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Jak człowiek może się na nowo narodzić? 
 Chuck Smith 
 

Pewien człowiek ukryty pod osłoną ciemności podszedł ostrożnie do Jezusa z Nazaretu. Był 
przywódcą Żydów, poczekał więc do zmierzchu, ponieważ nie chciał, aby ktoś usłyszał, o co chce zapytać. 
Nikodem z daleka obserwował Jezusa, jak ten dokonywał kolejnych cudów. Wiedział, że nikt nie mógłby 
czynić takich cudów, gdyby Bóg z nim nie był. Ale teraz, wreszcie, Jezus był sam. Teraz był czas, aby mu 
zadać swoje pytanie.  

“Mistrzu!” Zaczął Nikodem. “Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich 
cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był” (Jana 3:2). 

Jezus, jak zawsze, zaraz trafił w sedno sprawy. Wiedział, o co pyta Nikodem. “Jeśli się kto nie 
narodzi na nowo” - odpowiedział mu - “nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” 

Wtedy Nikodem zapytał: “Co to znaczy: „narodzić się na nowo”? 
To samo pytanie ludzie zadawali sobie przez stulecia, kiedy zastanawiali się nad stwierdzeniem 

Jezusa w Ewangelii Jana 3:3. Co oznacza być narodzonym na nowo? 
Bóg pierwotnie stworzył człowieka jako połączenie trzech wymiarów: ducha, duszy i ciała. Duch 

kieruje umysłem, więc kiedy duch rządzi, człowiek żyje w społeczności z Bogiem. Z kolei życie roślin jest 
jednowymiarowe. Mają ciało fizyczne, żywią się substancjami odżywczymi z gleby i z powietrza, lub rzadko 
owadami jak muchołówka Venus. Korzenie mocno trzymają rośliny w miejscu, a ich rozmnażanie odbywa 
się przez zamknięty w  ziarnie kod genetyczny. Życie zwierząt jest dwuwymiarowe. Zwierzęta posiadają 
ciało fizyczne i rozum. Zwierzęta żywią się roślinami lub innymi zwierzętami i ich sposób życia jest bardzo 
różny. Podobnie do roślin, rozmnażają się według kodu genetycznego znajdującego się w ich nasieniu i 
często zapładniają się przez samca. Świat zwierzęcy jest o wiele wyżej zorganizowany niż świat roślinny.  

Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go w trzech wymiarach: ducha, ciała i umysłu. Dodatkowy 
wymiar ducha sprawia, że człowiek zdecydowanie przewyższa świat zwierzęcy, bo przez ducha jest 
połączony z Bogiem.  

Jezus powiedział, że Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i 
w prawdzie (Jana 4:24). Więc kiedy na początku Bóg stworzył człowieka (z duchem, umysłem i ciałem), 
przeznaczył go do więzi.  

W Księdze Rodzaju 3:8 jest przepiękny werset: “usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się 
po ogrodzie w powiewie dziennym.” Człowiek spotykał się z Bogiem i żył w społeczności z Nim dzięki 
duchowemu wymiarowi swojego istnienia. Jednak, kiedy duch kogoś jest martwy, jego życie zredukowane 
jest do “zwierzęcego” poziomu bycia. Wtedy jego myśli zajmują się tylko fizycznymi potrzebami i żądzami.  

Duch człowieka jest martwy z powodu jego upadków i grzechów.  
Na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, żył on w idealnym, czystym środowisku. Miał silne, 

zdrowe ciało bez wad genetycznych. A ponieważ jego duch był żywy, miał społeczność i intymną więź z 
Bogiem. Istniał jednak pewien dylemat.  

Czy człowiek żył w społeczności z Bogiem dlatego, że Go kochał, czy dlatego, że nie było  innej 
możliwości? 

