
NARODZENIE NA NOWO - CZĘŚĆ 2 - NARODZENIE Z DUCHA

Kiedy oddałem życie Chrystusowi w wieku 16 lat poczułem ogromne pragnienie 
zwiastowania Ewangelii. Wówczas przygotowałem ankietę na temat chrześcijaństwa, którą 
często używałem podczas rozmów z ludźmi na ulicy i po domach. Jedno z pytań ankiety 
brzmiało:

Gdyby pan/pani dzisiaj umarła, gdzie by pani się znalazła?

Gdyby Bóg zapytał panią/pana na jakiej podstawie mam pana wpuścić do nieba - co by 
pan/pani Jemu odpowiedziała?

Jak myślicie jak brzmiały najczęstsze odpowiedzi?

Odpowiedzi były bardzo zbliżone do tych, które padły podczas ankiety ulicznej 
przeprowadzanej bodajże we Włoszech. Oto 2 minuty z tego filmu dokumentalnego:

(wyświetlić film - Katolicyzm - Kryzys wiary minuta 30:40 do 42 min.) 

Jak znaleźć się w niebie? Wg rozmówców przez dobre uczynki. A wg Pisma Świętego?

Ewangelia św. Jana 3:5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego.

Dziś większość osób nie zastanawia się jak wejść do Królestwa Bożego. Większość niestety 
zajętych jest układaniem swojego Królestwo na ziemi.

Narodzić się z wody i z Ducha... Na moim poprzednim kazaniu znajdowaliśmy biblijną 
odpowiedź - co tzn. narodzić się z wody. Dziś przybliżymy sobie narodzenie z Ducha 
Świętego.

Narodzenie z wody...

Kiedy czujesz się nieświeżo to potrzebujesz kąpieli. I podobnie działa przyjęcie Ewangelii o 
zbawieniu przez Chrystusa, które przyrównane jest do duchowej kąpieli.

Efezjan 5:25-26:
Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,
Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo,

Tytus w swoim liście nazywa to wydarzenie kąpielą odrodzenia. (Tytusa 3:5)

Kiedy przyjmujesz prawdę Bożego Słowa, że jesteś grzesznikiem a Chrystus Twoim 
Zbawicielem to czujesz, że chcesz, aby ten grzech został z Ciebie zmyty. Co wtedy 
czynisz?
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Wyznajesz Bogu swoje grzechy a On Ciebie duchowo oczyszcza. Bardzo trafnie wyraził to 
Ewangelista Jan w swoim liście:

 
I Jana 1:7b, 9:
7 ... krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.
9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i 

oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Narodzenie z wody powstaje w skutek przyjęcia wiarą Ewangelii o mnie jako grzeszniku i o 
Chrystusie jako moim Zbawicielu. Czy doświadczyłeś już w swoim życiu tej duchowej 
kąpieli w tym Słowie o zbawieniu?

Narodzenie z wody ma miejsce w wyniku przyjęcia wiarą do serca Dobrej Nowiny o 
zbawieniu.

Ale Pan Jezus powiedział, że nowonarodzenie jest narodzeniem nie tylko z wody, ale i z 
Ducha Świętego.

I tak jak poprzednio przybliżaliśmy sobie, a dzisiaj krótko przypomnieliśmy o narodzeniu z 
wody tak teraz spojrzymy na narodzenie z Ducha Świętego.

Kiedy dzisiaj chodzimy po mieście, idziemy do supermarketu to wszystko przypomina nam 
o zbliżających się świętach narodzenia Chrystusa: wystrój witryn sklepowych, muzyka w 
marketach, gadżety Bożonarodzeniowe, opakowane propozycje prezentów...

Chodzi o to, aby ludzi zarazić już atmosferą świąt. Ale w co wielu tzw. wierzących Polaków 
nie wierzy podczas tych świąt? W cudowne narodzenie Chrystusa z Marii dziewicy?

Dlaczego?
Bo narodzenie z dziewicy jest po ludzku niemożliwe, ale jednak prawdziwe!

Podobnie jest z narodzeniem z Ducha Świętego: po ludzku niemożliwe, ale jednak 
prawdziwe!

Tak, jak narodzenie Chrystusa z Marii dziewicy było cudem z Ducha Świętego tak 
narodzenie człowieka z wody i z Ducha Świętego jest największym cudem w jego życiu!

