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Do tej pory w tym sympozjum odkrywania prawdy, dowiedzieliśmy się, że Jezus jest prawdą, że musimy wyzbyć sie 
ludzkich doktryn i interpretacji w celu przygotowania sie do prawdy i że musimy przede wszystkim patrzeć na 

sprawozdania ewangeliczne w celu pozyskania prawdy. Teraz, proponujemy sposób na to, jak żyć prawdą.  
             
    Większość chrześcijan skupia sie na śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Podczas, gdy kwestie te są 

ważne, ważniejszymi rzeczami jest jego życie i sposób, w jaki żył. To jego niezrównane życie, jest tym, co chce, abyśmy 
zapamiętali: 
 

"Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze 
mnie. "- Jana 14:6         
 

    O tym samym przypomina również Apostoł Paweł: 
 
"Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy  pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym 

bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie." - List do Rzymian 5:10 
 
    Kiedy Jezus zaczynał swoją służbę, przedstawił to, z czym przyszedł i zamierzył uczyć nas wszystkiego, czego od 

nas oczekuje. Sprawy te są zapisane w ewanegli Mateusza w rozdziałach od 5 do 7, często określanych, jako "Kazanie 
na Górze". Zachęcamy Cię do przeczytania tych rozdziałów i wyobrażenia siebie samego, jako odbiorcę tych słów. 
Wiadomo, że jego wiadomość nie była tylko dla Żydów z I w., lecz dla całej ludzkości, wszędzie i w każdym czasie - 

wtedy, teraz i w przyszłości. To jest to, co rozumiemy, gdy mówimy, ze nauki Jezusa mają "wieczny charakter".  
 
    Jako przegląd, pierwszą rzeczą, jaką Jezus uczynił, było przywrócenie godności człowieka. Chociaż dopuszczał, aby 

cierpieli, Bóg o nich nie zapomniał i że, w rzeczywistości ich pokorna postawa stawia ich w uprzywilejowanej pozycji, 
otwartych i gotowych do przyjęcia dobrej nowiny, jaką chciał się z nimi dzielić. (Mateusza 5:3-11) 
 

    Następnie powiedział im, że zamiast ukrywać się w cieniu społeczeństwa jak to robili, powinni powstać i odważnie 
pozwolić Bogu-dawcy światłości, aby oświetlił ich, by mieli pozytywny wpływ na innych do rozwijania odwagi, aby 
pozwalali ich światłu świecić i chwalili Ojca.  (Mateusza 5:13-16) 

 
    Następnie Jezus zapewnił ich, że nie przyszedł, aby zburzyć lub zniszczyć ich sposób wielbienia. Chciał go podnieść. 
Wyjaśnił, że podążali za literą prawa, podczas gdy chciał, aby podążali z duchem prawa.  To jest pierwszy krok, aby 

stać się duchową osobą.  (Mateusza 5:17-47)  
 
    Następnie wskazał im ostateczny cel w ich drodze duchowego rozwoju. Jednego, czego pragnie Ojciec dla swoich 

dzieci:  
 
"Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały." - Mateusza 5:48 

 
    W rozdziałach 6 i 7 Ewangelii Mateusza, Jezus daje praktyczne wskazówki, jak osiągnąć ostateczny cel boskiej 
doskonałości.  Chociaż możemy nie być w stanie osiągnąć stanu doskonałości w ciele, tak jak Jezus, możemy z całego 

serca realizować ten cel. Dla Ojca nie jest tak ważne, jacy jesteśmy, lecz jacy staramy się być.   
 
"Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem." - Psalm 103:14 

 
    Ponownie, sugerujemy, że wszyscy poszukujący prawdy, powinni przeczytać te trzy rozdziały z głęboką analizą, 
rozmyślaniem i postarać się dostrzec rady dla siebie.  Radujcie się w tych dziedzinach, w których możecie znaleźć się w 

harmonii z Boskimi radami.  I szczerze odnaleźć, w czym niedomagamy lub co wymaga poprawy a następnie okazać 
się godnym prawdy, którą staramy się żyć.   



