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Każdy człowiek zna datę swoich urodzin i wie, kiedy
rozpoczął swoje ziemskie życie.
Biblia mówi, że ludzie mogą narodzić się po raz drugi.
Wszechmocny Bóg staje się wówczas ich Ojcem, oni
zaś – częścią Bożej rodziny.
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili
się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Jan 1,12-13
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I

„Nowe narodzenie” - co to znaczy?
I Piotr 1,3
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził
nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

A. Definicja
Określenie „nowe narodzenie” lub „narodzić się na
nowo” oznacza w Nowym Testamencie zdarzenie,
przez które Bóg daruje człowiekowi życie (w sensie
duchowym) i czyni go Swym dzieckiem. Nowe narodzenie jest Bożym działaniem wobec tych ludzi,
którzy nawrócili się do Niego.
W greckim oryginale Nowego Testamentu istnieje
kilka słów odnoszących się do nowego narodzenia:
anagennán - dotyczy: odrodzenia, zrodzenia 		
na nowo, ponownego powołania do życia,
I Piotr 1,3, I Piotr 1,23
gennásthai ánothen - dotyczy: nowych narodzin
lub narodzin z góry. Jan 3,3-7
palingenesia - dotyczy: odrodzenia, nowego narodzenia. Mat. 19,28, Tyt. 3,5
• W jaki sposób termin „nowe narodzenie”
może zostać błędnie zrozumiany przez naszych rozmówców?

B. Dar nowego życia
Przez nowe narodziny stajemy się dziećmi Bożymi i
otrzymujemy udział w Bożej naturze.

II Piotr 1,4
Przez które darowane nam zostały drogie i
największe obietnice, abyście przez nie stali
się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy
skażenia, jakie na tym świecie pociąga za
sobą pożądliwość.
Sam człowiek nie jest w stanie zrodzić się na nowo,
nie jest też w stanie zapracować ani zasłużyć sobie
na nowe narodzenie.
Nowe narodzenie to dar nowego życia od Boga.
Wszystko, co człowiek powinien uczynić, to przyjść
do Jezusa ze swoim starym, grzesznym życiem i prosić Go o ratunek.
nawrócenie
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człowiek musi się nawrócić
= ludzka strona zbawienia

Bóg daruje nowe narodziny
= Boża strona zbawienia

• W jaki sposób zachowuje się względem
ofiarodawcy ktoś, kto otrzymał od niego
prezent?
I Piotr 1,3

C. Ważne fragmenty Biblii
Jan 1,12-13
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać
się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani
z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z
Boga.
Jan 3,1-7, Tyt. 3,5, I Piotr 1,3, I Piotr 1,23, I Jan
2,29, I Jan 3,9, I Jan 4,7, I Jan 5,1, I Jan 5,4,		
I Jan 5,18, Jak. 1,18
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II

Dlaczego potrzebne jest nowe narodzenie?

A. Aby wejść do Królestwa Bożego
Jan 3,5
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody
i z Ducha, nie może wejść do Królestwa
Bożego.
Nie ma możliwości wejścia do Królestwa Bożego
bez nowego narodzenia (Jan 3,3).
Ważne:
Nowe narodzenie nie jest procesem rozwoju. Nie
można rozwinąć się z naturalnego człowieka w
dziecko Boże.
- Obywatelami tego świata stajemy się tylko przez
naturalne narodziny.
- Obywatelami nieba stajemy się tylko przez nowe
narodziny.
• Kto nie wejdzie do Królestwa Bożego?
I Kor. 6,9-10, Gal. 5,19-21

B. Aby otrzymać nowe życie
II Kor. 5,17
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym
jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe.

• Jaka istotna różnica zachodzi pomiędzy
starym życiem bez Jezusa, a nowym życiem z Jezusem? Efez. 2,4-6

C. Aby stać się członkiem Bożej rodziny
Efez. 2,19
Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i
domownikami Boga.
I Piotr 2,9
Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,
ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty
tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
Przez nowe narodziny stajemy się dziećmi Boga
(Jan 1,12-13; Gal. 4,6-7).
Jesteśmy więc...
- częścią Jego Ciała, Kościoła. I Kor. 12,27
- członkami Jego rodziny. Hebr. 2,11
• Jakie praktyczne znaczenie ma fakt bycia
członkiem Ciała Chrystusowego?

