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    Gdy zrozumieliśmy, że Jezus jest Prawdą (Jana 14:6) i odpowiednio sie przegotowaliśmy do przyjęcia prawdy przez 

pozbycie się doktryn pochodzących od człowieka (1 Tymoteusza 1:3-4) i zaparcia się samego siebie (Mateusza 16:24 ), 
jesteśmy gotowi do przyjęcia prawdy. 
 

    Jako część naszego duchowego odnowienia, najpierw chcieliśmy zrozumieć, jak korzystać z Bibl ii w celu odbudowania 
naszej wiary. Z przeglądu ksiąg Biblijnych wynika, iż można podzielić je na cztery główne części:   
 

    Część 1: Od księgi Rodzaju do księgi Malachiasza - zawiera historię narodu Żydowskiego, ich doświadczenia i 
zrozumienie Boga.                        
 

    Część 2: Od Ewangelii Mateusza do Ewangelii Jana - zawierają sprawozdanie z życia i nauk Jezusa. 
 
    Część 3: Od Dziejów Apostolskich do listu Judy - zawierają dzieje apostołów i uczniów Jezusa oraz zrozumienie Jego 
osoby i nauk.                         

 
    Część 4: Objawienie - zawiera wspaniałe i złożone proroctwo.  
                     

    Zastosujmy pewną analogię: Biblia jest dobrze zaopatrzonym stołem. Pisma Hebrajskie są przystawką, nauki Jezusa 
daniem głównym, pisma uczniów są sałatką, a Objawienie jest jak deser.  Dla naszych celów, zaczniemy od części 2, 
czyli dania głównego. Ponieważ Jezus jest "prawdą", wydaje się właściwe, aby rozpocząć od niego.   

 
    To, co chcieliśmy wiedzieć: Czego Jezus naprawdę nauczał? Musieliśmy oczyścić nasze przekonania z ludzkich 
doktryn i interpretacji.  Nie chcieliśmy, aby coś z zewnątrz nas rozpraszało lub miało na nas wpływ.  Darzymy wielkim 

szacunkiem osoby, które na przestrzeni lat wkładały nie mało wysiłku, aby zachować i wiernie tłumaczyć pisma 
chrześcijańskie z języka aramejskiego i greki na współczesne języki.  Mamy także wielki szacunek dla tych, którzy 
badając pisma stworzyli indeksy, konkordancje i leksykony, aby pomóc w poszukiwaniu prawdy.  

 
    Jednak musimy zdać sobie sprawę, że osoby te były ograniczone przez wiele surowych obyczajów ich czasu oraz 
własnej ograniczonej duchowej wizji. Ich interpretacje były koloryzowane, opisywały ich porządek narodowy i społeczny.  

Dla przykładu już w 33 roku n.e., zostało złożone to oświadczenie:  
 
 

"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 

 
 
    Już prawie 2000 lat podnosi ten temat dla Chrześcijan, aby zaakceptowali tą myśl z Dziejów.  W wielu miejscach na 

świecie ta myśl nie jest jeszcze przyjęta. Jak chrześcijaństwo może tolerować niewolnictwo i ucisk kobiet? Jak Ci 
stosunkowo wierni Chrześcijańscy mężczyźni mogli tolerować i promować kolonializm?  Jednym z powodów jest to, że 
ich pogląd na nauki Jezusa został wydany i promowany przez ich przywódców Kościoła, którzy jak wiemy mieli inny 

program od tego, który przedstawiał Chrystus.         
 
    Możemy też spojrzeć na to, co nastąpiło w chrześcijaństwie w 1800 roku, zwłaszcza w Ameryce.  Dobrodziejstwem nie 

była Eschatologia, która traktuje o rzeczach ostatecznych. Począwszy od pierwszego wieku i każdego następnego, wiele 
grup chrześcijańskich uważało, iż Księga Objawienia spełnia się w ich czasie i byli pewni, że zrozumieli jej znaczenie.  
Nie było to czymś nowym.  Jednak w 1800 roku wydarzyło się coś innego.  

