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W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
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W odnośnikach do tekstów biblijnych 
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Zanim Jezus opuścił ziemię, zlecił Swym uczniom do-
niosłe zadanie. Mieli głosić Ewangelię na całym świe-
cie i czynić ludzi Jego uczniami. Częścią tego zadania 
jest również udzielanie chrztu:

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc 
je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Mat. 28,19

Czym jest 
„chrzest”?
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w Nowym 

Testamencie
Znaczenie 
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Dlaczego 

praktykujemy 
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A. Definicja
Chrzest jest symbolicznym aktem, dokonywanym 
na życzenie osoby, która przeżyła nowe narodze-
nie. Symbolizuje on początek nowego życia. Osoba 
przyjmująca chrzest pokazuje, że umarła razem z 
Chrystusem i pragnie od tej pory prowadzić nowe 
życie.
„Chrzcić” to polski odpowiedznik greckiego czasow-
nika „baptizo”, znaczącego „zanurzyć”, „zamoczyć”.
Biblijną formą chrztu jest zanurzenie. Z tego po-
wodu Jan Chrzciciel i Apostołowie udzielali go tam, 
gdzie było wystarczająco dużo wody.

Czym jest „chrzest”I

Jan 3,23 
Jan także chrzcił w Ainon blisko Salim, bo tam 
było dużo wody, a ludzie przychodzili tam i 
dawali się chrzcić.

 Mat. 3,5-6, Mat. 3,16, Dz.Ap. 8,36-39

B. Fragmenty Biblii dotyczące chrztu 
 wierzących

Mat. 28,19
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie na-
rody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

 Mar. 16,16, Dz.Ap. 2,38, Dz.Ap. 2,41,
 Dz.Ap. 8,12-13, Dz.Ap. 8,16, Dz.Ap. 8,36-38,   
 Dz.Ap. 9,18, Dz.Ap. 10,47-48, Dz.Ap. 16,15,   
 Dz.Ap. 16,33, Dz.Ap. 18,8, Dz.Ap. 19,5,
 Dz.Ap. 22,16, Rzym. 6,3-4, I Kor. 1,13-17,  
 Gal. 3,27, Efez. 4,5, Kol. 2,12, I Piotr 3,21

Chrzest w Nowym TestamencieII

Nowy Testament mówi także o innych chrztach, od-
miennych od chrztu wierzących.
W okresie Starego Testamentu nie znano chrztu, 
który można by porównać z chrztem nowotesta-
mentowym. Znano jednak różne obmycia rytualne:
III Mojż. 14,8, III Mojż. 17,15-16, II Mojż. 29,4

W czasach Nowego Testamentu słowo „chrzest” nie 
było już obcym pojęciem.

A. Chrzest udzielany przez Jana
Jan Chrzciciel był zwiastunem przygotowującym 
drogę dla Jezusa Chrystusa (Mat. 3,3). Wzywał lu-
dzi do pokuty i wyznawania grzechów. Na znak na-
wrócenia przyjmowali oni od Jana chrzest w rzece 
Jordan.
Mat. 3,1-12; Mar. 1,1-8; Łuk. 3,1-18; Jan 1,19-28
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•	 Jak	inaczej	można	nazwać	chrzest	Jana?
    Łuk. 3,3

Mar. 1,4-5
Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił 
chrzest upamiętania na odpuszczenie grze-
chów. I wychodziła do niego cała kraina 
judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on 
chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy 
swoje.

Godnym podkreślenia jest fakt, że odpuszczenie 
grzechów następuje po szczerym upamiętaniu i na-
wróceniu (Dz.Ap. 3,19).
Oczywiście przebaczenie grzechów nie następuje w 
wyniku aktu chrztu. Chrzest jest zewnętrznym wy-
razem wewnętrznej decyzji.

B. Chrzest Jezusa w Jordanie
Jezus, mimo że nie popełnił żadnego grzechu i nie 
potrzebował upamiętania przyjął chrzest.
Mat. 3,13-17; Mar. 1,9-11; Łuk. 3,21-22

Chrzest ten zapoczątkował Jego publiczną służbę. 
Jezus objawił się jako Syn Boży.

Mat. 3,17
I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój 
umiłowany, którego sobie upodobałem.

Przez Swój chrzest, Jezus postawił się na równi z 
człowiekiem. Gal. 4,4-5

•	 Jak	Jezus	uzasadnił	Swoje	pragnienie	przy-
jęcia	chrztu?	 				Mat. 3,15

C. Chrzest Jezusa w cierpieniu

Łuk. 12,49-50
Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakże-
bym pragnął, aby już płonął. Chrztem mam 
być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż 
się to dopełni.