Czy doświadczyłeś tego cudu?
Jeśli przyjąłeś do serca poselstwo i wyznałeś ustami, że jesteś grzesznikiem a Chrystus 

Zbawicielem to narodziłeś się z wody.
To głównie ludzka strona zbawienia tzw. upamiętanie albo zmiana myślenia albo pokuta. Co

czyni w odpowiedzi Bóg?

Zradza Ciebie na nowo z Ducha Świętego.
Możemy zobaczyć jak to się dzieje na przykładzie z Dz.Ap. 2 r., wersety 37-39
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36 Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, 
tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.

37 A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co 
mamy czynić, mężowie bracia?

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

39 Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są 
z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

Jakże wyraźnie widać tutaj jak dochodzi do narodzenia z Ducha Świętego:

Ap.Piotr głosi do zgromadzonych tysięcy osób Ewangelię o Panu Jezusie. Jaka jest reakcja 
słuchaczy?

Czytamy, że byli poruszeni do głębi. W języku greckim dosłownie tłumacząc: "przekłuli 
sobie serce" czyli ich serce zostało poruszone przez głoszone Słowo. Przyjmują to Słowo i 
pytają: Co mamy czynić?

I co słyszą, że mają się upamiętać czyli z greckiego zmienić swoje myślenie.
Jeśli ktoś wcześniej myślał, że przez przestrzeganie przykazań czy dobre uczynki trafi do 

nieba to musi zmienić myślenie i przyjąć, że tylko przez Chrystusa.
Jeżeli ktoś myślał wcześniej, że jest wystarczająco dobry to musi zmienić myślenie i 

uwierzyć, że jest grzesznikiem.

Słuchacze kazania Piotra na znak upamiętania mieli wejść do wody, dać się zanurzyć i w 
tym samym czasie otrzymać dar Ducha Świętego.

Spójrzmy teraz na werset 39 - ile osób, z tych, które na przestrzeni wieków będą pokutować 
otrzymuje w darze Ducha Świętego? 

- Wszyscy, których Bóg powoła!

Drodzy fakt, że z chwilą narodzenia z Ducha Świętego masz obiecanego w darze Ducha 
Świętego nie jest jedynie teologiczną teorią, ale czymś bardzo praktycznym w Twoim 
życiu chrześcijańskim. Dlaczego? Ponieważ narodzenie z Ducha i związane z tym 
zamieszkanie Ducha Świętego, co czyni?

Rzymian 8:
8 Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.
9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś 

kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
10 Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak 

duch jest żywy przez usprawiedliwienie.
11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który 

Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha 
swego, który mieszka w was.

Duch Święty, który poprzez zrodzenie zamieszkuje w naszym sercu:
1. wg wersetu 9 - jest świadectwem, że jestem jego czyli należę do Boga!
2. wg wersetu 10 - ożywia nasze wnętrze czyli naszego ducha przez to usprawiedliwienie
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Bez zrodzenia z Ducha Świętego i zamieszkania Ducha w Twoim sercu byłbyś duchowo 
martwy!

3. Twoje ciało zostanie ożywione i przemienione, kiedy Chrystus przyjdzie po swój Kościół

Co jeszcze dzieje się w Twoim życiu poprzez zrodzenie z Ducha?

List do Rzymian 5:5 A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych 
przez Ducha Świętego, który nam jest dany.

Poprzez zrodzenie z Ducha Świętego masz rozlaną w sercu Bożą miłość! Bez zamieszkania
Ducha Świętego nie jesteś w stanie kochać Boga i innych Bożą miłością.

Dzieje Apostolskie 1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

4.  Wraz ze  stąpieniem Ducha Świętego do Twojego serca otrzymałeś  moc  do składania
świadectwa o Chrystusie! 

Dlaczego? Ponieważ moc jest nierozłącznym atrybutem Ducha Świętego, którego dał nam 
do serc Bóg, jak czytamy:

II List do Tymoteusza 1:7 Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i 
powściągliwości.

Wcześniej Twoje zwiastowanie o Chrystusie byłoby jedynie zwiastowaniem w jakiś słowach
ludzkiej mądrości. Teraz po zrodzenie z Ducha w Twoim zwiastowaniu objawia się duch i
moc, jak wyraził to ap.Paweł:

I  List  do  Koryntian  2:4  A  mowa  moja  i  zwiastowanie  moje  nie  były  głoszone  w
przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc,

Czasami drodzy próbuje się ogołocić narodzenie z Ducha z Jego błogosławieństw, twierdząc
np,. że:
podczas narodzenia z Ducha otrzymujemy Ducha Świętego, ale nie w pełni.  Warto więc
posłuchać, co Pismo Święte ma do powiedzenia na temat takiego poglądu:

Tyt. 3:5-8 (kiedy i po co wylał na nas obficie Ducha Świętego?):

Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego
przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, Którego wylał na nas 
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, 
stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.

