
Zbawienie i znaczenie ponownego narodzenia 

Kluczowy werset 

 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć 
Królestwa Bożego. 

Jan 3:3 

Z powodu nieposłuszeństwa Adama duchowa śmierć ogarnęła ludzkość. Śmierć w Biblii 
nigdy nie odnosi się do zatrzymania funkcji życiowych, ale zawsze oznacza oddzielenie. 
Śmierć duchowa oznacza oddzielenie od Boga. 
1 Mojż 2:17 

1) W Ewangelii Jana 3:1-7, w rozmowie z „religijnym przywódcą” Nikodemem, 
Jezus powiedział: 

a. Musisz się na nowo narodzić. 
b. Musisz doświadczyć duchowego odrodzenia. 
c. Nowe narodzenie jest warunkiem pójścia do nieba. 

2) Gdy rodzimy się na nowo otrzymujemy życie wieczne i dziedziczymy Boską 
naturę. 

1 Jan 5:11, Jan 10:10 
Słowo „ZOE” oznacza obfite życie i naturę Ojca w nas, jest to Boży rodzaj życia.  
Bóg żyje w ten sposób, doskonały w jakości życia i w niewyobrażalnej obfitości . 

3) Jesteśmy zrodzeni z Bożego nasienia, stworzeni na obraz i podobieństwo Ojca w 
niebie. 

Jesteśmy dokładną kopią Boga poprzez Ducha, którego otrzymaliśmy do naszego 
wnętrza. W ten sposób definiujemy nowe narodzenie. Oznacza ono: 
a. Odrodzenie naszego ducha ze śmierci do życia. 
b. Otrzymanie Bożej natury i życia. 

2 Piotr 1:2-4, Jan 3:6, Jan 5:24, Jan 1:12-13 , 2 Kor 5:17 
Słowo „narodziny” oznacza „otrzymanie życia”, tak samo zrodzenie z Ducha jest 
przyjęciem Bożego ziarna i Jezusa, który staje się życiem w naszym wnętrzu (Ew. Jana 
14:6). 
Ponowne narodzenie następuje wtedy, gdy otrzymujemy zadatek Bożego życia, rodząc się 
ze śmierci do życia, przechodząc z zatracenia do zmartwychwstania. 

4) Nowe narodzenie oznacza: 
a. Przejście ze śmierci do życia. 
b. Narodzenie do życia. 
c. Przeniesienie z imperium szatana do Bożego królestwa. 
d. Otrzymanie życia wiecznego. 

5) Byliśmy sługami szatana i demonów, zniewoleni w szponach mocy ciemności, 
jednak w Chrystusie odzyskaliśmy wolność. W Nim dokonała się zmiana:  



Kol 1:13, Efez 2:6 
a. Z pozycji niewolnika staliśmy się synami i córkami 
b. Z pozycji niewolnika staliśmy się dziedzicami Bożych obietnic. 
c. Zostaliśmy uwolnieni z niewoli ciemności, aby panować z Bogiem w swoim życiu 

Niezbawieni ludzie wciąż są więźniami, tkwią w kajdanach, żyjąc pod wpływem szatana, w 
Chrystusie zaś odzyskują wolność, zwycięstwo i autorytet! 

Zbawienie i znaczenie ponownego narodzenia – Karta dyskusji 

Odpowiedz na pytania: 
1) O jakiej śmierci jest mowa w poniższym fragmencie? 

1 Mojż 2:17  
2) Co oznacza ten fragment Pisma? 

 Jan 3:1-7  
3) Czy musimy się narodzić się na nowo? 
4) Czy każdy musi się nowo narodzić? 

Rzym 5:12-18  
5) Zbawienie jest skutkiem wiary czy dobrych uczynków? 

Gal 2:16, Gal 3:10-11 
Efez 2:8-9, Rzym 3:20-24 

6) Czy wystarczy nam wiara w ofiarę Jezusa? 
Rzym 10:9 

7) Jakie rzeczy zauważymy po nowym narodzeniu? 
1 Jan 5:11-13 
Rzym 8:16 
2 Kor 5:17 