Cierpienie i śmierć Jezusa za nasze grzechy można 
określić jako chrzest. Mar. 10,38-39

D. Chrzest udzielany przez uczniów   
 Jezusa

Jan 4,1-3
A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usły-
szeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów; więcej 
chrzci niż Jan (chociaż sam Jezus nie chrzcił, 
ale jego uczniowie) opuścił Judeę i odszedł z 
powrotem do Galilei.

Chrzest ten miał prawdopodobnie takie samo zna-
czenie, jak chrzest Jana Chrzciciela.

•		Zasadnicze	poselstwo	Jezusa	brzmiało	tak	
samo, jak przesłanie Jana Chrzciciela. Co 
było	jego	treścią?						Mat. 3,2, Mat. 4,17

E. Chrzest Duchem Świętym
Jan Chrzciciel zapowiedział tym, którzy go słucha-
li, że Jezus będzie ich chrzcił Duchem Świętym i 
ogniem.
Mar. 1,8; Łuk. 3,16; Jan 1,33

Jezus również wskazywał na zbliżające się wylanie 
Ducha Świętego.
Łuk. 24,49, Jan 15,26, Jan 16,7, Dz.Ap. 1,5
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W dzień Zielonych Świąt Apostołowie doświadczyli 
potężnego chrztu Duchem Świętym.
Dz.Ap. 2,1-13

Począwszy od tego wydarzenia, ludzie wciąż na 
nowo doświadczają przyjęcia Ducha Świętego w 
momencie powierzenia życia Jezusowi Chrystusowi.
Dz.Ap. 11,15-16

Dlaczego praktykujemy chrzest?III

•		Co	jeszcze	wydarzyło	się	w	chwili	chrztu	
Duchem	Świętym?	 I Kor. 12,13

Mat. 28,19-20
Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie naro-
dy, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 
po wszystkie dni aż  do skończenia świata.

A. Ponieważ Jezus nauczał, że powinni - 
 śmy tak czynić

Wskazania Jezusa, dotyczące chrztu, są wyraźne i 
niedwuznaczne. Chrzcząc tych, którzy uwierzyli w 
Niego, wypełniamy Jego wolę.

•	 Kiedy	człowiek	powinien	dać	się	ochrzcić?	
Co	musi	wcześniej	nastąpić?

 Mar. 16,15-16

B. Ponieważ Apostołowie nauczali, że  
 powinniśmy tak czynić

Dz.Ap. 2,38
A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj 
się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów wa-
szych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dz.Ap. 10,47-48
Czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić 
tych, którzy otrzymali  Ducha Świętego jak 
i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa 
Chrystusa.

Nauka o chrzcie była częścią apostolskiego naucza-
nia:
Dz.Ap. 8,12, Dz.Ap. 16,33, Dz.Ap. 18,8, Dz.Ap. 19,5, 
Dz.Ap. 22,16

Dziś, jeśli ktoś na podstawie swej wiary daje się 
ochrzcić, postępuje zgodnie z nauką Biblii i okazuje 
posłuszeństwo słowom naszego Pana.

C. Ponieważ tak czynili pierwsi   
 chrześcijanie

Dz.Ap. 2,41
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali 
ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia 
około trzech tysięcy dusz.
Dz.Ap. 9,18
[...](Paweł) wstał i został ochrzczony.
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Dzieje Apostolskie donoszą o wielu ludziach, którzy 
na podstawie swej wiary w Jezusa dali się ochrzcić.
Dz.Ap. 8,12-13.16.36-38; 10,47-48; 16,15.33; 18,8; 19,5

Śmiało możemy stwierdzić, że w czasach Nowego 
Testamentu niemal w ogóle nie było chrześcijan, 
którzy nie zostali ochrzczeni.

Znaczenie chrztuIV

Czytając Nowy Testament, widzimy ścisły związek 
między wiarą a chrztem; czasem mogą one być po-
strzegane niemal jako jedność.

Porównaj: Dz.Ap. 2,38
Chrzest musi być zawsze postrzegany w powiąza-
niu z wiarą; nigdy nie powinniśmy postrzegać ich w 
oderwaniu od siebie.
Wyjaśnienie nieporozumień związanych z chrztem:
 - Chrzest nie zbawia.
 - Chrzest nie jest konieczny do zbawienia.
 - Chrzest nie powoduje odpuszczenia grzechów.

A. Obraz pogrzebu i zmartwychwstania

Kol. 2,12
Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, 
w którym też zostaliście wespół wzbudzeni 
przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z 
martwych.

