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"I przemówił Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli: „Jeżeli pozostajecie w moim 
słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami  i poznacie prawdę, a prawda was 
wyzwoli”.  - Jana 8:31-32 

 
 
    To sympozjum o prawdzie opiera się na wyżej wymienionych wersetach.  Podsumowując: 
 

Artykuł: Co to jest prawda? 
 
    Najpierw wyjaśniliśmy, czym jest prawda. (Jana 14:6) Jest nią sam Jezus, twórca człowieka z woli niebiańskiego 
Ojca.  On jest Prawdą wcieloną.  Możemy poznać prawdę, badając życie i usługiwanie Jezusa z Nazaretu.  Bez 
względu na to, kim jesteśmy i do jakiej religii należy, zakres ideału Jezusa Chrystusa, do którego jesteśmy 
prowadzeni, to zakres, w którym uczeń lub student znajdzie prawdę.   
 
    Musimy tylko spojrzeć na inne religie i zbadać, gdzie są pomyślnie rozwijający się uczciwi, szczery ludzie, którzy 
naprawdę troszczą się o innych a następnie uznać ich duchowo połączonymi z Ojcem Wszystkich.  Zasady, na 
których opierają swoje ideały są tymi samymi zasadami demonstrowanymi w życiu i służbie Jezusa z Nazaretu, tak 
czy inaczej jest on ich źródłem. Wystarczy przyjrzeć się najwyższym ideom religijnym innych, aby na własne oczy 
zobaczyć, czy tak jest. Wiadomość Jezusa o Ojcostwie Boga i braterstwie człowieka jest planetarnym 
rozwiązaniem dla pokoju na ziemi. Chociaż doktryny mogą się różnić, to proste przesłanie jednoczy w wierze tych, 
którzy temu wierzą i to praktykują.   
 

Artykuł: Przygotowanie do Prawdy 
 
    Człowiek stworzył wiele pojęć o Bogu i życiu.  Niektóre z nich są korzystne, niektóre  nie.  Niektóre z nich są 
wykorzystywane do kontrolowania ludzi, do oskubania ludzi z ich dóbr materialnych, do manipulowania ludźmi, 
aby służyli człowiekowi, itp. Ale kiedy zaczynamy nasze poszukiwania prawdy, pierwszą rzeczą, którą musimy 
zrobić, to opróżnić, wyzbyć się z tych stworzonych przez człowieka wyznań i poglądów.  Jak powiedział Jezus, 
"zaprzeć się samego siebie". (Mateusza 16:24) I tak jak napisał Paweł "zrzućcie starą osobowość razem z jej 
praktykami" (Kolosan 3:9-10) i "odnawiajcie się w sile pobudzającej wasz umysł" (Efezjan 4:22-24) Nazywamy to 
ponownym duchowym rozruchem - rodzimy się ponownie. (Jana 3:3-7) 
 
    Kiedy mamy odrzucone wszystkie człowiecze idee, zaczynamy od dwóch nowych ideałów, o których wiemy, że 
na pewno są prawdziwe: że Bóg jest Ojcem każdego człowieka, który sprawia, że każdy człowiek jest naszym 
bratem.  Kiedy budujemy naszą najświętszą wiarę na tej podstawie, jest ona zabezpieczona od wszelkiego błędu.  
Gdy wiemy, że te zasady są prawdziwe, kto mógłby nas przekonać, że Bóg faworyzuje jednych ludzi nad drugich ?  
Kto może nas przekonać, że dopuszczalne jest fizyczne zniewolenie drugiego, lub użycie drugiego, jako jucznego 
zwierzęcia?  Kto może nas przekonać, aby szkodzić innym?  I kto może nas przekonać, że Bóg nie chce, aby Jego 
dzieci, były z Nim w niebie ? 
 
 
 



Artykuł: Przyjmowanie Prawdy 
 
    Kiedy opróżnimy się z błędu, jesteśmy przygotowani do przyjmowania prawdy i budowania jej na solidnym 
fundamencie.  Ponieważ wiemy, że Jezus jest prawdą, zwracamy się do książki, która jest powszechnie uznawana 
za historyczne sprawozdanie życia i służby Jezusa - Biblii.   
 
