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Wcześniejsze artykuły w tym sympozjum wyjaśniły, że Jezus jest prawdą, że musimy zaprzeć się samego 

siebie, że musimy przede wszystkim poznać życie i służbę Jezusa i to, że musimy naśladować duchowe życie Jezusa.  

Jednak po uzyskaniu tego wszystkiego, dopiero zaczęliśmy wyścig o życie. Jest o wiele więcej do poznania i 

zrobienia, wtedy, gdy przychodzi Duch Prawdy. Podczas pierwszej Pamiątkowej Wieczerzy Jezus powiedział do 

swoich apostołów: 

 

"Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale w tej chwili nie możecie tego 

znieść. 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 16:12-14 

 

     Tej nocy na koniec swojej służby, Jezus nauczył swoich uczniów wszystkiego, co mogli pojąć w tym czasie.  

Było o wiele więcej rzeczy, o których chciał im powiedzieć, lecz musiały zostać odroczone w czasie, aż do wylania 

Ducha Prawdy, który "wprowadzi ich do całej prawdy".  Nastąpiło to w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e., około 50 dni 

po tym, jak Jezus powiedział powyższe słowa.  

 

     W dniu Pięćdziesiątnicy, Apostołowie i inni uczniowie w sumie 120 mężczyzn i kobiet, nie byli w świątyni na 

obchodach. Byli zgromadzeni w Wieczerniku, modląc się. (Dzieje 1:12-15) Przypomnieli sobie, że Jezus powiedział 

im, przed wstąpieniem do nieba: 

 

"Otrzymacie moc, gdy zstąpi na was duch święty, i będziecie moimi 

świadkami zarówno w Jerozolimie, jak i w całej Judei i Samarii, i aż do 

najodleglejszego miejsca na ziemi." - Dz 1:8 

 

     I tak jak powiedział Jezus, gdy duch został na nich wylany, byli uprawnieni i  mieli niezwykle silne pragnienie, 

by dawać świadectwo o Jezusie i nadziei, którą przyniósł dla wszystkich ludzi:  

 

"A gdy jeszcze trwał dzień święta Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli razem na 

tym samym miejscu i nagle z nieba dobiegł szum jakby pędzącego 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym siedzieli. I ukazały się 

im jakby języki ognia, i się porozdzielały, i na każdym z nich spoczął 

jeden, a wszyscy zostali napełnieni duchem świętym i zaczęli mówić 

różnymi językami, tak jak duch dawał im się wyp owiadać. . . . . Wprost 

przeciwnie, właśnie to zostało powiedziane przez proroka Joela: ‚„A w 

dniach ostatnich — mówi Bóg — wyleję mego ducha na wszelkie ciało i 

wasi synowie oraz wasze córki będą prorokować i wasi młodzieńcy będą 

mieć wizje, a waszym starcom śnić się będą sny; i nawet na moich 

niewolników oraz na moje niewolnice wyleję w owych dniach mego ducha 

i będą prorokować." - Dzieje 2:1-4, 16-18 

 

     Choć początkowo tylko duch został wylany na 120 osób to, gdy inni zapoznali się z życiem Jezusa prz ez 

wymowną i odważną wypowiedź Piotra (Dzieje 2:14-36), także oni doświadczyli wylania Ducha, a także ich dzieci i 

przyszłe pokolenia: 



 

"A gdy to usłyszeli, poczuli się ugodzeni w serce i rzekli do Piotra oraz 

pozostałych apostołów: „Mężowie, bracia, cóż mamy czynić?” Piotr 

powiedział do nich: „Okażcie skruchę i niech każdy z was da się ochrzcić 

w imię Jezusa Chrystusa ku przebaczeniu waszych grzechów, a 

otrzymacie wspaniałomyślny dar ducha świętego.  Bo obietnica jest dla 

was i dla waszych dzieci, i dla wszystkich w oddali — ilukolwiek przywoła 

do siebie Jehowa, nasz Bóg”. - Dzieje 2:37-42 

 

     Dzisiaj mamy znacznie więcej, niż słowa Piotra.  Mamy sprawozdania ewangeliczne i listy apostołów - "danie 

główne" Biblii.  I gdy poznamy prawdzie autentycznego Jezusa, także możemy zostać napełnieni Duchem Prawdy, 

wylanym raz na zawsze i być stopniowo doprowadzonym do całej prawdy.  