 



    Rozwijały się teorie o końcu świata, oparte na wyrwanych z kontekstu wersetach biblijnych i różnych obliczeniach.  

Świadkowie Jehowy - wcześniej znani, jako Badacze Pisma Świętego, byli tylko jedną z wielu grup, które ustalały 
konkretne daty zakończenia tego systemu rzeczy.  Niektóre z tych grup rozpadły się po ich nieudanych interpretacjach.  
Niektórzy, w tym Świadkowie Jehowy, po prostu raz po raz obliczali i zapewniali nowe daty, za każdym razem z jeszcze 

większym zapałem.  W wyniku tych ruchów jest to długa droga do zniszczenia wiary i ekonomicznej katastrofy aż do dnia 
dzisiejszego. Z tych powodów musimy być czujni, co do tego, w co wierzyć i ostrożni, zwłaszcza, odnośnie naszych 
duchowych i religijnych oczekiwań.   

 
  
   Zamiast po prostu iść dalej z doktrynami i proroczymi interpretacjami naszego kościoła, musimy świeżym spojrzeniem 

popatrzeć na siebie i na nasze przekonania.  Pomysły, które znajdujemy i są w zgodzie z prostymi i otwartymi naukami 
Jezusa możemy przyjąć i nadal się ich trzymać.  A te znalezione, które nie wspierają nauk Jezusa i są w opozycji do nich, 
musimy odrzucić. 

 
    Z informacji w naszym umyśle, chcieliśmy uzyskać najbardziej niesfałszowane i najczystrze orędzie Jezusa, które 
moglibyśmy uzyskać.  Chcieliśmy wiedzieć, co konkretnie Jezus chciał abyśmy zrozumieli.  W ten sposób mogliśmy 

budować naszą wiarę na solidnym fundamencie prawdy, którym jest Jezus Chrystus. W procesie tym mogliśmy ustrzec 
siebie przed wprowadzeniem w błąd poprzez starania - choć szczere - niedoskonałych ludzi z ograniczonym lub 
obciążonym zrozumieniem.     

 
    Ponieważ wywnioskowaliśmy, że Część 2 zawiera informację o "prawdzie", dlatego przyjęliśmy też, że Części 1,3 i 4 
należy rozumieć przez pryzmat Części 2.  Innymi słowy, gdy staramy się zrozumieć to, co mieli na myśli hebrajscy 

pisarze, musimy zbadać te nauki przez pryzmat nauk Jezusa a nie na odwrót.  A jeśli chcemy zrozumieć to, co mieli na 
myśli apostołowie i uczniowie lub co symbolizują obrazy z księgi Objawienia, musimy także zbadać je przez pryzmat 
Części 2.  W związku z tym, jeśli istnieje rozbieżność między tym, co mówił Jezus a innymi fragmentami Biblii, zawsze 

musimy stać po stronie Jezusa i starać się zrozumieć te inne fragmenty w świetle tego, co nauczał Jezus.   
 
    To, jest to, co Jezus chce nam przekazać.  Gdy go zapytano, czemu On oraz jego uczniowie nie biorą udziału w 

Żydowskim zwyczaju poszczenia, Jezus odpowiedział:  
 
 

"Nikt nie naszywa łaty z tkaniny, która się nie zbiegła, na starą szatę wierzchnią; 
gdyż cała jej siła spowodowałaby wyrwanie jej z szaty wierzchniej i rozdarcie 
stałoby się gorsze. Nie wlewają też nowego wina do starych bukłaków; lecz jeśli to 

zrobią, bukłaki pękną i wino się wyleje, bukłaki zaś ulegną zniszczeniu. Ale nowe 
wino wlewają do nowych bukłaków, a wtedy jedno i drugie jest zachowane." - 
Mateusza 9:14-17 

 
 
    W tych słowach Jezus mówi nam, że to, co przyniósł to coś nowego i innego a jego nowe i inne nauki nie pasują do 

starych sposobów Żydowskiego systemu.  Gdy ktoś próbuje przypasować nauki Jezusa do starego Żydowskiego 
systemu, to nie tylko zostałyby utracone nauki Jezusa, lecz system Żydowski zostałby zniszczony - i to nie miałoby 
sensu.  Czy właśnie teraz tego nie widzimy?   