 

    Oprócz uczenia się i stosowania tego, co nauczał Jezus, życie prawdą polega na czerpaniu z Jego życia - 
naśladowaniu go.  Jezus swoim uczniom opisał to w ten sposób:  
 

"Potem Jezus rzekł do swych uczniów: „Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i 
weźmie swój pal męki, i stale mnie naśladuje." - Mateusza 16:24 
 

    Żydom, którzy za nim podążali przedstawił to w następujący sposób:   
 
"Toteż Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie 

pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pi je moją krew, ten ma życie wieczne, a ja 
go wskrzeszę w dniu ostatnim; bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym 
napojem. Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję dzięki Ojcu, tak też ten, kto mnie spożywa, właśnie ten będzie 

żył dzięki mnie.."- Jana 6:53-57 
     
    Oba te wyrażenia mają symboliczne i duchowe znaczenie.  Branie pala męki oznacza bycie w stanie zaakceptować 

dobro wraz ze złem, błogosławieństwa wraz z prześladowaniami. Jedzenie i picie jego ciała i krwi ma symboliczne 
znaczenie w związku z Pamiątkową Wieczerzą, ale oznacza to również przybieranie życia, jakie prowadził na ziemi - 
niejako chodzenia w jego butach, czyli gdy ludzie widzą ciebie widzą Chrystusa!  To powiedzenie nigdy nie było bardziej 

prawdziwe, "jesteś tym, co jesz". Możemy podzielić się doświadczeniem, aby zilustrować, co oznacza "jeść i pić 
Chrystusa."   
 

    Klika miesięcy temu, byliśmy w kontakcie z namaszczonym starszym, który otrzymał proste i otwarte nauki Jezusa i 
poczuł, że musi podzielić sie tymi informacjami ze swoim gronem starszych i nadzorcą obwodu. Był zaniepokojony 
gwałtowną reakcją, która mogła doprowadzić do jego usunięcia ze stanowiska starszego i prawdopodobnie przyczynić 

się do wykluczenia i uznania go za odstępcę.  Jednak był zdeterminowany.  Był gotów wyrzec się wszystkich 
przywilejów i korzyści wynikających z bycia starszym, wziąć swój pal męki bez względu na rezultat.   
 

    Aby pójść do przodu i pozwolić, aby jego światło świeciło, spożywał emblematy - "jedząc i pijąc Chrystusa".  Bez 
względu na to, co się stało, brat otwarcie wyznając i popierając to, wybrał Chrystusa.  I bez względu na to czy został 
dobrze przyjęty przez człowieka, czy też nie, był pewny swojego miejsca w niebie.  

 
"Co do każdego więc, kto przyzna się przed ludźmi do jedności ze mną, ja też przyznam się do jedności z nim 
— przed moim Ojcem, który jest w niebiosach; ale kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego ja też na pewno się 

zaprę przed moim Ojcem, który jest w niebiosach. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść na ziemię pokój; nie 
przyszedłem przynieść pokoju, tylko miecz. Przyszedłem bowiem spowodować roz dźwięk między mężczyzną a 
jego ojcem, i córką a jej matką, i młodą małżonką a jej teściową. Doprawdy, nieprzyjaciółmi będą człowiekowi 

jego domownicy. Kto bardziej kocha ojca lub matkę niż mnie, nie jest mnie godzien; i kto bardziej kocha syna 
lub córkę niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie przyjmuje swego pala męki i nie idzie za mną, nie jest mnie 
godzien. Kto by znalazł swą duszę, ten ją straci, a kto by stracił swą duszę ze względu na mnie, ten ją 

znajdzie."-. Mateusza 10:32-39 
 
    Ku zaskoczeniu tego brata, jego grono starszych nie zareagowało gwałtownie.  Słuchali z szacunkiem, a ponieważ 

nie mogli znaleźć nic złego w tym, czym dzielił się ten brat, postanowili włączyć do sprawy nadzorcą obwodu.  Nadzorca 
obwodu również nie mógł znaleźć niczego złego lub błednego, ale wyjaśnił, że proste i otwarte nauki Jezusa nie są tym, 
co jest nauczane przez Ciało Kierownicze.  Bratu pozwolono zachować swoją pozycję starszego, natomiast nadzorca 

obwodu skontaktował się z "centralą".   
 