    Cała Biblia jest pożyteczna do "nauczania, upominania i prostowania." (2 Tymoteusza 3:16-17) Część 1, od 
Księgi Rodzaju do Malachiasza, służy jako wychowawca prowadzący nas do Jezusa, jako Chrystusa ( Galatów 3:19-
25) i prezentuje najwyższe ideały Boga w tym czasie.  Część 2, od Mateusza do Jana, zawiera sprawozdanie z życia 
i służby Jezusa i przedstawia poprawne objawienie Boga dla ludzkości, jako osobistego Ojca.  Część 3, od Dziejów 
Apostolskich do listu Judy, zawiera dzieje apostołów i uczniów oraz ich rozumienie Jezusa i jego nauki.  I część 4, 
Księga Objawienia, zawiera dużo złożonych proroctw, które uzupełniają duchową ucztę.  Lecz bez wątpienia część 
2 i 3 zawierają najważniejsze przesłanie, które Bóg ma dla nas w naszych czasach    
 
    Przemyślane i szczere badanie części 2 i 3 ujawnia "prawdę" i to jak to jest ją poznawać i nią żyć.  Dają nam w 
pierwszym rzędzie miejsce do dramatu udanego życia w naszym ziemskim świecie.  Tworzą pręt pomiarowy do 
zrozumienia pozostałych fragmentów Biblii i wszystkich mądrych wypowiedzi. Te zaawansowane lekcje stanowią 
budulec dla naszej wiary.  Niezasłyszaną wiarę, ale wiarę opierającą się na bycie właściwie postrzeganym 
świadkiem prawdy o Jezusie Chrystusie.  
 

Artykuł: Życie Prawdą 
 
    Kiedy poznajemy autentycznego Jezusa, jesteśmy w stanie naśladować go w naszym życiu.  Oznacza to 
"przyobleczenie się w umysł Chrystusowy". (1 Koryntian 2:16) Poznaliśmy 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 myślał-patrząc na 
życie i postrzeganie wszystkich spraw jego oczami.  
 
    Życie prawdą wymaga tego, że obieramy nasze stanowisko z Chrystusem i otwarcie i publicznie wyznajemy 
nasze zjednoczenie z Nim - nie przez własną wyższość, lecz przez pokorne poddanie się woli Ojca, a nie woli ludzi i 
służenia komuś innemu.  To jest sens "wzięcia naszego pala męki i stałe naśladowanie go". ( Mateusza 16:24) Życie 
prawdą jest prawdziwą religią.  

 
Artykuł: Prowadzeni do Prawdy 

 
    Kiedy już przyjmiemy umysł Chrystusa, jesteśmy w stanie być prowadzeni przez ducha - konkretnie, Ducha 
Prawdy. Duch Prawdy jest pomocnikiem wysłanym przez Jezusa, aby doprowadzić nas do całej prawdy. ( Jana 
16:12-14) Gdy Jezus był na ziemi, mógł uczyć swoich apostołów i uczniów, tylko wtedy, gdy był w ich obecności.  
Tysiące miało przywilej zdobycia wiedzy prawdy z pierwszej ręki.  Jednak miliony żyjący w tym czasie tego nie 
uczyniło.  I od Jego zmartwychwstania, były miliardy osób, które również przegapiły tą okazję.  Wylanie Ducha 
Prawdy jest Jezusowym środkiem do osobistej przyjaźnie z każdym z nas.  Duch Prawdy mówi i uczy rzeczy, które 
Jezus chce abyśmy znali.  To Jezus jest w nas.  
 
    Możemy uczyć się o Jezusie w grupie - w naszych stowarzyszeniach i zgromadzeniach.  Ale prowadzenie ducha 
jest indywidualne i według naszej indywidualnej miłości dla prawdy i naszej zdolności do uzyskania 
poszczególnych rzeczy duchowych.  Duch nie musi dostarczyć nowych faktów i informacji; zami ast tego zwiększa 
to, co już wiemy i nadaje sens i wartość.  To jest bardziej odpowiednie określenie, jako  "przekonanie o prawdzie", 
ponieważ pomaga nam odkryć pierścień prawdy w każdej mądrej wypowiedzi.  To jest sens "słyszenia tego, co 
mówi Duch." A kiedy znamy, prawdę, mamy ją przestrzegać, słuchać jej, stosować ją, żyć nią.  I w ten sposób, 
jesteśmy wyzwalani. 
     