 
    Dla przykładu, na pewno dostrzegasz, że Bóg opisany przez Jezusa różni się od Boga opisanego w pismach 
Hebrajskich.  Jeśli próbujesz dopasować Boga ukazanego przez Jezusa do opisu Boga w pismach hebrajskich, to Ojciec 

miłości znika, a Bóg przedstawiony w pismach hebrajskich wydaje się bardzo dziecinny.  Jeśli jednak zaakceptujemy 
nauki Jezusa, jako nowe i prawdziwie objawione, możemy spojrzeć wstecz na opisy pisarzy Hebrajskich, nie, jako 
niewłaściwe, lecz jako częściowe i niepełne. (1 Koryntian 13:9-13) Możemy poznać prawdziwego Boga takiego, jakiego 

przedstawił nam Jezus i ciągle mieć respekt przed opisem Boga w pismach hebrajskich. 
 
    Kiedy zakończyliśmy Część 2, mieliśmy całkowicie nowe uznanie i zrozumienie orędzia dobrej nowiny o królestwie. 

Ujrzeliśmy niezrównaną osobowość Jezusa i wielką miłość Ojca.  Następnie przeszliśmy do Części 3 - przyrównanej do 
sałatki i odżywczych warzyw - i uzyskaliśmy głębsze docenienie dobrej nowiny, którą żyli i głosili uczniowie i apostołowie.  
Następnie postawiliśmy sobie pytanie: 

 
    • Co w naukach Jezusa było tak rewolucyjnego, że oddzielało je od Żydowskiego prawa i zwyczajów?  
 

    • Dlaczego orędzie Jezusa powoduje, że jego uczniowie i apostołowie opuścili synagogę i oddzielili się od Żydów?   
 
    • Co w naukach Jezusa było tak obraźliwe, że spowodowało, iż jego naśladowcy mieli zostać wydaleni z synagogi? 

 
    • Czym było to, o czym nauczał Jezus a spowodowało, że mężczyźni i kobiety często dobrowolnie i bez przymusu 
mówili innym o Jezusie i jego naukach?   

 
    • Co było tak drogocenne i głębokie, że zwyczajni ludzie byli gotowi oddać za to swoje życie, nawet, jeśli oznaczało to 
bardzo bolesną śmierć?  

 
    • Co takiego jest w naukach Jezusa, że nadal mają wpływ na ludzi przez ponad 2000 lat po Jego śmierci?  



 

    Kiedy odnaleźliśmy odpowiedzi na te pytania, zrozumieliśmy dobrą nowinę bożą.  Zrozumieliśmy nasz  związek z nią 
oraz to, co musimy w związku z tym robić.   
 

    Gdy wróciliśmy do Części 1, zdaliśmy sobie sprawę, że jest to tylko częściowe zrozumienie Boga i jego celów.  Apostoł 
Paweł napisał:  
 

"Na cóż więc Prawo? Zostało dodane, by ujawnić występki, aż przyjdzie 
potomstwo, któremu dano obietnicę, a przekazane zostało przez aniołów ręką 
pośrednika. Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest 

tylko jeden. Czy zatem Prawo jest przeciwne obietnicom Bożym? Przenigdy! Bo 
gdyby dano prawo mogące obdarzyć życiem, prawość faktycznie byłaby na 
podstawie prawa. Ale Pismo oddało wszystko razem pod straż grzechu, żeby 

obietnicę wynikającą z wiary w Jezusa Chrystusa dano tym, którzy wierzą. Zanim 
jednak nadeszła wiara, byliśmy strzeżeni przez prawo, razem oddani pod straż, i 
wypatrywaliśmy wiary, która miała zostać objawio na.Toteż Prawo stało się naszym 

wychowawcą prowadzącym do Chrystusa, abyśmy dzięki wierze zostali uznani za 
prawych. Ale skoro wiara nadeszła, nie podlegamy już wychowawcy." - Galatów 
3:19-25 

