
NARODZENIE NA NOWO - CZĘŚĆ 1 - NARODZENIE Z WODY

Dziś Pismo Święte odpowie nam na dwa pytania:

Jak wejść do Królestwa Bożego? oraz Jak wejść do Królestwa diabła?

Dziś niewiele osób jest zainteresowanych odpowiedzią na to pierwsze pytanie. Wielu 
chętniej usłyszałoby odpowiedź - jak zbudować dla siebie Królestwo na ziemi.

Czy zauważyliśmy, że w Piśmie Świętym została zapisana odpowiedź diabła na pytanie - co 
zrobić, aby mieć swoje Królestwo na ziemi. Podczas kuszenia na pustyni diabeł złożył 
propozycję Chrystusowi, że da mu Królestwo na ziemi i czego jedynie żądał w zamian?

Ewangelia św. Mateusza 4:9 I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi 
pokłon.

Co trzeba zrobić, aby budować swoje Królestwo na ziemi?

Oddać pokłon diabłu czyli uznać diabła za swojego Pana.

Co zrobić, aby uznać diabła za swojego Władcę? Nie trzeba nic robić, wystarczy żyć dalej 
dla siebie samego.

Ap. Paweł pisze do Zboru w Efezie tak:

List do Efezjan 2:2 "...niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, 
który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych."

Jakiego Królestwa szukasz, taką znajdziesz wieczność:

Dlatego czytamy w Mateusza 25:46. I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota 
wiecznego.(BG)

Wiemy już co trzeba zrobić, aby pójść na wieczne męki? Co zrobić? Nie trzeba robić nic, po 
prostu dalej żyć dla siebie samego.

A co zrobić jeżeli naprawdę pragnę kiedyś wejść do Bożego Królestwa?

Niektórzy religijni ludzie naprawdę szukają królowania Boga w swoim życiu, tylko nie znają
odpowiedzi - co zrobić?

Do takich ludzi możemy zaliczyć Nikodema - człowieka religijnego, uczonego w Piśmie. 
Przychodzi do Chrystusa, który znając potrzebę jego serca odpowiada:

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.

Co trzeba zrobić, aby wejść do Królestwa Bożego?
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Narodzić się z wody i z Ducha. 

Ciekawe czym jest to narodzenie z wody i z Ducha. Może narodzenie z wody to jakiś 
sakrament chrztu a narodzenie z Ducha Świętego to sakrament bierzmowania?

A może narodzenie z wody to narodzenie z wód płodowych?

Jakże wiele symboli ma woda. Problemy powstają kiedy my próbujemy tłumaczyć Biblię, 
niechaj więc lepiej Biblia wytłumaczy się sama.

Zobaczmy jak często zadajemy pytanie podobnie jak Nikodem: Jakże człowiek może się 
narodzić, gdy jest stary, czy może wejść do łona matki swojej i urodzić się?

Co musiałoby się stać, aby człowiek mógł jeszcze raz się narodzić?

Musiałby stać się cud. I dlatego Chrystus nazywając to wydarzenie nowonarodzeniem, 
wskazuje, że jest to największy cud w życiu człowieka.

Pytanie - Czy jesteś człowiekiem nowonarodzonym jest tożsame z pytaniem: Czy 
doświadczyłeś w swoim życiu największego cudu?

Narodzić się z wody i z Ducha. Często źle formułujemy pytanie - co trzeba zrobić, aby 
dokonał się ten cud w moim życiu?

Zanim zadamy sobie pytanie co ja mam zrobić, trzeba zadać sobie pytanie - co Chrystus 
najpierw zrobił!

Dlaczego? Bo On sam powiedział w Ew.Jana 15:5: bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Co zrobił Chrystus, abyśmy mogli doświadczyć narodzenia na nowo?

Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Wszyscy znamy to słowo, powiem więcej - każdy Polak słyszał, że Chrystus przyszedł na 
ziemię, zbawił nas, abyśmy mieli życie wieczne.

Ale jest różnica między słyszeć a być posłusznym. Dlatego Chrystus powiedział:

Ew.Jana 3:36b "kto zaś nie słucha Syna nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."

Czy jesteś posłuszny Jezusowi i narodziłeś się na nowo? Może powiesz, że to Ciebie nie 
dotyczy, ponieważ kiedyś modliłeś się o przyjęcie Chrystusa do serca. To dobrze.

Tylko czy ci, którzy z Tobą przebywają, znają Cię mogą potwierdzić, że Twoje myślenie i 
życie zmienia się lub zmieniło?

