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W odnośnikach do tekstów biblijnych
zawsze podawany jest najpierw skrót
nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza.
Przykłady:
Obj. 3,20 = Objawienie Jana 		
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Żaden człowiek nie rodzi się uczniem Jezusa. Wiara nie
jest dziedziczna. Biblia naucza, że początkiem chrześcijańskiego życia jest nawrócenie – świadomy zwrot
człowieka ku Bogu, będący odpowiedzią na Ewangelię.
Powołując apostoła Pawła, Jezus powiedział, że jego
zadaniem będzie wzywanie ludzi do nawrócenia – odwrócenia od władzy szatana i zwrócenia się ku Bogu.
Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów
i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi.
Dz.Ap. 26,17-18
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Kto jest chrześcijaninem?

Na pytanie: „Kto jest chrześcijaninem?” ludzie odpowiadają w różny sposób. Poniżej zaznacz poprawną
(p) odpowiedź i fałszywe (f), Twoim zdaniem, odpowiedzi.
Chrześcijaninem jest ten, ...
... kto żyje w chrześcijańskim kraju.
... kto został jako dziecko ochrzczony.
... kto należy do chrześcijańskiego kościoła.
... kto prowadzi moralne życie.
... kto nawrócił się do Jezusa.
... kto czyta regularnie Biblię.
... kto wychował się w chrześcijańskiej rodzinie.
... kto bierze na poważnie swoją religię.

Na podstawie doniesienia o pierwszych chrześcijanach w Antiochii, dowiadujemy się, że chrześcijaninem jest ten, kto uwierzył w Jezusa, nawrócił się
i naśladuje Go jako swego Pana.

„kim są chrześcijanie z nazwy”?
Jest wielu ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami,
mimo iż nie mają osobistej społeczności z Jezusem.
Jezus bardzo ostro skrytykował uczestnictwo w nabożeństwach bez posiadania autentycznej, osobistej relacji z Bogiem.
Mar. 7,6-7
On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował
o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten
czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest
ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają,
głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

Aby znaleźć właściwe znaczenie słowa „chrześcijanin” przeczytajmy ten fragment Pisma Świętego, w
którym pojawia się ono po raz pierwszy.
Dz.Ap. 11,26
W Antiochii też nazwano po raz pierwszy
uczniów chrześcijanami.

• Czy nazwa na opakowaniu może zmienić
zawartość pudełka?

• Jak początkowo określano chrześcijan?
Dz.Ap. 11,26
• W jaki sposób wierzący w Antiochii stali
się chrześcijanami?    Dz.Ap. 11,21

II

„Nawrócenie” - co to znaczy?
Dz.Ap. 26,17-18
Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do
których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy,
odwrócić od ciemności do światłości i od
władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie
współudziału z uświęconymi.

A. Definicja
Nawrócenie jest radykalnym, jednorazowym zwrotem człowieka ku Bogu w odpowiedzi na Boży głos.

nawrócenie
nawrocenie

nawrócenie = zwrot
odwrócenie się od grzechu

zwrócenie się ku Bogu

= zwrócenie się do Boga z pełną ufnością
= pełna skrucha
= zmiana myślenia

1. Ludzka strona zbawienia
Nawrócenie jest tym, co człowiek musi uczynić, aby
zostać zbawionym. Człowiek musi się nawrócić.
Nawrócenie jest więc ludzką stroną zbawienia (Dz.
Ap. 14,15).

2. Boża strona zbawienia
Nowe narodzenie jest tym, co czyni Bóg. To On daruje nam nowe życie. Zatem nowe narodzenie jest
Bożą stroną zbawienia (Jan 3,5).
nawrócenie
ludzka strona

Boża strona

zadanie człowieka

zadanie Boga

człowiek musi się

Nawrócenie jest jedynym sposobem otrzymania
przebaczenia grzechów i uniknięcia Bożego sądu.
I Tes. 1,9
Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u
was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście
się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu
żywemu i prawdziwemu.
• Jakie niewłaściwe wyobrażenia mają ludzie odnośnie nawrócenia?