     
    Więc kiedy czytamy Część 1, musimy zachowywać w pamięci fakt, że zawarte w niej kwestie są zasadniczo lekcjami i 
wytycznymi - przekąskami.  Aż do Jezusa, człowiek był prowadzony i chroniony przez prawo.  Odkąd Jezus przybył, 

jesteśmy prowadzeni i chronieni przez "prawdę" - czyli danie główne.   
 
    Wreszcie dotarliśmy do Części 4, Objawienia - czyli deser.  Musieliśmy pamiętać, że jakiekolwiek zrozumienie, które 

udałoby nam się z niej wywnioskować, musiałoby być zgodne z Częścią 2, ponieważ wizje te zostały dane przez Jezusa:  
 
 

"Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym 
niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on posłał swojego anioła i przez niego 
przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi, który złożył świadectwo o 

słowie danym przez Boga i o świadectwie danym przez Jezusa Chrystusa — o 
wszystkim, co ujrzał." - Obj. 1:1 -2 

 

     
    Ponieważ Apokalipsa została "przedstawiona w znakach", wiemy, że nie możemy jej traktować dosłownie.  Księga ta 
za pomocą symboliki przekazuje czytelnikowi pewne idee i  koncepcje.  Te obrazy mają na celu pobudzić wyobraźnię i 

wyostrzyć duchowe myślenie.  Często używa się w niej wyrażeń takich jak:  
 

"Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów." - Obj. 2:7,11,17,29; 

3:6,13,22 
 

        "Jeżeli ktoś ma ucho, niech słucha." - Obj. 13:9 

 
 
    Przykładem tych symbolicznych obrazów jest "wojnie w niebie"  

 
"I wybuchła wojna w niebie: Michał i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i 
toczył bitwę smok i jego aniołowie, ale nie przemógł ani się już nie znalazło dla nich 

miejsce w niebie. Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem 
i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię; zrzucony został na 
ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie." - Obj. 12:7-9 

 
    Jak może wyglądać wojna w niebie?  Wątpimy, że wojna w niebie mogłaby wyglądać, tak jak te literalne, prowadzone 
na ziemi.  Uczymy się od Pawła, że ciała duchowe są niezniszczalne. (1 Koryntian 15:42, 50) To znaczy, że się nie 

zużywają i nikt nie może ich dowolnie lub nieumyślnie zniszczyć.  Aczkolwiek jesteśmy pewni, że Ojciec posiada moc, 
aby usunąć niezniszczalne ciało, kiedy ktoś jest zatwardziały, buntowniczy i nieposłuszny. (Judy 6) 
     

    Bardziej prawdopodobne jest to, iż wojna w niebie to wojna na słowa, wojna o idee takie jak wyzwanie do sprawowania 
władzy i suwerenności.  Po której stronie się opowiedzieć?  Która strona prowadzi do życia?  Która strona jest z Ojcem?  
Wydaje się, że będzie to powracający temat wśród osób zaangażowanych aż do momentu, gdy zwycięstwo stanie się 

jasne.  Niebiańska wojna nie jest tak barbarzyńska jak fizyczne wojny ludzi, ale jest bardziej śmiercionośna.  W fizycznej 
wojnie, to fizyczne życie jest w niebezpieczeństwie, ale wojna w niebie toczy się na warunkach życia wiecznego.  Aby 
przekazać do ludzkiego umysłu niezwykle śmiercionośną naturę wojny w niebie, znaki i symbole muszą być przerażające 

i wychodzące poza to, co możemy sobie wyobrazić w fizycznej wojnie.  
 