Aby doświadczyć prawdziwej miłości człowieka, Bóg zasadził wyjątkowo pociągające drzewo w 
samym środku Ogrodu Eden: drzewo z zakazanym owocem, które zjedzenie groziło śmiercią duchową. 
Człowiek musiał podjąć decyzję. Czy chciał pozostać w więzi z Bogiem, czy wolał zadowolić swoje cielesne 
pragnienia za cenę oddzielenia od Boga?  

Niestety Adam wolał żyć w zgodzie z pożądaniem swojego ciała i zjadł zakazany owoc. Gdy to 
zrobił, jego duch umarł. W tym momencie człowiek stał się dwuwymiarowym bytem: ciałem (fizyczna część) 
i duszą (umysł). 

Jezus powiedział Nikodemowi, że musi się na nowo narodzić (Jana 3:7). 
Musimy mieć duchowe narodziny. Raz narodziliśmy się z ciała - oddzieleni od Boga. Ale jeżeli 

chcemy znać błogosławieństwo i radość płynące z więzi z Bogiem, to musimy się na nowo narodzić z 
Ducha. Adam po zabiciu swojego ducha, zdał sobie sprawę, że nie ma możliwości, aby go ożywić przez 
własną dobroć, bycie religijnym lub przestrzeganie reguł i przepisów. 

Możemy próbować być dobrymi, ale nigdy nie potrafimy być wystarczająco dobrymi. 



Jezus dalej mówił do Nikodema: “Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa 
Bożego” (Jana 3:3). 

Człowiek zmysłowy nie może zrozumieć tego wymiaru. Jest on dla niego nie do przyjęcia. Paweł 
napisał do Koryntian: “Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak 
samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który 
jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach 
ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową 
miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i 
nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać” (1 Koryntian 2:11-14). 

Paweł powiedział, że człowiek zmysłowy nie może poznać lub zrozumieć rzeczy, które są z Ducha. 
Wydają mu się one głupstwem. To sprawia, że ciężko nam się porozumiewać, bo istnieje przepaść między 
człowiekiem prowadzonym przez Ducha a człowiekiem kierowanym przez ciało. 

Czy zauważyłeś, jak trudno jest wyjaśnić coś dziecku? Może to być nawet frustrujące, bo 
zastanawiasz się, dlaczego nie może zrozumieć, skoro to jasne, proste i racjonalne. Dlaczego tego nie 
widzi? 

W rzeczach duchowych, człowiek zmysłowy jest jak dziecko.  
Biblia mówi nam, że człowiek zmysłowy nie może poznać rzeczy duchowych, bo one wymagają 

duchowego rozsądku. Dlatego Jezus powiedział: “Musisz się narodzić na nowo, jeśli chcesz ujrzeć 
Królestwo Boże. Do zobaczenia wymiaru Królestwa Bożego potrzebne są narodziny duchowe - musisz się 
więc na nowo narodzić. 

Oczywiście Nikodem zadał pytanie: “Jak mogę się na nowo narodzić? W jaki sposób człowiek może 
się narodzić na nowo? Jak się to może stać?” 

Jezus wyjaśnił mu to przy pomocy obrazu, który Nikodem mógł zrozumieć. Opowiedział mu historię 
ze Starego Testamentu, z Czwartej Księgi Mojżeszowej. Kiedy Izraelici wędrowali przez pustynię, zaczęli 
narzekać na Boga i na Mojżesza, mówili: “Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli 
na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm” (4 Mojżeszowa 21:5).  

Ponieważ szemrali i narzekali przeciw Bogu, Bóg pozwolił jadowitym wężom wejść do ich obozu. 
Wkrótce setki ludzi umierało od ich ukąszeń. Izraelici przyszli do Mojżesza i przeprosili go, błagali, żeby się 
pomodlił za nich. A Mojżesz poprosił Boga o ich uleczenie.  