Ktoś, kto żyje bez Jezusa, jest martwy w swoich
grzechach. Ulega złym skłonnościom i myślom swej
grzesznej natury (Efez. 2,1-3). Jest oddzielony od
Boga (Efez. 2,12).
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III

W jaki sposób następuje nowe narodzenie?

A. Bóg wzywa nas do powrotu
Jan 6,44
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie
pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym.
II Kor. 5,20
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo
sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg
upominał; w miejsce Chrystusa prosimy:
Pojednajcie się z Bogiem.
Bóg nas kocha i dlatego wzywa nas, byśmy zawrócili do Niego. Z miłości do nas posłał na świat Swego
Syna i pragnie, by wszyscy ludzie przyszli do Niego
w wierze (I Tym. 2,4).
Aby wezwać zgubionego człowieka do nawrócenia, Bóg posługuje się zazwyczaj Swoim Słowem
(Pismem Świętym) oraz ludźmi. Niekiedy używa w
tym celu książek, programów radiowych, szczególnych okoliczności itp.
• W jaki sposób Bóg wzywał mieszkańców
Jerozolimy do nawrócenia? Dz.Ap. 2,3840

B. Musimy nawrócić się
Dz.Ap.2,41
Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali
ochrzczeni i pozyskanych zostało owego
dnia około trzech tysięcy dusz.
Jeśli Bóg nas wezwał, musimy odpowiedzieć na Jego
głos. Drugim krokiem jest więc nasza decyzja, nawrócenie. Porównaj: Dz.Ap. 26,17-18

Inne określenia dotyczące nawrócenia: „przyjęcie
Jezusa”, „uwierzenie w Jezusa”.
• W jaki sposób wielu mieszkańców
Antiochii zareagowało na Dobrą Nowinę o
Jezusie Chrystusie. Dz.Ap. 11,20-21

C. Bóg daruje nowe narodziny
Nowe narodzenie zawsze poprzedzone jest dobrowolnym wyborem człowieka. Każdemu, kto podejmuje decyzję dla Jezusa, Bóg daruje narodziny do
nowego życia.
Nowe narodzenie następuje:

1. Z woli Boga
Jan1,13
Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej
woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Bóg daruje nam nowe życie, ponieważ tego pragnie.
Nowe narodziny następują na podstawie Jego woli
(Jak. 1,18).

2. Z Ducha Świętego
Jan 3,5-6
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody
i z Ducha, nie może wejść do Królestwa
Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest,
a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Duch Święty ma udział w nowym narodzeniu. Bez
Niego żaden człowiek nie narodziłby się do nowego
życia.
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3. Przez Słowo Boże
I Piotr 1,23
Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego,
ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które
żyje i trwa.

IV

Słowo Boże jest zawsze aktualne i godne zaufania.
Bóg posługuje się Swym Słowem w celu doprowadzenia człowieka do nowych narodzin (Jak. 1,18).
• Dlaczego możemy być pewni tego, że gdy
przyjmiemy Jezusa, otrzymamy nowe życie?

Nowe życie

Z chwilą nowego narodzenia rozpoczyna się dla nas
nowe życie. Niektóre zmiany są od razu wyczuwalne i widoczne, inne staną się wyraźne po pewnym
czasie.
Oto niektóre zmiany będące konsekwencją nowego
życia:

A. Pragnienie Słowa Bożego
I Piotr 2,2
Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka,
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.
Biblia jest Słowem Bożym i pokarmem niezbędnym
dla naszego duchowego życia (Mat. 4,4). Powinniśmy
mieć stałe, wewnętrzne pragnienie czytania Biblii.

B. Pragnienie sprawiedliwego życia

Pragnieniem każdego chrześcijanina winno być prowadzenie sprawiedliwego życia. Bóg jest sprawiedliwy, dlatego powinniśmy żyć sprawiedliwie (I Jan
5,4).

C. Miłość do ludzi
I Jan 4,7
Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga
się narodził i zna Boga.
Miłość jest najważniejszym znakiem rozpoznawczym chrześcijanina. Bóg jest miłością i dlatego powinniśmy się wzajemnie miłować (I Jan 5,1).
• Jeśli przeżyłeś nowe narodzenie, to co
zmieniło ono w Twoim życiu?

Jan 2,29
Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie
też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z
niego się narodził.
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