 

Jak prowadzi nas Duch 

 

     Skoro się już oczyściliśmy i przyjęliśmy proste i otwarte nauki Jezusa, to Duch Prawdy wypełnia pustkę, która 

była zajęta przez przyziemne pomysły i martwe ludzkie teorie. A kiedy jesteśmy wolni od ludzkiego przewodnictwa, 

duch może nas doprowadzić.  

 

     Duch Prawdy prowadzi nas od poznania faktów do ich zrozumienia (informacja), od zrozumienia faktów do 

mądrego stosowania ich ( mądrość), od mądrego stosowania faktów do życia prawdą ( poznanie przez osobiste 

doświadczenie).  W ten sposób nasze "władze poznawcze są wyćwiczone, aby odróżniać to, co właściwe, od tego, co 

niewłaściwe." (List do Hebrajczyków 5:14) W ten sposób Słowo Boże pozostaje żywe w naszym życiu i dlatego 

Paweł mógł powiedzieć:  

 

"Bo słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i  jest ostrzejsze niż wszelki 

miecz obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także 

stawów i ich szpiku, i jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca." - Hebr. 

04:12  

 

     Duch nie ma potrzeby ujawnienia nowych faktów, częściej nadaje nowe znaczenia do znanych już faktów.  

Studiujemy Biblię praktycznie przez całe życie, ale te same fragmenty, z którymi zapoznajemy się tysiące razy 

nabierają nowego znaczenia.  To wrażenie, jakby nowe wersy zostały dodane do Biblii, bo jakoś nigdy ich wcześni ej 

nie zauważałem i nie rozumiałem.  Teraz, gdy czytamy Biblię, widzimy zupełnie nowy obraz, który dał nam zupełnie 

nowe spojrzenie na życie, śmierć i przyszłe życie.  To uczucie, że Biblia jest nową, nieodkrytą książką. To nowe 

odkrycie jest Duchem Prawdy podczas pracy. 

 

     Często otrzymujemy e-maile od naszych braci, którzy piszą: "Jak mogłem to przegapić?  To jest tak oczywiste. 

Studiuje Biblię przez 30 lat i nigdy tego nie widziałem! „ Być może mieliście podobne doświadczenia.   Wydaję się, że 

niektóre fragmenty pojawiły się znikąd.  Podobnie do tego, który mówi nam, że jeśli nie prowadzimy rozmowy w 

"górę", nasze nastawienie umysłu jest wyłączone:  

 

"pędzę do celu po nagrodę Bożego powołania w górę za sprawą 

Chrystusa Jezusa. Ilukolwiek więc jest nas dojrzałych, bądźmy tego 

samego nastawienia umysłu; a jeśli pod jakimś względem macie inne 

nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie." - Flp 3:14-

15 

 

     A ten, mówi nam, aby nie koncentrować się na rzeczach ziemskich:     

 

"Jeżeli jednak zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, to szukajcie tego, co 

w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Wciąż skupiajcie 

umysły na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi." - Kolosan 3:1-2 

 

     Innym przykładem jest ten, gdy za każdym razem czytamy Księgę Objawienie 7:4, 14:1-3, i 5:8-10, 

myśleliśmy, że oznaczało to 144000, którzy mieli być królami i kapłanami.  Przez lata mieliśmy taki pogląd, a nawet 

przekonanie w to, co mówili inni.  Ale teraz, gdy na to patrzymy, w ogóle tak nie twierdzimy. To doprowadziło nas do 

napisania artykułu The Great Crowd of Partakers. 

 



     Uważamy również, że ci, przed Chrystusem nie mają nadziei niebiańskiej, aż przeczytaliśmy te fragmenty, 

które prowadzą do napisania artykułu Faith Sons i Heavenly Hope.  

                         

"Ale powiadam wam, że wielu ze stron wschodnich i ze stron zachodnich 

przyjdzie i ułoży się przy stole z Abrahamem i Izaakiem, i Jakubem w 

królestwie niebios;" - Mateusza 8:11 

 

"Wszyscy oni pomarli w wierze, chociaż nie dostąpili spełnienia obietnic, 

ale je z dala ujrzeli i powitali oraz publicznie oznajmili, że są obcymi i 

tymczasowymi osiedleńcami w tej ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, dają 

dowód, iż pilnie szukają swojego miejsca. A przecież gdyby wciąż 

wspominali to miejsce, z którego wyszli, mieliby sposobność powrócić. 

