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Ambasadorzy Zastępujący Chrystusa 

 

 

Sympozjum: „Prawda” – część 1 

Co to jest prawda? 
 

Prawda jest często mylona ze zwykłymi faktami. Prowadzi to ludzi do przekonania, że jeśli wiedzą o pewnych 

faktach, to znaczy że, znają prawdę. Prawda jest również często mylona, jako credo, wyznanie danej religii prowadzące 

ludzi do przekonania, że jeśli są w związku z taką religią, to są "w prawdzie". Ale prawda to coś o wiele więcej niż fakty i 

znacznie więcej niż religijne wyznanie. 

 

Zauważ, co Jezus powiedział, o tym, co jest prawdą: 

 

" W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń. W przeciwnym razie byłbym wam 

powiedział, bo idę, żeby wam przygotować miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam 

miejsce, to przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też 

byli. A gdzie ja idę, drogę znacie”. Tomasz powiedział do niego: „Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę?” Jezus mu rzekł: „Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. "." - 

Jana 14:2-6 

 

Czy naprawdę rozumiemy znaczenie tych słów? Jezus mówi, że jest drogą i prawdą, i życiem. Dlatego, kiedy 

człowiek szuka życia, szuka Jezusa. Kiedy człowiek szuka drogi do Boga, poszukuje Jezusa, a gdy człowiek szuka 

prawdy, to w rzeczywistości szuka Jezusa. Tak, Jezus jest uosobieniem prawdy. 

 

Przez chwilę rozważmy tę myśl: gdy człowiek szuka prawdy, szuka Jezusa. Bez względu na to, czy ktoś jest 

ateistą, agnostykiem, chrześcijaninem lub niechrześcijaninem, gdy szuka prawdy, ś wiadomie lub nieświadomie szuka 

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu ludzi nie znajduje prawdy. Nie 

znajdują prawdy, bo nie znaleźli autentycznego Jezusa.  

 

Kiedy zrozumiemy, że Jezus jest prawdą, zobaczymy błąd i arogancję w twierdzeniach, że "prawda" jest domeną 

wyłącznie czyjejś religii. Rzeczywiście, prawdę można znaleźć wszędzie tam, gdzie są wyrażane i przeżywane ideały 

Jezusa. Chrześcijaństwo nie ma praw autorskich do Jezusa! Wiele religii ma pomysły, które są oparte na idei Jezusa. I w 

zakresie w jakim stopniu religia uczą tych idei jest religią prawdziwą.  

 

"Wtedy Piotr otworzył usta i rzekł: „Z całą pewnością dostrzegam, że Bóg nie jest 

stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się 

go boi i czyni to, co prawe."- Dz.Ap.10:34-35 

 

Koncepcja ta może być trudna do zaakceptowania szczególnie dla chrześcijan. Ale wszyscy ludzie muszą 

poznać, że Jezus nie jest tylko prorokiem jednej gałęzi religii. On jest osobą, stworzoną przez Boga w celu stworzenia 

naszego świata, wszystkich i wszystkiego w nim.  

 

"Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. Tym, co 

zaczęło istnieć " - Jan 1:3 

 

"On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; bo 

za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, 

co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy 

władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego."- Kol. 1:15-16 



 

Bóg, jako pierwszy ojciec, jest twórcą wszystkich rzeczy, Jezus Chrystus jest bezpośrednim twórcą ludzkości, 

ojcem i bratem, który wcielił się na ziemi jako Jezus z Nazaretu. Prorok Izajasz opisał wcielonego Jezusa w ten sposób: 

 

" Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie 

władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, 

Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju. "- Izajasz 09:06 

 

Kiedy zrozumiemy, że Jezus jest twórcą naszego świata i wszystkich rzeczy w naszym świecie, w tym wszystkich 

ludzi, wszystkich religii, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego odnosi do siebie "prawdę".  On jest prawdą, bo jest źródłem 

wszystkiego, co może być znane. Każda rzecz, każda myśl, każdy fakt może być śladem potwierdzającym jej twórcę, 

Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 

 

 

 

 

Jezus jest jedynym, który widział i może mówić o Pierwszym Ojcu:  

 

" Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce 

u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.  " - Jana 1:18 

 

"Nie jakoby ktoś widział Ojca — oprócz tego, który jest od Boga; ten widział Ojca." 

- Jana 6:46 

 

 

Z pewnością Jezus zna całą prawdę i wie jak ją znaleźć. On jest tym, który łączy niebo i ziemię. On jest tylko "drogą" do 

Ojca. 

