
Ūdens Kristības. 
Tie, kas pazīst Dievu un saprot Viņa teikto zina, ka pastāv divu veidu kristības. Gara kristības un 
ūdens kristības. Šoreiz par "ūdens kristībām." 

Attiecībā uz "ūdens kristībām" dažādas denominācijas ir ieviesušas savus noteikumus un tradīcijas, 
kas ir prestatā Dieva teiktajam. Tomēr mums visiem ir jāatgriežas pie Dieva Vārda un jāsaprot, ka 
cilvēkam nav atļauts piemērot Svētos Rakstus savām vajadzībām, vēlmēm vai sajūtām. Visos 
gadījumos, un bez izņēmuma, cilvēkam ir jāpiemērojas un jāpakļaujas Svētajiem Rakstiem. Tātad, vai 
cilvēka apslacināšana ar ūdeni (jebkādā veidā) ir atļauts un pareizs veids kristīt? 

Nē. 
Skatoties vārda "kristības/ kristīt" nozīmi un saskaņā ar to, ko tas māca, apslacināšana ar ūdeni ne 
kādā no gadījumiem nav un nevar būt pareizs, piemērots veids kristīt. 

Bībelē vārds "kristīt" (grieķu valodā βάπτισμα baptisma) ir ar nozīmi pagremdēt, iemērkt, iegremdēt 
visā pilnībā, proti - kristīt iegremdējot personu visā pilnībā ūdenī; kristīt pagremdējot zem ūdens. 

Saskaņā ar Dieva teikto mums ir jāmirst un jāpieceļas jaunai dzīvei. Bez šīm "ūdens kristībām" mēs 
neesam kristīti un paliekam nepaklausīgi Dieva komandām. Ūdens kristības simbolizē vecās dzīves 
atstāšanu un jaunās dzīves uzsākšanu. 

"Vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz Viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz 
ar Viņu esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur Tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī 
mēs staigātu jaunā dzīvē" (Rom.6:3-4). 

"Bet arī Jānis kristīja Ainonā netālu no Salīmas; ūdens tur bija daudz, un ļaudis nāca un tika kristīti" 
(Jņ.ev.3:23). 

"Tad viņš lika apturēt ratus, un viņi abi, Filips un augstmanis, iekāpa ūdenī, un Filips viņu kristīja. Kad 
viņi iznāca no ūdens..." (Ap.d.gr.8:38-39). 

Šie un citi panti skaidri norāda, ka visos gadījumos, kad vien kristības tika veiktas, tur bija "daudz 
ūdens" un cilvēki bija visā pilnībā "pagremdēti" zem ūdens. 

Bībelē nekur nav norādīts, ka Dievs atļauj cilvēkam izvēlēties veidu, kā viņš vēlas kristīt citus vai tikt 
kristīts pats; un Bībelē nekur nav norādīts cits kristību veids, kā vienīgi "pilnīga pagremdēšana" zem 
ūdens. 
Vienīgais veids, kā tikt kristītam saskaņā ar paša Dieva Vārdu ir kristīt  pagremdējot personu visā 
pilnībā zem ūdens Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā Gara Vārdā. 

Bet es ļoti labi saprotu tos, kuriem vēl nav Kristus gara sirdīs, ka ir ļoti grūti pieņemt šo Bībelē skaidri 
norādīto patiesību. Bez Dieva Gara mūsu siržu acis bieži vien ir ciet; tāpēc vēlos uzmundrināt un 
iedrošināt jūs lasīt visus pantus, kas runā par ūdens kristībām un lūgt Dievam pēc sapratnes. Lūdziet 
Dievam, lai Viņš atver jūsu siržu acis, lai vada tikai Patiesībā un sargā, un izglābj no jebkāda un visa 
ļaunuma. 
Kamēr vien Jēzus Kristus Gars nemājos mūsu sirdīs, bieži vien pat vienkāršas patiesības tiek 
apslēptas un mēs paši sev nolaupām daudzas svētības. 

Lasiet dzīvos Dieva Vārdus un lūdziet pēc piedošanas; un lai jūsu siržu acis tiktu atvērtas tā, ka 
nožēlojat un "atgriežaties no grēkiem, un lai jūs ikviens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku 
piedošanai...." (Ap.d.gr.2:38). 

 