Teraz jednak zabiegają o lepsze miejsce, mające związek z niebem. 

Dlatego Bóg się ich nie wstydzi, gdy jest wzywany jako ich Bóg, bo 

przygotował dla nich miasto." - List do Hebrajczyków 11:13-16         

 

     Trzymaliśmy się zdania, że niebiańska nadzieja synostwa z Bogiem była planem awaryjny w celu 

zrównoważenia grzechu Adama i Ewy.  Następnie czytaliśmy ten fragment, który doprowadził nas do napisania tego 

artykułu Foreordained from the Founding of the World.  

 

"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," - Efezjan 1:3-5 

 

     To spowodowało, abyśmy ponownie przyjrzeli się sprawozdaniu Księgi Rodzaju o Adamie i Ewie, co  

doprowadziła nas do napisania Why Does God Permit Evil and Suffering? 

 

     Czytanie tych pism z wzdychaniem i wołaniem " Abba Ojcze " było momentem który doprowadził nas do 

napisania artykułu Everlasting Life Now 

 

"I to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w jego 

Synu. Kto ma Syna, ma to życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego 

życia. Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne — wy, 

którzy wierzycie w imię Syna Boga. " - 1 Jana 5:11-13 

 

"Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto wierzy, ma życie wieczne." - Jan 

6:47 

 

"To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego 

Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa." - Jana 17:3 

 

"Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto słyszy moje słowo i wierzy temu, 

który mnie posłał, ten ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł 

ze śmierci do życia." - Jana 5:24 

  

     Możemy iść dalej !  Chodzi o to, że Biblia stała się dla nas placem zabaw przez nas odkrytym.  Wydaje się, że 

w każdym tygodniu, zobaczymy coś  nowego - nowy sens lub inny wniosek.  Wszystko to jest Duch Prawdy podczas 

pracy!             

     

     I uznajemy, że nasze doświadczenie duchowego oświecenia zostało osiągnięte przez niektórych długo zanim 

stały się oczywiste dla nas, ale zanim stały się widoczne dla innych.  Fakt ten powinien doprowadzić nas wszystkich 

do powstrzymania się od osądzania innych.  Chociaż niektórzy mogą tego wyraźnie nie zrozumieć lub nie zobaczyć w 

tym czasie, mogą bardzo dobrze zrozumieć to w przyszłości - być może w niedalekiej przyszłości - w zależności od ich 

własnej indywidualnej miłości do prawdy i ich indywidualnej zdolności do pojmowania rzeczy duchowych.  

 



     To było widoczne w pierwszym wieku u apostoła Pawła.  Otrzymał oświecenie, które powiększyło jego 

duchową wizję, nawet bardziej niż 12 apostołów.  Przypomnijmy jego głębokie i niezwykłe doświadczenie na drodze  

do Damaszku. (Dzieje Apostolskie 9:3-9) Wydaje się - gdy czytamy późniejsze słowa Pawła, że to doświadczenie 

było o wiele większe niż może się wydawać na pierwszy rzut oka:  

 

"Znam człowieka w jedności z Chrystusem, który czternaście lat temu — 

czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem; Bóg to wie — został jako 

taki porwany do trzeciego nieba. Tak, znam takiego człowieka — czy w 

ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie —  i wiem, że został porwany do 

raju i usłyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie wolno 

mówić." - 2 Koryntian 12:2-4 

 

     To doświadczenie bez wątpienia dało Pawłowi jego ogromny wgląd w sprawy duchowe.  Jego pisma są 

całkiem przeciwne do tych, napisanych przez 12 apostołów.  Jego pisma, będąc w harmonii z tym, co naucza ł Jezus, 

były dowodami głębszego zrozumienia tych spraw. A pamiętamy, że nie był w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy!  

Oczywiście, Duch Prawdy nadal działał ponad 14 lat później, prowadząc Pawła "do całej prawdy".  

 

     Tak, Duch Prawdy został wylany wszędzie "na wszelkie ciało" i trwa przez cały czas, także w naszym czasie.  

To tu, teraz, wokół każdego z nas, czeka na okazję, aby pomóc i oświecić nas indywidualnie. W taki sposób to działa. 