    Nie wiemy, co wynikło z rozmów z "centrala", ale możemy powiedzieć, że odwaga tego jednego starszego 

spowodowała, że współstarsi i nadzorca obwodu patrzyli na pismach ze świeżym spojrzeniem.  Ci ludzie przekonali się i 
zaczęli dzielić otwartymi i prostymi naukami ze wszystkimi, którzy o nie pytali.  W czasie Pamiątki 2013r przybyło, 345 
członków zboru, którzy spotkali się razem i spożywali emblematy, w tym praktycznie całe grono starszych i sług, a także 

nadzorca obwodu!  Wszystko, dlatego, że jeden brat miał odwagę "jedzenia i picia Chrystusa".  To jest życie prawdą!     
 
    Jak widać, życie prawdę sięga dalej niż nasze zachowanie.  Prawda powinna wpływać na nasze myślenie, nasze 

rozumowanie i nasze wnioski.  Kiedy zaczniemy pić kielich Chrystusa i przyjmiemy Boże jarzmo, zaczynamy rozumieć, 
kim jesteśmy i gdzie należy, czyli synami Bożymi i dziedzicami królestwa niebieskiego? (List do Rzymian 8:16-17) Jak 
potwierdza Paweł: 

 
"Doprawdy, wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wy wszyscy, którzyście 
ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa."-. Galatów 3:26-27 

 
    "Przyobleczenie się w Chrystusa" jest środkiem do lepszej realizacji niebiańskiej nadziei i prawdziwej wartości i 
znaczenia dla życia.  

 
"Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i nie może ich poznać, 
ponieważ osądza się je duchowo. Natomiast człowiek duchowy osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest 

osądzany przez żadnego człowieka. Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać? My wszakże 
mamy umysł Chrystusowy." - 1 Koryntian 2:14-16 



 

    Posiadanie umysłu Chrystusa jest tym, jak "badamy rzeczy duchowo".  Jest czymś więcej niż wiedzą gdzie Jezus był, 
co powiedział i zrobił.  Oznacza to, że musimy starać się zrozumieć Jezusa wewnętrznie - jego motywy i intencje.  
Musimy wiedzieć nie tylko to, co zrobił, ale dlaczego to zrobił. Nie tylko to, co powiedział, ale dlaczego to powiedział. 

Nie tylko to, co myślał, ale jak pomyślał.  Musimy nauczyć się patrzeć na życie w sposób, jaki robił to Chrystus. Patrzeć 
na wszystkie sprawy jego oczami.   
 

   Codziennie powinniśmy zadać sobie znane pytanie, „Co zrobiłby Jezus?"  A następnie odpowiedzieć na nasze 
myślenie i działanie.  Nie sugerujemy, aby naśladować fizyczne życie Jezus, lecz naśladować duchowe życie Jezusa - 
sposób, w jaki obchodził się z ludźmi i czcił Ojca.  W ten sposób każdy z nas stanie się unikalnym wyrażeniem Ojca dla 

Jego chwały. 
 
    Jako przykład poznania Jezusa wewnętrznie, należy rozważyć jego spotkanie z tłumem:  

 
"Apostołowie zaś zebrali się przed Jezusem i opowiedzieli mu o wszystkim, co uczynili i czego nauczali. A on 
im rzekł: „Wy sami idźcie na osobność, na miejsce odludne, i trochę odpocznijcie”. Bo wielu przychodziło i 

odchodziło, tak iż nie mieli wolnego czasu nawet na zjedzenie posiłku. Odpłynęli więc łodzią na miejsce 
odludne, żeby być sami. Ludzie jednak widzieli ich, jak się oddalali, i wielu się o tym dowiedziało, i ze 
wszystkich miast zbiegli się tam pieszo, i ich wyprzedzili. A  on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, lecz ulitował się 

nad nimi, gdyż byli jak owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać wielu rzeczy."- Marka 6:30-34 
 
    Można rozwijać umysł Chrystusa rozmyślając:, Co to spotkanie mówi mi o wnętrzu Jezusa? O jego trosce o ludzi, 

którzy nie są odpowiednio "prowadzeni? O jego uczuciach wobec swoich uczniów?  Następnie zastanowić się, czy 
można przyjąć myślenie Jezusa w tych sprawach, a jeśli tak, to na, w jakich okolicznościach? I wreszcie, wprowadzać 
to w czyn. 

 
    Możesz powyższy sposób stosować do, wielu jeśli nie do wszystkich spotkań Jezusa z ludźmi, rozmyślając i 
wgłębiając się w jego "wnętrze".   