 Rzym. 6,1-7

Przez nawrócenie, zrzuciliśmy z siebie naszą starą, 
grzeszną naturę i umarliśmy dla niej. Umarliśmy dla 
grzechu i nie jesteśmy już jego sługami (Rzym. 6,6)
Woda chrztu symbolizuje grób. Dając się zanurzyć, 
chrześcijanin pokazuje, że jego stary człowiek umarł 
i zostaje pogrzebany. Wynurzając się, pokazuje on, 
że zmartwychwstał z Chrystusem i pragnie prowa-
dzić nowe życie z Nim.

•	 Jaka	jest	różnica	między	pogrzebem	a	
chrztem?	 Rzym. 6,4

•	 O	jakiej	prawdzie	powinniśmy	pamiętać,	
myśląc	o	naszym	chrzcie?

 Rzym. 6,11-12

B. Obraz oczyszczenia

Dz.Ap. 22,16
A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się 
ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy 
imienia jego.

 I Piotr 3,21

Już w Starym Testamencie znano szczególne obmy-
cia, które były potrzebne do uwolnienia się od nie-
czystości (III Mojż. 14,8-9).
Grzech może być porównany z brudem, dlatego 
przebaczenie grzechu bywa określane jako „obmy-
cie”.

Iz. 1,16
Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe 
uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle 
czynić!

chrzest



Musimy pamiętać, że oczyszczenie z grzechów zale-
ży od naszego wewnętrznego nastawienia. Nie jest 
ono skutkiem zewnętrznego, symbolicznego aktu, a 
szczerego upamiętania (Ps. 32,5; I Jan 1,9).

•	 Co	człowiek	musi	uczynić,	aby	zostać	
oczyszczonym od wszelkich brudów stare-
go	życia?	 Dz.Ap. 3,19

C. Wyznanie Chrystusa

Gal. 3,26-27
Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, 
którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 
przyoblekliście się w Chrystusa.

Jest to obraz zmiany ubrania. Przez nawrócenie, 
zdjęliśmy z siebie “stare, brudne ubranie” i założyli-
śmy „szatę zbawienia i sprawiedliwości”. Przyjmując 
chrzest, zobowiązujemy się, że będziemy żyć przy-
nosząc chwałę Chrystusowi.

•	 Jakie	znaczenie	ma	„nowa szata” w moim 
codziennym	chrześcijańskim	życiu?

 Iz. 61,10

D. Zobowiązanie

Rzym. 6,4
Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez 
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus 
wskrzeszony został z martwych przez chwałę 
Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Przez chrzest wyznajemy, że razem z Chrystusem 
umarliśmy i powstaliśmy z martwych oraz pra-
gniemy prowadzić nowe życie z Nim. Wyznanie to 
dokonuje się zwykle w lokalnym Zborze i jest jaw-
ne. Chrzest jest zatem zobowiązaniem do nowego, 
świętego życia z Jezusem Chrystusem, dokonanym 
wobec widzialnego i niewidzialnego świata.

•	 Jakie	znaczenie	ma	to	zobowiązanie	w	
moim	codziennym	chrześcijańskim	życiu?

E. Wyraz posłuszeństwa
Chrzest można określić jako wyraz posłuszeństwa, 
ponieważ Pismo wyraźnie naucza, że każdy wierzą-
cy powinien dać się ochrzcić.
Mat. 28,19, Mar. 16,16

Dla każdego nawróconego człowieka czymś natu-
ralnym powinno być posłuszeństwo słowom Jezusa, 
także w kwestii chrztu. Powiedział On bowiem:

Jan 14,15
Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich prze-
strzegać będziecie.

Chrzest jest więc wyrazem naszej miłości do 
Chrystusa.

Jan 14,21
Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, 
ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też 
będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i 
objawię mu samego siebie.

•	 W	jaki	sposób	możemy	trwać	w	miłości	
Chrystusowej?									Jan 15,9-10

chrzest



Kto powinien zostać ochrzczony?V

A. Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa

Mar. 16,15-16
I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewan-
gelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i 
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto 
nie uwierzy, będzie potępiony.

Jezus wyraźnie wskazał, co musi nastąpić przed 
chrztem:
 - człowiek musi usłyszeć Ewangelię,
 - człowiek musi uwierzyć w Jezusa.

Respektowanie tej zasady widać w chrztach opisa-
nych na kartach Nowego Testamentu.

Dz.Ap. 2,41
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali 
ochrzczeni.
Dz.Ap. 8,12
Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwia-
stował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o 
imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, 
zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.
Dz.Ap. 18,8
[...] wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwie-
rzyło i przyjmowało chrzest.