Jest napisane w jaki sposób ludzie mają poznać czy prawdziwym uczniem Chrystusa, jak?
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Ewangelia św. Jana 13:34 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość 
wzajemną mieć będziecie.

Jeżeli moja rodzina cielesna i duchowa nie może potwierdzić, że okazuję im miłość to warto 
się zastanowić - czy naprawdę stałem się uczniem Chrystusa lub czy nie stałem się letnim w 
miłości.

Narodzenie z wody i z Ducha jest warunkiem do wejścia do Królestwa Bożego. Czym jest 
narodzenie z wody?

Woda jest tutaj bardzo wymownym obrazem. Kiedy wracasz spocony, przemęczony, 
ubrudzony do domu to czego najbardziej pragniesz?

To pytanie bardziej kieruję do kobiet, bo facet może odpowie, że chce jeść albo spać.

Kiedy czujesz się nieświeżo to potrzebujesz kąpieli. I podobnie działa Ewangelia o 
zbawieniu. Kiedy przyjmujesz prawdę Bożego Słowa, że jesteś grzesznikiem to czujesz, że
chcesz, aby ten grzech został z Ciebie zmyty.

A pamiętamy, że Bóg przyrównuje słyszane Słowo Ewangelii do kąpieli?

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

Czy to obmycie, kąpiel w Słowie Bożym, może być narodzeniem z wody?

List do Tytusa 3:5 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla 
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,

Kąpiel odrodzenia - czy doświadczyłem kąpieli odrodzenia w Słowie Bożym?

Kiedy idę do kąpieli to aby zmyć brud z ciała potrzebuję mydła. Kiedy idę do kąpieli 
duchowej, aby zmyć grzech z mojego serca to czego potrzebuję - przelanej krwi 
Chrystusa!

Ewangelista Jan wyjaśnia to w swoim liście tak:
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.

I kilka pytań do tekstu:

- Jeżeli słyszysz Boże Słowo to co ma moc oczyścić Ciebie z grzechów? krew Chrystusa.
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- Czy ta potrzeba oczyszczenia z grzechów dotyczy również mnie jako osoby 
nowonarodzonej? Jak najbardziej.

- Co mam uczynić ze swojej strony, aby to oczyszczenie było skuteczne?

Wyznać grzechy.

Ale kto dzisiaj chce wyznawać grzechy? Niewielu. Zobaczmy. W całej Łodzi na około 
750000 mieszkańców, mamy może około 500 osób we wszystkich Zborach 
ewangelikalnych, charyzmatycznych lub nie. To jest poniżej 1 promila!

Zadajmy sobie pytanie: dlaczego tak jest i czy mogę coś uczynić, aby ludzie chcieli 
nowonarodzenia!

PIEŚŃ

A może gdyby łodzianie zobaczyli znaki, cuda, uzdrowienia to nawróciliby się do Boga?

- Egipcjanie przeżyli na własnej skórze moc Bożą poprzez cuda i plagi egipskie. Pobudziło 
to ich emocje? Tak, nawet wypuścili Izraelitów na pustynię. Jednak, kiedy emocje opadły to 
postanowili zgładzić Izraelitów.

Izraelici na pustyni doświadczyli znaków i cudów, a jednak ich serce pogrążyło się w 
bałwochwalstwie.

Za Chrystusem chodziły tłumy. Co powinien robić Jezus? Wydaje się, że cieszyć, bo w 
końcu jest nas tak dużo - kilka tysięcy. Jemu jednak chodzi bardziej o jakość niż o ilość. 
Dlatego mówi do tego tłumu:

Ew.Jana 6:
26 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie 

dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się.
27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota 

wiecznego, 
41 Wtedy Żydzi szemrali przeciwko niemu, iż powiedział: Ja jestem chlebem, który zstąpił z 

nieba.
63 Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i 

żywotem,
66 Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło.

Dlaczego szukali Jezusa? Czy dlatego, że poprzez cuda zobaczyli w Nim Mesjasza i Pana 
swojego życia? Nie, ale dlatego, że pomagał ich ciału, karmił ich.

Jeżeli dzisiaj będziemy koncentrować uwagę ludzi na mocy Chrystusa, który pomaga 
naszemu ciału, to choć zobaczyliby cudowne rozmnożenie chleba i inne cuda to 
najczęściej nie będzie miało to wpływu na chęć naśladowania Chrystusa.

Kiedy Chrystus uzdrowił dziesięciu trędowatych, to ilu przyszło i Jemu podziękowało?
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Ewangelia św. Łukasza 17:17 A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało 
oczyszczonych? A gdzie jest dziewięciu?