 

Na początku celem Pierwszego Ojca było to, aby Jego syn stworzył wszechświat, doprowadził go do perfekcji, a 

następnie przedstawił perfekcyjny wszechświat Ojcu.  

  

"Następnie — koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy 

wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc. Bo on musi królować, aż Bóg 

położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. Jako ostatni nieprzyjaciel ma 

zostać unicestwiona śmierć. Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego 

stopy”. Ale gdy mówi, iż wszystko zostało podporządkowane’, jest oczywiste, że z 

wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. A gdy już wszystko będzie 

mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu 

wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego."-. 1 Koryntian 

15:24-28 

 

Zawsze celem Pierwszego Ojca było, aby ziemski człowieka stał się "doskonały, tak jak Ojciec Niebieski jest doskonały" 

(Mateusza 5:48) i żeby przyjąć ludzi jako Jego duchowych synów i córki, aby byli z Nim w niebie.  

 

"Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, gdyż 

pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach 

niebiańskich w jedności z Chrystusem, tak jak nas wybrał w jedności z nim przed 

założeniem świata, abyśmy w miłości byli wobec niego święci i bez skazy. 

Albowiem z góry nas wyznaczył do usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa według 

upodobania swej woli,  ku sławie swej chwalebnej życzliwości niezasłużonej, którą 

nas życzliwie obdarzył przez swego umiłowanego. "- Efezjan 1 :3-6 

 

Ale na początku historii człowieka, straciliśmy naszą drogę. Biblia opisuje tę tragedię w uproszczonej opowieść o 

Adamie i Ewie w Księdze Rodzaju. Mimo niepowodzenia Adama i Ewy, człowiek kontynuował dążenie do Ojca w 

najlepszy sposób jaki umiał. W procesie tym, człowiek udawał się od jednego pomysłu do drugiego, od jednej filozofii do 

drugiej, od jednej koncepcji religijnej do drugiej, aż cała nasza planeta znalazła się w całkowitym zamieszaniu. Jedynym 



rozwiązaniem dla naszego Stwórcy było wcielenia się jako człowieka i pokazanie nam drogi przedstawiającej prawdę i 

obudzenie nas do prawdziwego życia. Zrobił to, jako Jezus z Nazaretu. 

 

W czasie ziemskiego pobytu, Jezus pokazał, jak człowiek może znaleźć Boga i osiągnąć swój potencjał jako 

duchowy syn Boży. On sam, mieszkał między ludźmi i podporządkował się realistycznemu życiu jako człowiek. Nie 

korzystał ze swojej boskiej mocy i władzy, aby zmniejszyć swoje obciążenia lub uciec od konsekwencji ziemskiego życia. 

Dzielnie stawał twarzą do każde wyzwania, nawet posunął się do poddania haniebnej śmierci z rąk własnego stworzenia. 

Jako stwórca mógłby wezwać legiony aniołów, aby chroniły go przed krzywdą. (Mateusza 26:52-53) Lub mógłby porzucił 

ciało fizyczne w dowolnym momencie i uniknąć bolesnej i haniebnej śmierci. On nie wymaga od nas więcej, niż on sam 

gotowy był przejść. Nie ominął utrapień, przeszedł je i stał się zwycięzcą. 

 

Chociaż Jezus został skazany na śmierć, Bóg go wskrzesił. (Dz 2:32) W ten sposób stał się kolejnym przykładem 

dla ludzkości, jako "pierworodny z umarłych". (Kolosan 1:18), Jego śmierć służy wielu celom, wśród nich jest 

zapewnienie, że jeśli umrzemy wierni, my też dostąpimy zmartwychwstania jak Jezus, aby kontynuować zajęcia u 

Pierwszego Ojca w "prawdziwym życiu". (1 Tymoteusza 6:19) 

 

"Jeśli bowiem zostaliśmy z nim zjednoczeni w podobieństwie jego śmierci, to na 

pewno też zostaniemy z nim [ z nim na podobieństwo ] zjednoczeni w 

podobieństwie jego zmartwychwstania;" - List do Rzymian 6:5 

 

Z wszystkich tych powodów, Jezus mógł powiedzieć, że jest "drogą, prawdą i życiem." (Jana 14:6) Tak więc, to 

nie ma znaczenia, do jakiej religii należymy. Wszyscy ludzie, bez względu na to, gdzie się znajduje, bez względu na ich 

rasę, narodowość, wyznanie lub płeć, mogą odnaleźć prawdę w osobie Jezusa z Nazaretu. 