    W rzeczywistości, jesteśmy skłonni uwierzyć, że wiele znaków i symboli z Objawienia są również wydarzeniami, które 

nastąpiły, nastąpią i będą miały miejsce w sferze niebiańskiej lub sprawach duchowych.  Człowiek ma tendencję do 
myślenia, że niebo jest mrzonką i że jest nie prawdziwe.  Objawienie pokazuje, że niebiosa są rzeczywiście prawdziwe i 



że rozporządzenia z nieba mogą mieć realny wpływ na ludzkość, znaczenie większy niż to, co może się stać podczas 

normalnych ziemskich tragedii.   
 
    Wierzymy również, że jeśli jest powiedziane, iż była "podana w znakach", to znaczy, że niektórzy aniołowie i inne 

niebiańskie istoty działały w tej tragedii dla Jana, zamiast tego, iż to Jan daje nam jakieś przelotne rzeczy, które 
faktycznie będą maiły miejsce na ziemi.  A biorąc pod uwagę historię jej kompilacji, wydaje się, że nawet wiele z jej treści 
zostało zmienione, uporządkowane, rozsypane na kawałki i / lub pominięte.  Z tego powodu, nie możemy stwierdzić, że, 

znamy znaczenie całej księgi Objawienia.  I podejrzewamy, że nikt nie może tak naprawdę poznać jej w całości bez 
dalszego objawienia od Jezusa. Ale jako deser, uzupełnia ona nasz duchowy posiłek i na koniec, doświadczamy jej 
słodyczy: 

 
"ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia 
przeminęły i morza już nie ma. Ujrzałem też miasto święte — Nową Jerozolimę, 

zstępującą z nieba od Boga i przygotowaną jako oblubienica przyozdobiona dla 
swego małżonka. Wtedy usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: „Oto namiot 
Boga jest z ludźmi i On będzie przebywać z nimi, a oni będą jego ludami. I będzie z 

nimi sam Bóg. I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani 
krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”. I Zasiadający na 
tronie rzekł: „Oto czynię wszystko nowe”. Mówi też: „Napisz, ponieważ słowa te są 

wierne i prawdziwe”. I rzekł do mnie: „Stało się! Jam jest Alfa i Omega, początek i 
koniec. Każdemu spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Każdy 
zwyciężający odziedziczy to wszystko i ja będę jego Bogiem, a on będzie moim 

synem." - Objawienia 21:1-7 
 
    Do tego czasu, w którym się znajdziemy, nie musi obawiać się wizji Objawienia. Bez względu na jego rzeczywiste 

znaczenie, jesteśmy pewni tego, co w Części 2, że ci, którzy przejawiają wiarę w proste i otwarte nauki Jezusa będą mieć 
wieczną i niekończącą się przyszłość. 
 

" I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej 
bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie. Czy nie sprzedaje 
się dwóch wróbli za monetę małej wartości? A przecież ani jeden z nich nie 

spadnie na ziemię bez wiedzy waszego Ojca. Nawet wasze włosy na głowie 
wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: Jesteście warci więcej niż wiele 
wróbli." - Mateusza 10:28-31 

 
"Albowiem wolą mego Ojca jest, żeby każdy, kto widzi Syna i w niego wierzy, miał 
życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim”.- Jana 6:40 

 
"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet 
umarł, ożyje, a każdy, kto żyje i we mnie wierzy, przenigdy nie umrze.” - Jana 11:25-

26 
 

„Stale więc szukajcie najpierw królestwa oraz Jego prawości, a wszystkie te inne 

rzeczy będą wam dodane. Nigdy się zatem nie zamartwiajcie o następny dzień, 
gdyż następny dzień będzie miał własne zmartwienia. Każdy dzień ma dosyć 
własnego zła." - Mateusza 6:33-34 