5. Odnowienie - odrodzenie przez Ducha Świętego wiąże się z obfitym wylaniem Ducha
Świętego, abyśmy mieli życie wieczne!
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Co jeszcze ma miejsce podczas narodzenia z Ducha Świętego?

I List do Koryntian 12:13 Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno
ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni
jednym Duchem.

6.  Chrystus  chrzci  nas  w Duchu  Świętym w jedno  ciało,  w  jedną  Bożą  rodzinę.  Przez
zrodzenie z Ducha należysz do Bożej rodziny - tym jest chrzest w Duchu Świętym. Udział w
tym chrzcie w Duchu Świętym mają (jak czytamy) wszyscy wierzący.

Co jeszcze ma miejsce podczas zrodzenia z Ducha Świętego?

I Koryn.12:4-7, 11 i 18 w.
4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
5 I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak 

chce.

7. Kiedy zostałeś zrodzony z Ducha Świętego to On przydzielił Tobie jakiś dar do służby w 
Kościele. Otrzymanie daru niesie za sobą odpowiedzialność za używanie tego daru. Dar w 
każdy wierzącym ma się przejawiać po co? W 7 mówi, że "ku wspólnemu pożytkowi" 
czyli zbudowaniu całego Zboru.

Jeżeli jesteś zrodzony z Ducha Świętego to czy służysz w Zborze swoim darem dla pożytku 
innych?

Wszyscy jesteśmy szafarzami Bożych darów. Pamiętajmy - kiedy staniemy kiedyś przed 
Bogiem zostaniemy rozliczeni za służbę otrzymanym darem.

Jakie są jeszcze rezultaty zrodzenia z Ducha Świętego?

I list Jana 3:9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i 
nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.

Czy chodzi o to, że prawdziwie nowonarodzony człowiek nigdy nie zgrzeszy? Trudne 
wersety i myśli Bożego Słowa należy tłumaczyć Bożym Słowem. A w tym samym liście 
w 2:1 ap. Jan napisał, że jeżeli chrześcijanin popełni grzech to może przyjść z tym do 
swojego adwokata czyli Chrystusa.

8. Jednak chrześcijanin choć zdarza się mu zgrzeszyć to nie trwa w praktykowaniu 
grzesznego stylu życia czyli w grzeszeniu. Dlaczego? Ponieważ wraz z narodzeniem z 
Ducha odwrócił się od życia dla siebie samego, w ciągłym grzechu.

Podsumujmy - czym jest narodzenie z Ducha?
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1. Jest odpowiedzią Boga na narodzenie z wody związanego z przyjęciem Ewangelii o 
zbawieniu.

2. Jest największym cudem w życiu człowieka, gdyż cudownie Bóg nas oczyszcza, zmienia 
naturę i cudownie zamieszkuje w nas Duch Święty.

3. Niesie za sobą określone skutki jak: porzucenie grzechu, rozlanie w sercach obficie 
Ducha, Jego miłości, mocy, darów.

4. Sprawia, że stajemy się członkami jednej Bożej rodziny. Ten akt biblijny nazywany jest 
chrztem w Duchu Świętym.

Zastanów się:
- czy był w Twoim życiu dzień upamiętania i narodzin z Ducha Świętego? Jeśli nie to nie 

ujrzysz Królestwa Bożego!
- jeśli narodziłeś się z Ducha Świętego to dlaczego może nie widać w Tobie porzucenia 

trwania w grzechu?
- jeśli narodziłeś się z Ducha to czy jesteś świadom swojej przynależności do Bożej rodziny 

czyli chrztu w Duchu Świętym?
- jeśli narodziłeś się z Ducha to dlaczego może nie widać w Twoim życiu Bożej miłości do 

żony, męża, dzieci, rodziców, trudnego brata czy trudnej siostry w Zborze?
- jeżeli wziąłeś moc Ducha Świętego, kiedy na Ciebie zstąpił podczas narodzenia z Ducha to

dlaczego nie zwiastujesz Ewangelii innym?

Drodzy Duch Święty przekonuje o grzechu cały świat? Jeżeli dasz się lub dałeś się 
przekonać to w odpowiedzi doświadczyłeś lub możesz doświadczyć największego cudu w 
swoim życiu - narodzenia z wody i z Ducha Świętego.
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