Musicie się  na nowo narodzić? Ale co może spowodować, aby ludzie chcieli na nowo się 
narodzić?

J.Ch. dokonywał tak wielu cudów wobec mieszkańców Jerozolimy. Czytamy, jak na ich 
oczach m.in. wskrzesił zmartwych Łazarza, na ich oczach głos z nieba przemówił do 
Jezusa i co się stało z ich wiarą?

Było wielu tzw. gapiów. Tak wielu gapiów, że faryzeusze nawet stwierdzili, że cały świat 
poszedł za Jezusem.

Spójrzmy tym razem na Ew.Jana 12:
17 Świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i wzbudził z

martwych.
18 Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu.
19 Tedy mówili faryzeusze między sobą: Widzicie, że nic nie wskóracie, oto cały świat 

poszedł za nim.
25 Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa 

je ku żywotowi wiecznemu.
26 Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, 
29 Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, inni mówili: Anioł do niego 

przemówił.
37 A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,

Jezus dokładnie wiedział, że nawet wskrzeszenie z martwych nie pomoże w uwierzeniu 
ludu.

Dlaczego? Ponieważ czytaliśmy wcześniej, że to ciało nic nie pomoże, ale kto ma moc 
ożywić duchowo człowieka?

Duch Święty ożywia!

Przez co ożywia albo inaczej ma moc zrodzić na nowo nas Duch Święty?

W odpowiedzi przenosimy się do kolejnej historii biblijnej:
Bogaczowi, który umarł i znalazł się w piekle wydawało się, że gdyby ktoś z umarłych 

przyszedł na ziemię i ostrzegł jego braci przed piekłem, to by się nawrócili.

A na co wskazuje mu Abraham, że czego trzeba słuchać, aby się nawrócić?

Ewangelia Łukasza 16:29-31 
29 Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają.
30 A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się.
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31 I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, 
też nie uwierzą.

Jak mieli oni słuchać Mojżesza i proroków, jeśli tamci już nie żyli?
Mieli słuchać spisanego Bożego Słowa, które wskazywało też na Chrystusa.

 Aby człowiek został zrodzony na nowo musi po prostu chcieć być posłuszny Pismu 
Świętemu.

Ewangelia św. Jana 20:29 Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś uwierzyłeś; błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli.

I znów przenosimy się z naszą scenerią na miejsce, gdzie zbierają się tłumy i czekają, aż 
Chrystus uczyni jakiś znak z nieba.

A On mówi do nich tak:

Ewangelia św. Łukasza 11:28-29
 On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.
A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: Pokolenie to jest pokoleniem złym; znaku szuka, ale 

inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza.

Tym samym Chrystus wskazał, aby koncentrować się na znaku, jakim jest dzieło dla którego
przyszedł na tę ziemię czyli dzieło śmierci za nasze grzechy. Tak jak Jonasz trzy dni był 
we wnętrzu ryby tak Chrystus miał trzy dni być w grobie.

Chcemy, aby ludzie wokół nas doświadczyli nowonarodzenia, bo inaczej nie wejdą do 
Królestwa Bożego.

Może Ty sam musisz doświadczyć nowonarodzenia.

Co więc masz przyjąć?

I List do Koryntian 1:22-23:
Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują,
My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego

Jeżeli ktoś nie będzie chciał zrezygnować z budowania swojego Królestwa na ziemi to 
choćby zobaczył wiele znaków to i tak nie pomoże mu to w drodze ku zbawieniu.

Co pomoże? Przyjęcie Słowa, zwiastowania o Chrystusie ukrzyżowanym!

Co to znaczy?

II List do Koryntian 5:15 A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie 
samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony.

List do Galacjan 5:24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje 
wraz z namiętnościami i żądzami.
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Chcesz należeć do Chrystusa? Chcemy, aby ludzie wokół nas należeli do Chrystusa?

Nie ma innej drogi jak zacząć im głosić Chrystusa ukrzyżowanego!
Czyli co mamy powiedzieć człowiekowi?

Że Chrystus umarł za Ciebie, abyś nie żył już dla siebie ale dla Niego?
Czy jesteś więc gotów, tak jak ciało Chrystusa zostało ukrzyżowane, ukrzyżować czyli 

uśmiercić własne namiętności i żądze?

Jeśli jesteś gotów to znaczy, że rodzi się w Tobie wiara. Jeżeli Twój słuchacz jest gotów to 
znaczy, że rodzi się w nim wiara.