     
    Opublikowaliśmy wiele artykułów na naszej stronie, aby zidentyfikować i wyjaśnić aktualne, autentyczne, proste i 
otwarte nauki Jezusa - prawdziwą dobrą nowinę.  Teraz jednak wzywamy naszych czytelników do okrycia dobrej nowiny 

dla siebie samego.  Spójrz na pytania, które zadaliśmy powyżej w Części 2. Znaleźliśmy nasze odpowiedzi i do pewnego 
stopnia, dzielimy się nimi na tej stronie.  I choć jesteśmy przekonani, że nasze wyjaśnienia są dokładne i właściwe, 
konieczne jest, aby każdy człowiek zbadał pisma i dokonał osobistego odkrycia dobrych wiadomości tak, aby prawda 

mogła dotrzeć do każdego samodzielnie.   
 

" A zatem upraszam was, bracia, przez wzgląd na przejawy współczucia Bożego, 

abyście oddali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, godną upodobania Boga, na 
świętą służbę pełnioną waszą zdolnością rozumowania. I już nie dajcie się 
kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez 

przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i 
doskonałą wolą Bożą." - Rzymian 12:1-2 

 

    Gdy sam odkryjesz prawdziwe dobre wiadomości, twoja osobista godność i poczucie szacunku wzrosną.  Odkryjesz, 
że można odnaleźć prawdę na własną rękę, bez kierownictwa i dyktatury człowieka i poznasz prawdę słów Jana:  
 

"Piszę to wam o tych, którzy próbują was wprowadzić w błąd. 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. Teraz 
więc, dziateczki, pozostawajcie z nim w jedności, abyśmy, gdy się ujawni, mieli 



swobodę mowy i nie byli z dala od niego zawstydzeni podczas jego obecności. 

Jeżeli wiecie, że on jest prawy, to poznajecie, że każdy, kto czyni to, co prawe, z 
niego się narodził." - 1 Jana 2:26-29         

 

    Tak, do tych wszystkich, którzy poszukują prawdy - prawdy Bożej, nie prawdy człowieka - znajdziecie ją. Kiedy 
pozbędziemy się zwyczajów i obrzędów ludzkich i "odbierzemy nasze prześladowania" otrzymamy namaszczenie, które 
będzie nas prowadzić.  To sposób, w jaki Chrystus upoważnia nas, jako jednostki i sposób, w jaki nas wyzwala - przez 

wylanie Ducha Prawdy: 
 

"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.  Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Właśnie dlatego powiedziałem, że 
otrzymuje z tego, co moje, i wam to oznajmia. "- Jana 16:12-15 

 

Uzyskanie wiary z pierwszej ręki 
 
    Kiedy Duch Prawdy działa w naszym życiu, możemy doświadczyć wiary z pierwszej ręki. Duch Prawdy w 

rzeczywistości to Jezus przebywający z nami indywidualnie. Lecz kiedy pozwalamy ludziom nauczać nas ich 
zrozumieniem o Jezusie, które powoduje, iż poddajemy się ich interpretacjom, nasza wiara pochodzi z drugiej ręki - 
pogłoski religijne.  Oto, dlaczego: 

 
    1.    Jezus powiedział i zrobił kilka rzeczy, ale ich nie zapisał.   
 

    2.    Lata po jego śmierci, niektórzy z jego apostołów i uczniów zaczęli sporządzać notatki na podstawie tego, co mogli 
sobie przypomnieć o tym, co Jezus powiedział i zrobił, porównując te zapiski z innymi i publikując te skomplikowane 
notatki do tego, co nazywa się czterema Ewangeliami - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana - które zostały spisane w 

językach używanych w tamtych dniach, Greckim i Aramejskim. 
 