B. Nawrócenie jest ludzką stroną zbawienia
Zbawienie ma dwie strony

ludzka strona
(= nawrócenie)

Boża strona
(= nowe narodzenie)

nowe narodzenie

nawrócić

Bóg daruje nowe życie

• Czy zawsze konsekwencją prawdziwego
nawrócenia jest nowe narodzenie?
Rzym. 4,20-21; I Jan 5,1

C. Ważne fragmenty Biblii
Poniższy zbiór ważnych fragmentów Biblii jest przygotowany nie tyle z myślą o pracy w grupie, co raczej do indywidualnego studium. Warto przeczytać
je w celu lepszego zrozumienia słowa „nawrócenie”.
Inne fragmenty można łatwo odnaleźć z pomocą
konkordancji.
W Starym Testamencie (ST) słowo „zawrócić/nawrócić się” występuje około 1050 razy. Często używane jest ono w sensie „zwrócić się, powrócić”. W
znaczeniu „powrót do żywego Boga” słowo to zostało użyte około 120 razy.
Oto kilka ważnych fragmentów (ST):
I Sam. 7,3; Iz. 59, 20; Ezech. 18,23; Ezech. 33,11-16
Również w Nowym Testamencie (NT) greckie słowo
„nawrócić się” zostało użyte w sensie „zwrócenia się,
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powrotu”. Jednak w około 70 miejscach zastosowa- Mat. 18,3; Łuk. 1,16-17; Łuk. 22,32; Dz.Ap. 3,19;
Dz.Ap. 11,21; Dz.Ap. 14,15; Dz.Ap. 15,3; Dz.Ap. 26,18;
ne zostało w znaczeniu „powrót do żywego Boga”.
Dz.Ap. 26,20; I Tes. 1,9; I Piotr 2,25
W greckim oryginale Nowego Testamentu występują
dwa słowa, tłumaczone na język polski jako „nawró- Niekiedy powyższe słowa zostały użyte w odniesieniu do osób nawróconych, które popadły w grzech
cenie”:
i są wzywane do zwrócenia się ku Bogu. Wynika to
„metanoia” = nawrócenie, powrót, zmiana sposobu
z kontekstu.
myślenia, upamiętanie, pokuta
Mat. 4,17; Mat. 11,20; Mar. 1,15; Łuk. 5,32;
• Spróbuj w prosty sposób wyjaśnić nastęŁuk. 13,3-5; Łuk. 15,7; Łuk. 24,47; Dz.Ap. 2,38; Dz.Ap.
pujące wyrażenia:
11,18; Dz.Ap. 17,30; II Piotr 3,9
- skrucha,
„epistrophä” = nawrócenie, nawrócić się, zawrócić,
- pokuta,
powrócić
- nawrócenie,
- przyjęcie Jezusa,
- wiara.

III

Dlaczego nawrócenie jest konieczne?

A. Ponieważ jest to Boży nakaz
Bóg widzi, że większość ludzi nie zważa na Niego
i idzie swą własną drogą. On pragnie, aby zmienili
oni sposób myślenia i zwrócili się ku Niemu.
Dz.Ap. 3,19
Przeto upamiętajcie się (metanoia) i nawróćcie się (episrophä), aby były zgładzone grzechy wasze.
• Czego doświadczy człowiek pragnący pełnić wolę Bożą (Jan 7,16-17)?

B. Ponieważ bez Jezusa jesteśmy zgubieni
Biblia mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem.
Nikt z nas nie może pochwalić się przed Bogiem
własną sprawiedliwością.

Ps. 51,7
Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu
poczęła mnie matka moja.
Rzym. 3,22b-23
Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
czym jest grzech?
I Jan 3,4

Jaki wpływ na naszą społeczność z Bogiem ma
grzech?
Iz. 59,1-2
Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie
mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy
są tym, co was odłączyło od waszego Boga,
a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego
oblicze, tak, że nie słyszy.
Rzym, 6,23; I Kor. 6,9-10
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II Tes. 1,8-9
W ogniu płomienistym, wymierzając karę
tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy
nie są posłuszni ewangelii Pana naszego
Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy
chwały jego.