Uwolnieni przez Prawdę 
 
    Naprawdę, prawdziwa wolność zależy od pozwalania, aby prowadził nas Duch Prawdy.  I możemy zaufać 
prowadzeniu Ducha, ponieważ tak, jak powiedział Jezus: 
 
 



"Kiedy jednak ten przybędzie — duch prawdy — wprowadzi was w całą prawdę, bo 
nie będzie mówił sam z siebie, lecz będzie mówił to, co słyszy, i oznajmi wam to, co 
nadchodzi. Ten otoczy mnie chwałą, ponieważ otrzyma z tego, co moje, i wam to 
oznajmi." - Jana 16:13-14 

         
    Duch nie poprowadzi cię żadną ścieżka w opozycji do tego, czego nauczał Jezus będąc na ziemi. Nie poprowadzi 
nas w jednym kierunku, a następnie zawróci w przeciwnym, jakby popełnił błąd. Jezus "przyszedł z prawdą".  Więc 
ma Ducha Prawdy.   
 
    Duch nie doprowadzi cię, aby chwalić ludzi lub uczyć ich komend. Zamiast tego, będzie powiększał, poszerzał, 
pogłębiał i oświetlał nauki Jezusa i pokaże ci, w jaki sposób lepiej je stosować.  To daje zwiększenie sensu 
przypowieści i ilustracji używanych przez Jezusa, bez zmiany ich zasadniczego przesłania.  To jest znaczenie 
"światła, które staje się coraz jaśniejsze". (Przysłów 4:18) To będzie promować braterską miłość i tolerancję. 
Będzie inspirować odwagę i usługiwanie innym i da spokój umysłu. A co najważniejsze, ostatecznie wychwali Ojca 
wszystkich.   
 
    Bez Ducha Prawdy, jesteśmy pozostawieni wpływowi ludzi i jesteśmy poddani ich osobistemu zrozumieniu i 
interpretacjom.  W rezultacie, bylibyśmy niczym więcej niż "niewidomymi prowadzonymi przez niewidomych." 
(Mateusza 15:14) Taki był los tych, którzy zaufali kierownictwu ludzi takich jak Jim Jones, David Koresh, Marshall 
Applewhite i innym.   
 
    Ale co z tobą? Czy wierzysz, że Jezus wysłał ducha-przewodnika, prawdziwego pomocnika, aby nas prowadził?  
Czy naprawdę wierzysz w istnienie mądrości i mocy Ducha Prawdy?  Albo czy upadłeś w przekonaniu, że "wiek 
cudów" upłynął, i tkwisz w błędnym przekonaniu, że Bóg nie zajmuje się człowiekiem poprzez pomoc duchową lub 
anielską?  Jeśli tak, to nie masz nadziei na znalezienie i życie prawdą i stania się naprawdę wolny.  Tak jak Paweł 
napisał: 
 

"Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam wolność." - 2 Koryntian 3:17 
(RSV) 

 
    Należy pamiętać jednak, że wolność dana przez zrozumienie prawdy nie jest absolutna. Jest to uzależnione od 
wymiaru sprawiedliwości, inteligencji, dojrzałości i uczciwości.  Niemożność człowieka w odróżnieniu prawdziwej 
wolności a fałszywej wolności lub wolności a swobody, doprowadziła do wielu problemów.  Prawda daje  nam 
wolność w służeniu Bogu bez strachy przed ludźmi.  Rozpoznaje nasze boskie obowiązki, co do Ojca i do braci.  
Fałszywa wolność - swoboda - ośmiela się robić, cokolwiek zechce, bez względu na konsekwencje.  To jest 
niemądre, bezwarunkowe i niekontrolowane. Prawdziwa wolność jest rzeczywista i prowadzi do życia wiecznego; 
fałszywa wolność jest złudna i prowadzi do nie -egzystencji.  
 