    3.    W około 325r n.e. na zwołanym Soborze Nicejskim, poddano dokładnemu badaniu setki pism Chrześcijańskich i 

po wielu debatach, wybrano 27 ksiąg, które tworzą pisma Chrześcijańskie.  Historia pokazuje, że księga Objawienia była 
ostatnią, która została przyjęta do kanonu Biblii, prawdopodobnie 100lat później inne księgi zostały przyjęte po wielu 
debatach i podejrzeniach o ich zmienianych treściach.  

 
    4.    Te uregulowane (lub kanonizowane) księgi zostały przetłumaczone na różne języki, które następnie także zostały 
przetłumaczone na inne języki, z których to my dzisiaj mamy przetłumaczone na nasze nowoczesne języki.   

 
    5.    Następnie nowocześni tłumacze Biblii zrewidowali te pisma zgodnie z nowymi odkryciami archeologicznymi i 
starożytnymi leksykonami oraz nowoczesnym słownictwem, twierdząc, iż wszystko to po to, aby zapewnić dokładniejsze 

tłumaczenie tego, co powiedział Jezus. 
 
    I po całej tej pracy, to, co mamy jest księgą zawierającą różne tłumaczenia tłumaczeń wspomnień słów i nauk Jezusa. 

Są to powody, dla których są to pewne wątpliwości, co do jej prawdziwości.     
 
    Jednak, gdy mówimy, że Biblia jest "ze słyszenia", to nie znaczy, że jest nierzetelna, nieautentyczna albo 

nieprawdziwa.  Słyszenie oznacza po prostu, że człowiek czytając pismo nie ma wiedzy z pierwszej ręki o jego 
prawdziwości. Możemy zilustrować to w ten sposób:, Gdy coś ci się przydarza i ty powiesz o tym innym, do tej drugiej 
osoby, to doświadczenie dociera tylko ze słyszenia, nawet, jeśli wiesz, że to prawda.  Osoba, której to powiedziałeś nie 

doświadczyła tego z pierwszej ręki, więc wszystko, co może uczynić, to wierzyć w to lub nie.  Nie może on udowodnić 
innym, że rzeczywiście tak się stało. 
 

    Oznacza to, że "ze słyszenia" wiemy o czymś przez słowa przekazane przez innych a nie przez nasze osobiste 
doświadczenie.  Zasłyszane informację nie są dowodem dla słuchacza.  Słuchacz może w t o uwierzyć i przyjąć to za 
prawdę.  Ale jako naśladowcy Chrystusa, mówimy, aby udowodnić prawdę dla samych siebie.  (List do Rzymian 12:1-2)  

 
    Ponadto fakt, że pisarze biblijni byli inspirowani nie rozwiązuje naszego problemu "słyszenia". Duch Prawdy 
zainspirował ich do napisania Ewangelii i to dało im przekonanie, że to, co napisali było prawdą.  Przypomina to w ich 

umysłach to, co Jezus powiedział i zrobił.  
 

"Ale wspomożyciel, duch święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, ten was 

nauczy wszystkiego i przywiedzie wam na pamięć wszystko, co ja wam 
powiedziałem." - Jana 14:26 

 

    Ale, w jaki sposób ten efekt działa na ciebie i na mnie?  Czy nie są to dla nas pogłoski, nawet, jeśli ewangelie nie były 
przez samych pisarzy inspirowane?  Pisarze mogą twierdzić: "Ale Duch Prawdy potwierdził mi to!"  Jednak wszystko, co 
możemy zrobić, to przyjąć lub nie przyjąć tego.  Ich deklaracja nie jest prawdą.  Boska inspiracja jest w osobistym 

władaniu osoby, która jest wspomagana przez Ducha Prawdy, na podstawie zdolności tej osoby do otrzymania go.  I tak 
będzie. Będzie dana każdej osobie, która prosi z wiarą o jego pomoc. Dlatego, kiedy przychodzi Duch Prawdy w naszym 



życiu, to także będziemy mieli przekonanie, że to, co autorzy ewangelii napisali jest prawdą.  Jest to miejsce gdzie 