W grupie, możemy dowiedzieć się o faktach, ale jedynie poznać prawdę możemy, przez osobiste doświadczenie 

razem z duchem.  Taki jest sens słów Jana: 

 

"A w was pozostaje namaszczenie, któreście od niego otrzymali, i nie 

potrzebujecie, żeby ktoś was nauczał; ale jak namaszczenie od niego uczy 

was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was 

nauczyło, pozostawajcie w jedności z nim." - 1 Jana 2:27 

 

     Zbyt długo, człowiek widział Chrystusa oczami innych ludzi.  Duch Prawdy pozwala nam zobaczyć Chrystusa 

przez jego własne oczy: 

 

"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 

     

     Indywidualny charakter działania ducha jest niepokojący dla tych, którzy dążą do zorganizowania i 

kontrolowania dzieci Ojca oraz dla tych, których motywem jest to, aby zaimponować innym swoją ogromną wiedzą. 

Widzą ideę niezależności duchowej, jako przeznaczenie fałszywej religii. Ale duchowa niezależność jest celem - 

niezależnością od ludzkiego przewodnictwa, tym właśnie jest.   

             

"A powiadam, że dopóki dziedzic jest niemowlęciem, wcale się nie różni 

od niewolnika, chociaż sam jest panem wszystkiego; podlega jednak 

opiekunom i szafarzom aż do dnia z góry wyznaczonego przez ojca. . . . A 

ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do naszych serc ducha swego 

Syna i ten duch woła: „Abba, Ojcze!" Nie jesteś już więc niewolnikiem, 

lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem za sprawą Boga." - Gal 4:1-2,6-7    

 

"Jehowa zaś jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność." -      

2 Koryntian 3:17 

 

     Pomysł, że wszyscy musimy się nauczyć tego samo w tym samym czasie jest tłumieniem wolności duchowej.  

Kiedy jesteśmy zmuszeni powiedzieć: "To jest to, w co wierzymy" lub "To jest nasze obecne zrozumienie, „ tu i teraz 

opuszczamy naszą wolność i stajemy się niewolnikami grupy.  To jest problem z zorganizowana religią, to pozbawia 

nas wolności do rozwoju i sposobu rozszerzania się za pomocą Ducha Prawdy, a tym samym stajemy w stagnacji - 

duchowo martwi.  Kiedy uczenie i rozwój w wierze ustaje i nie jest stymulowany przez ciągłe ćwiczenia, tracimy siły i 

moc Ducha Prawdy, wyciszamy wolę Ojca przeznaczoną dla nas.  

 

     O ile lepiej mieć wymianę zachęty gdzie pobudzamy siebie, aby w pełni wykorzystać działanie Ducha Prawdy, 

dążymy do korony życia i do realizacji ostatecznego nakazu, aby "być doskonali tak jak wasz Ojciec Niebiański jest 



doskonały „. (Mateusza 5:48) Wszystkie te rzeczy, które robimy w naszym kroku.  W ten sposób jesteśmy aktywni i 

gotowi, aby stanąć z przekonaniem gdyż osobiście żyjemy wszystkimi prawdami, które znamy.   

 

     Brak zrozumienia i współpracy człowieka z Duchem Prawdy jest powodem, dla którego Chrześcijaństwo 

nadal tkwi w pierwszym wieku. Wiemy, że nie możemy mieć umysłu Boga, ale możemy mieć umysł Chrystusowy. (1 

Koryntian 02:16) Jednak chrześcijaństwo, jako całość, aktualnie karze tych, którzy odważą się użyć tego umysłu! Ale 

za pomocą Ducha Prawdy, zyskujemy "mądrość z góry" (Jakuba 3:17) i zstępuje na nasze ulepszone zrozumienie i 

wartości duchowe do przyszłych pokoleń, aby mogły wzrastać w Chrystusie.  To jedyny sposób, w który wrogowie 

Chrystusa są stłumieni. (Psalm 110:2) 

       

Tak, "nowe wino" Jezusa, nadal wylewa się za pomocą Ducha Prawdy.  I jeśli nosimy ze sobą "nowe bukłaki" 

umysłu Chrystusowego, możemy uchwycić i wykonać niektóre z nich.  Kiedy to robimy, nasze doświadczenie wolności 

pochodzi z poznania prawdy. 

 

     W naszym ostatnim artykule w tym sympozjum, "Being Free", omówimy sposoby jak możemy pokazywać i 

ćwiczyć naszą wolność Chrześcijańską.         

 

    Czekamy na Wasze komentarze. 

 

"Elaia Luchnia" 

 

 

 

 

www.AnointedJw.org 

 

 