    Prawdziwa wolność jest związana z szacunkiem do samego siebie; fałszywa wolność jest związana z 
samouwielbieniem. Prawdziwa wolność prowadzi do usługiwania naszym braciom, aby podnieść i zachęcić ich do 
"ostatecznej" korzyści; fałszywa wolność prowadzi do wykorzystywania innych dla egoistycznych celów, 
odrzucenie sprawiedliwości w imię posiadania niesprawiedliwej władzy nad innymi.  
 
    Fałszywa wolność jest napędzana przez ciało a wynik widoczny jest w uczynkach ciała:  
 

"Jawne zaś są uczynki ciała, a są nimi: rozpusta, nieczystość, rozpasanie, 
bałwochwalstwo, uprawianie spirytyzmu, nieprzyjaźnie, waśń, zazdrość, napady 
gniewu, swary, rozdźwięki, sekty, zawiści, pijatyki, hulanki i tym podobne rzeczy. Co 
do nich przestrzegam was, jak już was przestrzegłem, że ci, którzy się czegoś takiego 
dopuszczają, nie odziedziczą królestwa Bożego." - Galatów 5:19-21 

 
    Podczas, gdy prawdziwa wolność jest prowadzona przez Ducha Prawdy a wynikiem jej są owoce ducha:  
 

"Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, wielkoduszna cierpliwość, 
życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, panowanie nad sobą. Przeciwko takim 
rzeczom nie istnieje żadne prawo. Ponadto ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, 
zawiesili na palu ciało wraz z jego namiętnościami i pragnieniami. Jeżeli żyjemy 



według ducha, to dalej też według ducha postępujmy porządnie. Nie popadajmy w 
próżność, pobudzając się wzajemnie do współzawodnictwa, jedni wobec drugich 
pałając zawiścią." - Galatów 5:22-26 

 
 
    Ci poszukujący prawdy muszą spojrzeć poza domniemaną lub postrzeganą wolnością dla rzeczywistej wolności i 
rozwijać swoje umiejętności, "aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe." ( List do Hebrajczyków 
5:14) Prawdziwa wolność jest dołączona do charakteru.  Duchowo wolna osoba nie będzie myśleć o szkodzeniu 
innym lub wprowadzaniu innych w błąd czy kontrolowaniu lub manipulowaniu innymi.  Prawdziwa wolność jest 
zawsze przedmiotem miłości.  Bóg jest miłością (1 Jana 4:8), dlatego miłość jest najwyższa.   
 
     Wolność jest darem od syna: 
 

"Ponadto niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze; syn pozostaje na zawsze. 
Jeżeli więc Syn was wyzwoli, to będziecie rzeczywiście wolni." - Jana 8:35-36 

     
    Syn, Jezus Chrystus, całym sercem wierzy w wolność.  Jedną z jego największych manifestacji miłości jest 
rozszerzanie daru wolności dla ludzkości.  To jest świadectwem zaufania i miłości, którą on pokłada w swoim 
stworzeniu, a tym samym zdobywaną bez przymusu. Syn nas wyzwala poprzez stworzenie nas synami - synami 
wiary przez przyjęcie - tak, że stajemy się tymi, którzy mogą "pozostać w domu na zawsze!"              
 

Rzeczywista Wolność 
 
    Prawda uosobiona przez Jezusa daje coś więcej dla ludzkości niż proste zaspokojenie ciekawości na temat Boga 
czy jego odpowiedzi na kłopotliwe pytania.  To znacznie więcej niż proste promowanie pomyślnego sposobu życia. 
Prawda Jezusa daje nam: 
 
    • Wolność od intelektualnej niewoli do świata fizycznego.  Prawda poszerza nasze słownictwo i nasze zdolności 
umysłowe rozumienia faktów i pozwala nam myśleć poza fizycznością do duchowości. 
                 
    • Wolność od duchowej ciemności.  Prawda oświeca i upoważnia jednostki, tak, że nie mogą być w niewoli 
duchowej po przez słabe i przyziemne idee ludzi.  
 
    • Wolność od nieczystości moralnej.  Prawda podnosi standard naszego zachowania bez prawa.  To pobudza 
nas - bez przymusu - do działania w naszym najlepszym interesie oraz w interesie innych.  
 