Bóg ich nie wyleczył, lecz dał im inne rozwiązanie - zostawił ich uzdrowienie w ich własnych rękach. 
W 4. Księdze Mojżeszowej 21:8 czytamy: “I rzekł Pan do Mojżesza: Zrób sobie węża i osadź go na 

drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył.” 
I zrobił Mojżesz miedzianego węża, i osadził go na drzewcu w środku obozu. A jeśli wąż ukąsił 

człowieka, powiedziano mu, aby spojrzał na miedzianego węża, i natychmiast został uzdrowiony.” 
Pozwólcie mi wyjaśnić symbolikę zawartą w tym opisie. W Piśmie świętym miedź jest symbolem 

sądu Bożego. Izraelici mieli ołtarz miedziany, na którym składali swoje ofiary (2 Królewska 16:15). A wąż 
jest symbolem grzechu (np. wąż w Ogrodzie Eden – 1 Mojżeszowa 3:13). Natomiast w tym szczególnym 
przypadku wywyższenie węża na drzewcu odnosiło się do krzyża, na którym Jezus będzie ukrzyżowany. 
Jezus powiedział: “I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy” 
(Jana 3:14). I jeszcze raz w Ewangelii Jana 12:32 powiedział: “A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, 
wszystkich do siebie pociągnę.” 

Jezus prorokował, że umrze na krzyżu.  
Dlatego wąż miedziany na drzewcu jest symbolem tego, że Bóg osądził nasze grzechy na krzyżu.  
Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy musiał być wywyższony. Jak się 

człowiek może na nowo narodzić? Nowe narodzenie człowieka to proces zapoczątkowany przez śmierć 
Jezusa na krzyżu. Jezus wziął na siebie karę za nasze grzechy, kiedy umarł zamiast nas. Kiedy to 
zrozumiemy i z wiarą spojrzymy na Jezusa na krzyżu, zdamy sobie sprawę, że On umarł za nasze grzechy i 
poniósł karę, która nam się należała. 

Wyobraź sobie, że żyjesz z Izraelitami około 3800 lat temu, kiedy te węże weszły do obozu. 
Pewnego dnia w czasie rozmowy z kolegą, wpełza wąż i kąsa go w piętę. Bezradnie patrzysz, jak jego 
stopa puchnie, a po chwili kolega wpada w konwulsje.  

Szybko wyciągasz go więc z namiotu i wołasz: “Popatrz na węża na drzewcu, którego Mojżesz 
postawił w środku obozu!” 

“Nie rozumiem, w jaki sposób to może mi pomóc” – odpowiada kolega.  
“Nie sprzeczaj się” -  wołasz - “Tylko popatrz!” 



“Ale nie rozumiem, jak patrzenie na węża może mi pomóc? Przecież umieram.” 
“Nie wiem, jak to działa” - gorączkowo próbujesz mu wyjaśnić. “ Wiem tylko, że setki ludzi umierało 

wokół nas, tak samo jak ty. Patrzyli na węża na drzewcu i teraz są zdrowi. Popatrz!” 
“Ale to jest głupstwo” – upiera się twój kolega - “Nie popatrzę.” 
I wtedy twój kolega umiera. A ty po prostu nie możesz w to uwierzyć. Przecież nie poprosiłeś go, 

aby zrobił coś strasznego, chciałeś, żeby tylko spojrzał na węża. Nie musiał rozumieć procesu, aby z niego 
skorzystać. 

Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Nie musimy rozumieć procesu, dzięki któremu duch się 
narodzi. Nie musimy rozumieć, w jaki sposób możemy się tak radykalnie zmienić. Wystarczy, że wiemy, że 
to jest możliwe. Podobnie Izraelici na pustyni, nie musieli rozumieć procesu, aby cieszyć się jego wynikiem. 
Możemy żyć w świadomej więzi i społeczności z Bogiem. Możemy dowiedzieć się, jak wspaniałe jest mieć 
życie wieczne i być uwolnionym od grzechu.  