Apostoł Jan pisał, że "namaszczenie od niego uczy was o wszystkim." (1 Jana 2:26-27)    
 
    Jest to sposób, w jaki my, prawie 2000 lat później, możemy doświadczyć Jezusa "z pierwszej ręki". Przypomnijmy, że 

Jezus jest Słowem (Jana 1:1-2) i Jezus jest Prawdą (J 14:6), i że słowo Boże jest żywe. (Hebrajczyków 4:12) Dlatego, 
to, co zostało napisane o Jezusie nie jest siłą która pobudza do działania.  Siłą pobudzającą jest Duch Prawdy, który w 
dalszym ciągu objawia się, jako autentyczny Jezus w naszych czasach.  Zamiast tylko czytać o Jezusie, mamy stosować 

to, czego uczymy się i naśladować Go w naszym życiu.  W ten sposób świadczymy "z pierwszej ręki”, na czym polega 
żyć w prawdzie. Pamiętajmy, co napisał Paweł:  
     

"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 

  

 Duchowy człowiek bada sprawy duchowe, nie przez czytanie o nich, ale przez doświadczanie ich.  Zamiast 
twierdzić, że 'to jest to, co Jezus powiedział, ‘ możemy twierdzić, że: 'ja jestem żywym przykładem prawdziwości tego, co 
Jezus powiedział i nauczał.'  O to właśnie chodzi!  Takie jest znaczenie bycia świadkiem.  Jeśli wszystko, co robimy 

odpowiada temu, co czytamy, to nie jesteśmy ważnymi świadkami.  Terminem prawnym jest to, że nie jesteśmy wtedy 
"właściwymi" świadkami i "brak nam zdolności" do opowiedzenia prawdziwej historii.  Nasze świadectwo zostanie 
odrzucone przez sąd, jako pogłoskę.   (Miejmy nadzieję, że to nie zostanie dopuszczone przez naszą nieznajomość 

prawa.) 
 
    Ale kiedy człowiek doświadcza czegoś z pierwszej ręki, a nie za pośrednictwem duchownego oszusta czy jakiegoś 

samozwańczego lidera, może to doświadczyć inaczej.  Taka osoba jest stała w swojej wierze i skupia swoją uwagę na 
służeniu swojemu bratu, a nie na niezdecydowanym skakaniu z jednego pomysłu na drugi.  Taka osoba staje się 
całkowitym - a nie ze słyszenia, świadkiem Jezusa. Wiemy, co mówimy.              

 
    Co musimy zrobić, aby żyć przykładnie z naukami Jezusa. Musimy stać się ‘małymi Chrystusami’, którzy będą go 
reprezentować (2 Koryntian 5:18-20), a nie zaledwie osobami, które tylko wzmiankują 'o Chrystusie' Zamiast biernie 

podziwiać wiarę mężczyzn i kobiet, starszych i apostołów i uczniów z początku ery chrześcijańskiej, powinniśmy 
odkrywać te cechy u nas samych i okazywać przejawy odważnego i wiernego życia dla współczesnego nam pokolenia i 
przez wzgląd na przyszłe pokolenia.           

     
    Dla tych z nas, dla których jest wyzwaniem bycie w tych współczesnych czasach duchowym bohaterem, których życie 
świadczy o tym, że cenią doskonałą służbę Jezusa, musimy zdać pierwszy egzamin z prostych i otwartych nauk Jezusa, 

a następnie przejść do następnego kroku w tym sympozjum.  Musimy stosować się do tych prawd, żyć nimi i żyć w 
zgodzie z prawdą, w ten sposób przestać być człowiekiem materialnym a stać się duchowym.  Czy masz odwagę, aby 
stać się żyjącym bohaterem i właściwym świadkiem Jezusa?  Jeśli tak, to przejdźmy do kolejnego artykułu z tej serii, 

„Życie Prawdą”. 
 
 

"Elaia Luchnia" 
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