Co czeka ludzi umierających bez Jezusa?
•  Kiedy uwidoczniła się kara potępienia dla
ludzi?     Iz. 53,6
Mat. 25,30-33; Hebr. 9,27

C. Ponieważ potrzebujemy zbawienia
Ludzie żyjący bez Jezusa znajdują się na drodze do
zatracenia i dlatego potrzebują zbawienia. Zgodnie
z Mat. 7,13-14, całą ludzkość można podzielić na
dwie grupy.
Szkic:
szeroka i wąska droga

IV

Przeczytaj Mat. 7,13-14 i spróbuj odpowiedzieć na
poniższe pytania:
Gdy człowiek nawraca się, poznaje, że bez Jezusa
był zgubiony. Odwraca się od swojego starego życia
i przychodzi do Jezusa, prosząc o przebaczenie grzechów; staje się dzieckiem Bożym, rozpoczyna nowe
życie. Jest zbawiony.
Na jakiej drodze się znajdujesz? Istnieją tylko dwie
możliwości.
albo

albo

fragment pisma św.

- na szerokiej drodze

- na wąskiej drodze

Mat. 7,13-14

- potępiony

- zbawiony

Jan 3,16

- wieczne zatracenie

- życie wieczne z
Bogiem

II Tes. 1,9-10

- życie w ciemności

- życie w światłości

Dz.Ap. 26,18

• Czy możliwe jest uzyskanie pokoju z
Bogiem przez uczciwe życie, dobre uczynki lub religijność?
Rzym. 4, 4-5; Efez. 2,8-9; Jan 3,1-7
• Kto może uwolnić nas od grzechów i
wiecznego potępienia?
Jan 10,9; Jan 14, 6; Dz.Ap. 4,12

W jaki sposób następuje nawrócenie?

przyznaj się do
winy i wyznaj
grzechy
przyjmij
Jezusa

• Dokąd prowadzi szeroka droga?
• Dokąd prowadzi wąska droga?
• Co musi uczynić człowiek, aby z szerokiej
drogi dostać się na wąską?

dziękuj za
zbawienie

uwierz w Jezusa
Chrystusa

A. Przyznaj się do winy i wyznaj grzechy
Aby prosić Boga o przebaczenie grzechów, trzeba
najpierw zrozumieć, że jest się winnym. Gdy człowiek przychodzi do Jezusa z ciężarem swych grzechów, On chętnie zdejmuje je z niego.
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I Jan 1,9
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest
Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i
oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
Ps. 32,5; Łuk. 18,13

B. Przyjmij Jezusa
Aby przeżyć prawdziwe nawrócenie, musimy przekazać Jezusowi kierownictwo nad naszym życiem.
Dlatego właśnie prosimy Go, aby wkroczył do naszego życia i stał się naszym Panem.
Jan 1,12
Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać
się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w
imię jego.
Jan 3,36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto
zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz
gniew Boży ciąży na nim.
Obj. 3,20

C. Uwierz w Jezusa Chrystusa
Musimy uwierzyć w obietnice Słowa Bożego i w pełni zaufać Jezusowi Chrystusowi. Prawdziwa wiara to
nie niepewna nadzieja lub uznanie jakiegoś faktu za
prawdziwy, ale pełna ufność.
Jan 3,16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot
wieczny.

D. Dziękuj za zbawienie
Być zbawionym to wielka radość. Wciąż powinniśmy dziękować Jezusowi za nasze zbawienie.
Efez. 5,20
Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w
imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Ps. 103,1-3; Łuk. 17,15-16; I Piotr 1,3

E. Uwagi praktyczne
Kto pragnie nawrócenia, musi zwrócić się do Jezusa.
On bowiem jest drogą do Boga Ojca. Chrystus obiecał wysłuchać naszych modlitw (Jan 14,13-14).
Powiedz Mu, ...
... że chcesz do Niego przyjść.
... że wiesz, iż jest On jedyną drogą do Ojca.
... że wcześniej żyłeś bez Niego.
... że jesteś winny przed Bogiem.
... że przykro Ci z powodu Twojej winy.
... że chcesz teraz przyjąć Jezusa do swojego życia.
... że wyrzekasz się szatana i nie chcesz więcej mu
służyć.
... że wierzysz w Jezusa Chrystusa.
... że chcesz być Mu od teraz posłusznym i pragniesz
naśladować Go.
... że jesteś wdzięczny za Twoje zbawienie.
Gdy człowiek dochodzi do prawdziwej wiary w
Jezusa, powinien mieć pewność tego, że jest Bożym
dzieckiem.
• Na czym oparta jest prawdziwa pewność
zbawienia?

Jan 3,36; Hebr. 11,6; I Jan 5,13
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