Jezus wyjaśnił proces narodzenia się na nowo, gdy powiedział: “jak Mojżesz wywyższył węża na 
pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny” (Jana 3:14-15). 

Bez duchowego narodzenia istniejesz w najlepszym przypadku jako 2/3 osoby. Człowiek zmysłowy 
jest jakoś subtelnie świadomy, że czegoś brakuje w jego życiu, i stale stara się wypełnić tę pustkę. Problem 
stanowi to, że kieruje swoje działania w stronę fizycznych lub emocjonalnych doświadczeń. Nawet jednak, 
gdy napełni się fizycznymi przyjemnościami lub emocjonalnymi doświadczeniami, ma poczucie, że czegoś 
brakuje. Ponieważ nic - oprócz narodzenia się na nowo  - nie może wypełnić tej pustki Ducha.  

Człowiek został stworzony, aby wielbić Boga. Jeżeli nie uwielbiasz prawdziwego i żywego Boga, 
znajdziesz sobie zastępstwo. Może to być twój samochód, twój dom lub twoja łódź. Moglibyśmy wymieniać 
w nieskończoność. Ale uwielbienie jest wrodzoną częścią naszego ludzkiego istnienia.  

Może myślisz, że to wszystko jest zbyt proste. Może nie rozumiesz, jak możesz narodzić się 
duchowo tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To Bóg uczynił tę prawdę tak prostą, aby nawet dziecko 
mogło się na nowo narodzić.  

Jezus potem wyjaśnił Nikodemowi, że Bóg tak umiłował świat – ten świat ginący wskutek grzechu - 
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jana 
3:16). 

Znowu przypominają mi się Izraelici podczas ich wędrówki na pustyni. Winili Boga za wszystkie 
swoje problemy, narzekali i szemrali przeciw Niemu z powodu swojej niedoli. Ale tak naprawdę, to wszystko 
było ich winą. Ludzkość jest taka... Odwracamy się do Boga plecami, żyjemy według ciała i zaczynamy 
doświadczać cierpienia wynikającego według takiego życia – pustki, frustracji. Życie według ciała jest 
śmiertelne - podobnie do ukąszenia jadowitego węża - zniszczy cię i zginiesz.  

Ale to długie i męczące błąkanie się na pustyni nie było Bożym zamiarem i planem dla Izraelitów. On 
chciał ich wprowadzić do Ziemi Obiecanej, gdzie mogliby cieszyć się urodzajnością i błogosławieństwami 
kraju, który obiecał ich ojcu, Abrahamowi. Ale oni odrzucili świadectwo Kaleba i Jozuego. Powiedzieli: “Nie 
możemy wejść i zdobyć tej ziemi. Wróg jest zbyt silny” i wrócili na pustynię. A później, gdy cierpieli na 
pustyni, obwiniali za to  Boga.  

Jeżeli żyjesz na pustyni dzisiaj, to nie dlatego, że Bóg chce, żebyś tam żył. Bóg nie chce, żebyś żył 
według ciała. On pragnie, abyś żył pełnym życiem Ducha, i abyś cieszył się błogosławieństwami i 
korzyściami płynącymi z więzi z Nim.   

Izraelici źle rozumieli zamiary Boga i dlaczego posłał im jadowite weże. On chciał ich ponownie 
przyciągnąć do siebie. Wiesz, Bóg często pozwala na trudności, kiedy zbłądzimy na niebezpieczny teren. 
Wie, że bolesne doświadczenia mogą nas obudzić, abyśmy wrócili do Niego. To tak naprawdę nie jest kara 
Boża, a raczej wołanie: “Wróć do Mnie. Nie możesz żyć beze Mnie. Zniszczysz się. Oto próbka zniszczenia, 
gdy spróbujesz żyć beze Mnie.” 

To wszystko jest zaplanowane, żebyś wrócił do Niego, żebyś narodził się z Ducha i żebyś żył we 
wspaniałej społeczności z Nim. 