 
    • Zastanów się nad spotkaniem Jezusa z Samarytanką (Jana 4,1-42).  W jaki sposób Jezus postrzegał kobiety? Jak 
postrzegał ludzi z innych religii? 

 
    • Zastanów się nad spotkaniem Jezusa z kobietą, która została przyłapana na cudzołóstwie (Jana 8:3-11). W jaki 
sposób Jezus patrzy na grzech osobisty? Jak zapatruje sie na sędziowanie? 

 
    • Zastanów się nad spotkanie Jezusa w świątyni z przewracaniem s tołów (Mateusza 21:12-14). W jaki sposób Jezus 
postrzega grzechy przeciwko wychwalaniu Ojca? Jak zapatruje się na ludzi, którzy są ten grzech uwikłani?  

         
    • Zastanów się nad spotkaniem Jezusa z faryzeuszami w świątyni (Mateusza 12:1-14). W jaki sposób Jezus 
postrzega doktryny, które zakłócają prawo miłości?  Jaką karę wymierza tym, którzy wprowadzają w błąd ludzi?  

 
    • Zastanów się nad spotkaniem Jezusa z Jego apostołami, którzy  donieśli mu o innych nauczycielach dobrej nowiny 
(Łukasza 9:49-50).  W jaki sposób Jezus postrzegał posługę innych?  

 
    To tylko kilka przykładów.  Wszyscy, którzy naprawdę chcą mieć umysł Chrystusowy powinni dokładnie zbadać 
wszystkie spotkania Jezusa i zobaczyć, co można by poznać i naśladować.   

 
    Proponujemy również zrobić to samo z jego naukami.  Zauważmy, że Jezus nie ustanawia prawa do osobistego 
postępowania.  Zamiast tego, użył narzędzi dydaktycznych, aby pokazać ducha prawa, takich jak przypowieści, 

mądrych powiedzeń i ilustracje.  Ci, którzy "mieli uszy, aby usłyszeć ducha" w jego słowach, mogą rozwijać swó j 
osobisty charakter na tych zasadach.  Na przykład:  
 

"Słyszeliście, że powiedziano: ‚Oko za oko i ząb za ząb’. Ja jednak wam mówię: Nie stawiajcie oporu 
niegodziwemu; ale temu, kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw i drugi. A jeśli ktoś chce iść z tobą  do sądu i 
posiąść twoją szatę spodnią, pozostaw mu także twoją szatę wierzchnią; a jeśli ktoś mocą władzy przymusza 

cię do służby przez milę, idź z nim dwie mile."- Mateusza 5:38-41 
 
    Ten fragment jest błędnie stosowany do wspierania bierności.  Ale to nie była wiadomość Jezusa.  Jezus zawsze 

postępował z odważną pozycja i przekonaniem.  Mówił im, że gdy mają do czynienia z sytuacją, która wydaje się być 
"nie do wygrania", maja przejąć kontrolę nad sytuacją.  Jezus był w istocie powiedzeniem "uderzenie w policzek, nie 
może mnie pokonać, ani uderzenie w oba policzki."  "Biorąc moja szatę spodnią nie może mnie pokonać, ani biorąc 

moja szatę wierzchnią." "Przymuszanie do chodzenia w jego służbie przez milę nie może mnie pokonać, ani chodzenie 
dwóch mili."  Chodziło o to, że kiedy nie możemy nic zrobić, aby wydostać się z niekorzystnej sytuacji, nie możemy 
pozwolić, aby ta sytuacja nas pokonała.  Takie nastawienie umysłu jest umysłem Chrystusowym.  

 
    Sprawozdania ewangeliczne są pełne lekcji dla odważnego życia.  Więcej niż jakiejkolwiek cechy, wydaje się, że to 
najbardziej odwagi brakuje synom Bożym.  Osobiście znamy wielu ludzi, którzy znają prawdę, ale ukrywają swoje 

światło pod koszem, gdyż boją się, że inni mogą je zobaczyć.  Idą zgodnie z programem, aby nie zwracać na siebie 
uwagi.  Czy nie zdają sobie sprawy, ze milcząc są współwinni błędu, zwłaszcza tych, którzy podejmują inicjatywę w 



błędnym nauczaniu?  Chociaż ci mężczyźni i kobiety są prywatnie wyznawcami Chrystusa, nie są oni otwarcie 

wyznającymi go. Jest otwarta spowiedzi "przed ludźmi" (Mateusza 10:32), które powoduje wzajemne wyznanie przez 
Chrystusa do Ojca. 
 