 

Tzw. człowiecza prawda jest niemal bezwartościowa i nie ma siły, aby prowadzić ludzi do boskiego 

przeznaczenia. Brak doktryny lub wyznania, poza prawdą w Chrystusie Jezusie, może rozwijać w nas ten rodzaj wiary, 

który pomoże nam znaleźć Ojca.  Więcej niż prawdopodobne, że tzw. człowiecza prawda będzie tłumić kreatywność, 

uwięzi wyobraźnię, niesłusznie ograniczy wolność osobistą i doprowadzi  nas do większego zamieszania. Apostoł Paweł 

pokazał to w swoich radach do młodego Tymoteusza:  

 

"Jak cię zachęcałem do pozostania w Efezie, gdy się wybierałem do Macedonii, tak 

samo czynię teraz, żebyś nakazał pewnym ludziom, by nie głosili odmiennej nauki, 

ani nie zwracali uwagi na fałszywe opowieści oraz na rodowody, które prowadzą 

donikąd, a które raczej powodują powstawanie pytań wywołujących dociekania, 

zamiast sprzyjać udzielaniu czegoś przez Boga w związku z wiarą. "- 1 List do 

Tymoteusza 1:3-4 

 

Tutaj Paweł ukazuje nam słabość wyznań religijnych. Mówi, że doktryny teologiczne są uciążliwe. Chyba, że wiedza jest 

"w związku z wiarą," to będzie służyć ważnym celom. Paweł kontynuuje: 

 

"Doprawdy, celem tego nakazu jest miłość z czystego serca i z dobrego sumienia, i 

z nieobłudnej wiary. Odstąpiwszy od tych rzeczy, niektórzy zwrócili się ku czczej 

gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, lecz nie pojmując ani tego, co mówią, 

ani tego, o czym stanowczo zapewniają. "-. 1 Tymoteusza 1:5-7 

 

Celem nauczania wszystkich prawdziwych nauk jest rozwój "w miłości zewnętrznego czystego serca i dobrego  

sumienia bez obłudnej wiary." Uwikłanie w różne doktryny i interpretacjek, spowoduje wyłączenie odbieranej ścieżki, a my 

staniemy się niczym więcej niż nauczycielami prawa, a nie żywym przykładem prawdy w naśladowaniu Chrystusa 

Jezusa. Jeśli skupimy się na wiedzy "w związku z wiarą," możemy znaleźć Jezusa i dlatego też możemy znaleźć prawdę.  

 

Pamiętaj, Jezus powiedział: 

 

"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mozolicie i jesteście obciążeni, a ja was 

pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodnie 

usposobiony i uniżony w sercu, a znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. 

Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie”. "- Mateusza 11:28-30 

 



Jego przesłanie nie było uciążliwym zbiorem nakazów i zakazów. W rzeczywistości, on dał tylko dwa przykazania: 

 

"I jeden z nich, biegły w Prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: „Nauczycielu, 

które przykazanie w Prawie jest największe?” On rzekł do niego: „‚Masz miłować 

Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym 

umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest 

to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’. Na tych dwóch 

przykazaniach całe Prawo zawisło, a także Prorocy”. "- Mateusza 22:35-40 

 

Przykazania i wyznanie w nadmiarze tego co nauczał Jezus nie jest prawdą. Jezus jest prawdą, a kiedy 

poznajemy autentycznego Jezusa, wtedy będziemy odkrywali prawdę.  

 

Aby być wolnym, potrzeba więcej niż tylko identyfikacji tego, co jest prawdą. Musimy wnosić prawdę w nasze 

życie.  Musimy mieć "wiarę w prawdę" (2 Tesaloniczan 2:13), "świadczyć o prawdzie" (3 Jana 3), "chodzić w prawdzie" 

(3 Jana 4), i "mówić prawdę" (Efezjan 4:25). Dla osoby w której nie mieszka prawda, prawda nie jest niczym więcej niż 

ciekawostką duchową. 

 

Nasz kolejny artykuł w tym sympozjum, Przygotuje Cię do Prawdy. Poprowadzi nas krok dalej w dążeniu do 

prawdy i pokaże nam, jak przygotować się do przyjęcia prawdy, którą jest Chrystus Jezus.  

 

Czekamy na Twoje komentarze 

 

"Elaia Luchnia" 
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