Bez pomocy Bożej Izraelici umarliby na pustyni. Nie wytrzymaliby nawet dwóch tygodni, a cóż 
dopiero czterdzieści lat. Tak samo teraz Bóg cię podtrzymuje, nawet jeśli właśnie przechodzisz przez 
pustynię. Bez podtrzymującej ręki Boga, nie wytrzymałbyś nawet pięciu sekund. 

Jesteś Mu winien nawet swoje istnienie. On cię podtrzymuje, żebyś poznał Jego wielką miłość, 
troskę i dbałość o ciebie. Podtrzymuje cię, abyś mógł się narodzić z Ducha, i abyś wszedł w ten pełny 
wymiar, który Bóg przeznaczył dla każdego z nas.  



Wielu z was właśnie chodzi niebezpieczną ścieżką, która prowadzi do zniszczenia. Powinieneś 
powrócić do Boga, zanim się zniszczysz. Wspaniała jest obietnica Boga, że gdybyś tylko uwierzył w Jego 
Syna, nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne! Życie wieczne to nie tylko ilość, to również jakość. 
Ponieważ ilość bez jakości jest piekłem. Ale życie w Duchu posiada jakość, która wysoko przewyższa 
poziom istnienia zwierzęcego (lub fizycznego), wysoko przerasta naszą wyobraźnię.   

Takie jest życie, do którego Cię Bóg powołuje: życie Ducha, życie w społeczności z Nim. Biblia 
mówi, że zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój, i radość. Bożym pragnieniem dla Ciebie 
jest życie wieczne, pokój i radość. Ta radość, która pochodzi z życia w więzi z Bogiem, kiedy wiesz, że On 
panuje nad wszystkimi, jest z Tobą i Cię prowadzi.   

Człowiek narodzi się na nowo przez wiarę w cudowne rozwiązanie Boga, że On przebaczy jego 
grzechy, które Jezus wziął na Siebie. Tak więc, gdy przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela i uwierzysz, 
że On umarł za twoje grzechy, następuje cudowna i tajemnicza wewnętrzna przemiana, rodzi się twój duch. 
Nagle twoje życie staje się pełniejsze o nowy wymiar Ducha. Od razu masz życie, o którym nigdy nie 
marzyłeś i o którym nawet nie wiedziałeś, że istnieje. Ono jest tak chwalebne i cudowne, i tak bardzo 
przekracza wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyłeś, że trudno ci znaleźć słowa, aby je opisać. Paweł 
powiedział, że nie godzi się słowami opisać wspaniałych rzeczy, których doświadczył w Duchu (2 Koryntian 
12:49). Nie ma języka, który mógłby je opisać.  

Jezus powiedział: “Jeśli chcesz ujrzeć i rozumieć Królestwo Niebios, musisz się na nowo narodzić.” 
Aby wejść do Królestwa Bożego, musisz się na nowo narodzić. Tylko patrz na Jezusa, który umarł 

za twoje grzechy na krzyżu, i uwierz w Niego i Jego miłość do ciebie, i nastąpi przemiana. Chodzi więc o to, 
czy już narodziłeś się na nowo z Ducha Bożego? Jeżeli nie, proces jest bardzo prosty. 

Dzisiaj jesteś w jednej z dwóch grup, w zależności od twojego stosunku do Jezusa Chrystusa. Albo 
możesz wierzyć i patrzeć z wiarą na Jezusa, który umarł za ciebie na krzyżu. Albo możesz żyć dalej tak 
samo jak dotąd. Niesamowite, że żeby być zgubionym, nic nie musisz robić – wystarczy, że będziesz żył jak 
do tej pory.  

Ale jeśli popatrzysz na krzyż i uwierzysz w Tego, który umarł za twoje grzechy, wtedy bezpłatny dar 
Boga jest twój... 

Dar życia wiecznego...  
 