 Dz.Ap. 8,36-38; 16,14-15,30-34; 19,4-5; 22,16

Biblijny chrzest jest związany z nawróceniem. Tylko 
ten, kto uwierzył w Jezusa, czyli nawrócił się i naro-
dził na nowo, może zostać ochrzczony. W przeciw-
nym razie, wartość i znaczenie chrztu zostają zupeł-
nie zatracone.

Biblia nie naucza o możliwości chrzczenia dzieci lub 
niemowląt. Praktyka ta pojawiła się w II w. i prze-
trwała do dziś. Niestety wielu ludzi zostało wprowa-
dzonych w błąd przez to niebiblijne nadużycie.

B. Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa
Ci, którzy przeżyli nowe narodzenie, powinni dać się 
ochrzcić wkrótce po swoim nawróceniu.

Dz.Ap. 8,36-38
A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś 
wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na 
przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip 
zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego 
serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, 
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał 
zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do 
wody, i ochrzcił go. 

 Dz.Ap. 16,30-34

Rozważając różne opisy chrztów w Dziejach 
Apostolskich, zauważamy, że wierzący dawali się 
ochrzcić wkrótce po swoim nawróceniu do Jezusa. 
Z Listów do Kościołów Nowego Testamentu wynika, 
że ich członkowie byli już ochrzczeni (Rzym. 6,3).

Kol. 2,12
Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie 
[...].

Biblia nie zawiera wskazówek dotyczących wie-
ku i duchowej dojrzałości osób przystępujących 
do chrztu. Każdy chrześcijanin powinien przyjąć 
chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jako 
wyraz wiary w Jezusa (Mat. 28, 18.19; Mar. 16,16 ).
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Znaczenie chrztu
A. Obraz pogrzebu i zmartwychwstania Rzym. 6,1-7

•	 O	jakiej	prawdzie	powinniśmy	pamiętać,	myśląc	o		

 naszym chrzcie (Rzym. 6,11-12)?
B. Obraz oczyszczenia Dz.Ap. 22,16
•	 Co	człowiek	musi	uczynić,	aby	zostać	oczyszczonym		

 od wszelkich brudów starego życia (Dz.Ap. 3,19)?

C. Wyznanie Chrystusa Gal. 3,26-27
•	 Jakie	znaczenie	ma	„nowa szata” w moim 

 codziennym chrześcijańskim życiu (Iz. 61,10)?

D. Zobowiązanie Rzym. 6,4
•	 Jakie	znaczenie	ma	to	zobowiązanie	w	moim	

	 codziennym	chrześcijańskim	życiu?
E. Wyraz posłuszeństwa Jan 14,15
•	 W	jaki	sposób	możemy	trwać	w	miłości		

	

 Chrystusowej (Jan 15,9-10)?

Kto powinien zostać ochrzczony?

A. Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa

Mar. 16,15-16, Dz.Ap. 2,41B. Wszyscy ci, którzy wierzą w Jezusa

Dz.Ap. 8,36-38, Dz.Ap. 16,30-34

„Chrzest” - co to znaczy?
Chrzest jest symbolicznym aktem, dokonywa-

nym na życzenie osoby, która przeżyła nowe 

narodzenie. Symbolizuje on początek nowego 

życia. Osoba dająca się ochrzcić pokazuje, że 

umarła razem z Chrystusem i pragnie od tej 

pory prowadzić nowe życie.
„Chrzcić” to polski odpowiednik greckiego 

czasownika „baptizo”, znaczącego „zanurzyć”, 

„zamoczyć”.

Dlaczego praktykujemy chrzest?
Ponieważ Jezus nauczał, że powinniśmy tak 

czynić Mat. 28,19-20•		Kiedy	człowiek	powinien	dać	się	ochrzcić	

(Mar. 16,15-16)?
Ponieważ Apostołowie nauczali, że powinni-

śmy tak czynićDz.Ap. 2,38, Dz.Ap. 10,47-48Ponieważ tak czynili pierwsi chrześcijanie

Dz.Ap. 2,41, Dz.Ap. 9,18

Chrzest w Nowym Testamencie

A. Chrzest udzielany przez Jana 
 Mat. 3,1-12

B. Chrzest Jezusa w Jordanie 
 Mat. 3,13-17

C. Chrzest Jezusa w cierpieniu 
 Łuk. 12,49-50

D. Chrzest udzielany przez uczniów Jezusa  Jan 4,1-3

E. Chrzest Duchem Świętym 
 I Kor. 12,13

chrzest
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