    • Wolność od poczucia samotności i izolacji od innych.  Prawda sprzyja realizacji braterstwa na całym świecie, 
zjednoczonego braterstwa ludzkości.  
 
    • Wolność od poczucia samotności i izolacji od Boga. Prawda każdemu indywidualnie daje prawo bycia synami 
wiary Boga i obywatelami naszego rozległego wszechświata.  
 
    • Wolność od strachu przed zagładą.  Prawda pokazuje nam drogę do życia, życia wiecznego, w prawdziwym 
życiu, w niebiańskim królestwie po tym jak ciało fizyczne ulegnie rozpadowi.  
 
    Prawdziwa wolność promuje duchową niezależność, ale nie w sensie absolutnym.  Nadal zachęcajmy się 
wzajemnie, budujmy innych i wymieniajmy się wzajemnie zachętami:  
 

"I zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych 
uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w 
zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie 
się dnia." - Hebrajczyków 10:24-25 

 
    Wolne dzieci Boże szanują się wzajemnie, rozpoznają oraz szanują nasze powiązania, jako braci i sióstr.  
Pokazujemy miłość do siebie nawzajem i szukamy wzajemnej korzyści.  
 
 



"Wszystko wolno, ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko wolno, ale nie 
wszystko buduje. Niech każdy szuka korzyści nie swojej własnej, lecz drugiego." - 1 
Koryntian 10:23-24 

     
    Nie uznamy tego za obowiązek, ale za przywilej, aby używać naszego Boga-dawcę wolności w służbie dla siebie 
nawzajem.   
 
    Podążając tym tokiem, możemy uznać, że jako wolne dzieci, mamy mówić prawdę do siebie naw zajem. (Efezjan 
4:25) Nie będziemy się bać pozwalać świecić naszemu światłu.  Będziemy myśleć, działać i żyć uczciwie, lojalnie, 
bez lęku i zgodnie z prawdą.   
 

"„Wy jesteście solą ziemi; ale jeśli sól straci swą siłę, jakże zostanie przywrócona jej 
słoność? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie na zewnątrz, aby ludzie po 
niej deptali. „Wy jesteście światłem świata. Nie można ukryć miasta położonego na 
górze. Lampę zapala się i stawia nie pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci 
wszystkim, którzy są w domu. Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi, 
żeby widzieli wasze szlachetne uczynki i wychwalali waszego Ojca, który jest w 
niebiosach." - Mateusza 5:13-16 

 
    A gdy pojawiają się trudności lub różnice poglądów, powinniśmy uczynić z tego punkt do postępowania i 
odpowiedzi z życzliwością i szacunkiem: 
 

"Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana, zawsze gotowi do obrony 
wobec każdego, kto od was żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie, lecz 
czyńcie to w łagodnym usposobieniu i z głębokim respektem." - 1 Piotra 3:15 

     
    O wiele lepsze będą nasze relacje i nasze związki wyznaniowe, jeśli będziemy mieli tę radę na uwadze!  W 
rzeczywistości, wszystkie nasze stowarzyszenia zostaną poprawiona poprzez poszukiwanie prawdy i życie prawdą, 
którą znajdziemy.  I jakież to cudowne, że prawda jest tak prosta - jest nią sam Jezus Chrystus, prawda 
wypowiedziana w jego prostych i otwartych naukach. Sprawozdania z życia i służby Jezusa pokazują, że był śmiały, 
a jednocześnie robił to z szacunkiem; odważny, ale nie lekkomyślny; entuzjastyczny, ale nie fanatyczny; 
emocjonalny, ale nie lekkomyślny; kreatywny, ale zawsze praktyczny; wyjątkowy, ale nie ekscentryczny; pobożny, 
ale nie świętoszkowaty. Był tak dobrze przygotowany do każdej sytuacji, bo był tak doskonale zjednoczony.   
 
    My też, możemy rozwijać w sobie te cechy, przez poznanie autentycznego Jezusa i pozwalając, aby Duch 
Prawdy prowadził nas "do całej prawdy".  Kiedy to zrobimy, będziemy naprawdę wolni.  
 
    Czekamy na Twoje komentarze. 
 

"Elaia Luchnia" 
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