 
 
    Sposób przyobleczenia sie w umysł Chrystusowy jest prosty, ale wymaga wysiłku.  Tylko życie prawdą z pierwszej 

ręki stworzy prawdziwą odwagę.  Wszyscy miłośnicy prawdy muszą powstać i zrobić krok do przodu, podczas gdy 
tchórze cofają się i ponownie wracają do doktryny zniewolenia.  Te mogą być dla niektórych ostre słowa, ale jest to 
czas, w którym dorastamy do pełnej postawy Chrystusa.  Tak jak Paweł napisał:  

 
"I on dał niektórych jako apostołów, niektórych jako proroków, niektórych jako ewangelizatorów, niektórych 
jako pasterzy i nauczycieli — w celu korygowania świętych, dla dzieła usługiwania,  dla budowania ciała 

Chrystusowego, aż wszyscy dojdziemy do jedności w wierze i w dokładnym poznaniu Syna Bożego, do męża 
dorosłego, do miary wzrostu właściwego pełni Chrystusowej; abyśmy już nie byli niemowlętami, miotanymi 
jakby przez fale oraz unoszonymi tu i tam każdym wiatrem nauki wskutek oszukaństwa ludzi, wskutek 

przebiegłości w wymyślaniu błędu. Ale mówiąc prawdę, przez miłość wzrastajmy we wszystkim ku temu, który 
jest głową, ku Chrystusowi."- Efezjan 4:11-15 
 

    Wreszcie, żyjąc prawdą, możemy dojść do poznania Boga.  Jezus dobrze wiedział, że Bóg może być poznany tylko 
przez realistyczne doświadczenia.   
 

"Filip rzekł do niego: „Panie, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy”. Jezus powiedział do niego: „Tyle czasu 
jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca. Jakże to mówisz: ‚Pokaż nam 
Ojca’? Czy nie wierzysz, że ja jestem w jedności z Ojcem, a Ojciec jest w jedności ze mną? Tego, co do was 

mówię, nie mówię sam z siebie; lecz Ojciec, który pozostaje w jedności ze mną, dokonuje swych dzieł."- Jana 
14:8-10 
 

    Ojciec nigdy nie może zostać zrozumiany przez zwykłe nauki umysłu. Philip jest tego przykładem. Filip i inni 
apostołowie byli uczeni bezpośrednio przez Jezusa, a jednak nie zrozumieli związku między Jezusem a Ojcem. 
Ostatecznie Jezus był objawieniem Ojca.  Nasze postrzeganie Ojca wyniesie naszą zdolność do postrzegania spraw 

duchowych i boskich poprzez doświadczenie.   
 
    Tak, możemy dowiedzieć się o Ojcu przez Jezusa obserwując boskość jego życia, a nie przez mentalne uznanie jego 

nauk. Możemy obserwować życie Mistrza przez pismo, lecz poznać Ojca możemy tylko wiedząc, kim był Jezus.  
Możemy poznać Jezusa tylko żyjąc jego życiem.   
 

„Albowiem „któż poznał umysł Jehowy, żeby mógł go pouczać? My wszakże mamy umysł Chrystusowy." - 1 
Koryntian 2:14-16     
 

    Tak, więc, lepiej rozumiemy stwierdzenie, że Jezus jest "drogą i prawdą, i życiem." (Jana 14:6) I to tylko dzięki 
poznaniu Jezusa, możemy spełniać to zalecenie "musicie być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały". 
(Mateusza 5:48)  

                     
    Przyobleczenie się w umysł Chrystusowy jest pierwszym krokiem na przód na naszej drodze ku wolności 
Chrześcijańskiej.  Teraz, gdy wiemy, jak się w niego przyoblec, musimy pozwolić prowadzić się przez ducha.  

 
"Wszyscy bowiem, których prowadzi duch Boży, są synami Bożymi." - List do Rzymian 8:14 
 

    To jest tematem kolejnego artykułu z tej serii, " Prowadzeni do Prawdy".  
 
 

"Elaia Luchnia" 
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