 

 
 
Modlitwa Grzesznika 
 
Jeżeli chcesz mieć osobistą więź z Bogiem i pewność, że On Ci przebaczył, oto proponowana modlitwa... 
Ojcze, przyszedłem do Ciebie, wyznaję moje grzechy i proszę o Twoje przebaczenie. Dziękuję Ci, Panie za 
Twoją obietnicę, że jeśli wyznaję grzechy swoje, jesteś wierny i sprawiedliwy, aby odpuścić mi grzechy, i 
oczyścić mnie od wszelkiej nieprawości. Chcę odwrócić się od moich grzechów i żyć w sposób, który Ci się 
spodoba. Proszę Cię o Twoją pomoc. Proszę Cię, abyś mi dał moc przez Ducha Świętego, żebym mógł żyć 
sprawiedliwie.  
Dziękuję Ci, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, zapłacił karę za moje grzechy i potem zmartwychwstał. 
Teraz Go przyjmuję jako mojego Zbawiciela, mojego Pana i mojego przyjaciela.  
Dziękuję Ci również, że powiedziałeś, że kto do Ciebie przyjdzie, nie wyrzucisz go precz. Dziękuję Ci za 
nowe życie w Chrystusie. Oddaję Ci siebie - uczyń mnie takim, jakim chcesz, abym był. W imieniu Jezusa. 
Amen. 
 
 
 
Co dalej? 
 
Jeżeli zdecydowałeś się przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, jesteś narodzony na nowo. Oto 
kilka rzeczy, które ci mogą pomóc, abyś wzrastał jako chrześcijanin... 
1. MÓDL SIĘ – modlitwa jest jakby linią telefoniczną, która nas łączy z Bogiem. Ważna jest codzienna 
rozmowa z Nim. Im więcej rozmawiasz, tym lepiej (Filipian 4:6).  



2. CZYTAJ BIBLIĘ – Biblia jest niby listem miłosnym od Boga. Im więcej ją czytasz, tym bardziej się w Nim 
zakochujesz (1 Piotra 2:2). 
3. SPOŁECZNOŚĆ –- potrzebujesz przyjaciół, którzy wierzą tak samo jak ty, i którzy mogą cię zachęcać. 
Dlatego bardzo ważne jest, by znaleźć dobry kościół, w którym naucza się Biblii, i w którym możesz spotkać 
innych chrześcijan ( Hebrajczyków 10:24-25). 
4. ŚWIADCZYĆ INNYM – Dziel się swoją wiarą w Jezusa Chrystusa z innymi. Módl się, aby ci Pan pokazał, 
jak i kiedy masz to robić. (Marka 16:15).  
 

 

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu kościoła w Twojej okolicy, zadzwoń do nas do Calvary Chapel 
Costa Mesa w Kalifornii. Nasz personel może ci w tym pomóc. Nasz numer telefonu: (714) 979-4422 w 
godz. 9:00 - 17:00.  
 
Również są strony internetowe, które mogą ci pomóc: 
 
www.calvarychapel.com/gospel 
www.calvarychapel.com/costamesa/newbelievers/study/index.htm 
www.twft.com 
www.calvarychapel.com 
Niech ci Bóg błogosławi. Modlimy się, żebyś codziennie wzrastał w Panu. 
 
 
Chuck Smith, główny pastor w Calvary Chapel Costa Mesa, w Kalifornii.  
Jest nauczycielem Biblii od więcej niż pięćdziesięciu lat. Jego nauczania biblijnego można 
słuchać także w programie radiowym “The Word For Today”.  
Niektóre z jego książek: 
“Woda żywa” (tylko po angielsku) 
“Dlaczego łaska zmienia wszystko” (tylko po angielsku) 
i “Skuteczne życie modlitewne” (tylko po angielsku) 
 
 
The Word For Today 
P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628 
(800) 272-WORD (9673) 
www.twft.com 
 
 