Bo jak rodzi się wiara?
List do Rzymian 10:17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

Chcemy narodzić się na nowo? Ludzie wokół mnie narodzą się na nowo tylko wówczas jesli 
będą słuchać Słowa Chrystusowego.

Głoszenie ludziom Słowa Bożego to głoszenie im potrzeby narodzenia się z wody!

Mają się wykąpać przez Słowo jak czytaliśmy w pierwszej części kazania.

Chrystus przez swoje słowo przygotowywał serca uczniów na nowonarodzenie, dlatego 
powiedział:

Ewangelia św. Jana 15:3 Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;

Czy chcę wykąpania, oczyszczenia przez Słowo? Jeżeli ktoś chce oczyszczenia przez Słowo 
to znaczy, że chce narodzenia z wody!

Zarówno w listach Pawła i Piotra wyrażona jest ta prawda:

List do Tytusa 3:5 Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla 
miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,

I List św. Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez 
Słowo Boże, które żyje i trwa.

Jaki praktyczny krok człowiek może uczynić, aby narodzić się na nowo?

W wielu miejscach czytaliśmy, że narodzenie z wody to narodzenie przez przyjęcie Słowa 
Bożego?

Jeżeli chcę przyjąć Słowo Boże o ukrzyżowanym Chrystusie to kogo tak naprawdę 
przyjmuję?

Ew.Jana 1:
1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
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4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

jego,
13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.

Chrystus jest Słowem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeżeli przyjąłem to żywe Słowo to przyjąłem Chrystusa i Bóg dał mi prawo stać się 

dzieckiem Bożym.

Spotkałem się już nie raz z bolesnym stwierdzeniem, że Boże Słowo to tylko litera, która 
zabija.

Ale Boże Słowo to nie jest martwa litera. 

List do Hebrajczyków 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić zamiary i myśli serca;

Spotkałem się już z innym bolesnym stwierdzeniem, że wierzący u którego widać Bożą 
miłość może nie zwiastowaćw mocy i dlatego ludzie się nie nawracają. Ale Boże Słowo 
zwiastowane w mocy to Boże Słowo zwiastowane w właśnie w miłości Bożej, która 
rozlana jest w sercu każdego człowieka nowonarodzonego.

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

Jeżeli chcemy, aby nasze serca napełniały się Bogiem to jest jedyna, biblijna droga, jaka:
Efez. 3:19-20
19. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali 
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Na tyle, na ile poznaję miłość Chrystusa na tyle On wypełnia moje serce i życie samym 
sobą.

Co mogę uczynić, aby narodzić się z wody?

Przyjąć Boże Słowo do serca czyli pozwolić, aby to Boże Słowo mnie obmyło, abym wręcz 
wykąpał się w Bożym Słowie. Jakub wyraził to w swoim liście tymi słowy:

List św. Jakuba 1:21 Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z 
łagodnością wszczepione w was Słowo, które może zbawić dusze wasze.

Dziś mówiliśmy o narodzeniu z wody. Ale przyjęcie Bożego Słowa nie jest rozdzielone od 
narodzenia z Ducha. To jedno i to samo wydarzenie nazywane nowonarodzeniem.
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Jednak narodzenie z wody czyli przyjęcie Słowa Bożego do serca to odpowiedź człowieka 
na głos Ducha Świętego, który wzywa, wszędzie wszystkich do upamiętania, który 
przekonuje najpierw serce o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.

Co Bóg obiecuje każdemu, kto przyjął Słowo o potrzebie upamiętania się?

Obiecał odpowiedzieć zrodzeniem z Ducha Świętego, jak czytamy:

Dzieje Apostolskie 2:38 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.

Narodzenie na nowo czyli z wody i z Ducha? Czy jeżeli pozwoliłem, aby ta woda Bożego 
Słowa oczyściła moje serce, kiedy przyjąłem to żywe Słowo czyli Chrystusa to 
doświadczyłem w odpowiedzi narodzenia z Ducha Świętego?

Narodzenie na nowo jest nierozdzielne.

Dlatego wzywam kończąc do zaufania Bożemu Słowu:

Ewangelia Jana 1:12-13: Lecz którzykolwiek go ("je" w BG) przyjęli, dał im tę moc, aby się 
stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy nie z krwi, ani z woli 
ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są.(BG)

Czy był w Twoim życiu dzień, kiedy przyjąłeś żywe Słowo czyli Chrystusa do serca? Jeśli 
tak to narodziłeś się z wody i w odpowiedzi Bóg darował Tobie do serca Ducha Świętego. 
Stałeś się dzieckiem Bożym. To jest narodzenie z Ducha, które chcemy zgłębiać następnym 
razem, bo:

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.
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