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Poselstwo pierwsze

Poznać boską rzeczywistość
(1)

Trójjedyny Bóg i Jego Słowo
Wersety biblijne: J 1,14.17; 8,32; 14,6; 17,17; 1 J 5,6; Ef 1,13; Kol 1,5.

I. Boska rzeczywistość to Trójjedyny Bóg i Jego słowo –
1 J 5,6:
A. Rzeczywistość to Boży pierwiastek, który urzeczywistnia-

my w Synu – J 1,14.
B. Boska rzeczywistość to Bóg, który jest światłem i miłością,

wcielił się On i jest rzeczywistością boskich rzeczy – 1 J 1,5;
4,8; J 1,1.14.

C. Boska rzeczywistość to Chrystus, Bóg wcielony, w którym
mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa i który jest rzeczywi-
stością Boga i człowieka, typów, obrazów i cieni Starego
Testamentu oraz wszystkiego, co boskie i duchowe – Kol
2,9.16-17; J 1,18.51; 11,25; 14,6:
1. Ponieważ Chrystus Syn jest ucieleśnieniem Boga, jest

rzeczywistością tego, czym jest Bóg – Kol 2,9.
2. Prawda to rzeczywistość tego, co boskie; rzeczywisto-

ścią tą jest sam Chrystus – J 8,32.
3. Rzeczywistość tego, co boskie przyszła przez Chrystusa

i staje się dla nas urzeczywistnieniem Boga – 14,6.
D. Boska rzeczywistość to Duch – przemieniony Chrystus –

który jest rzeczywistością Chrystusa i boskiego objawie-
nia; Duch zatem jest rzeczywistością – 1 Kor 15,45b; 2 Kor
3,17; J 14,16-17; 15,26; 16,13-15; 1 J 5,6.

E. Boska rzeczywistość to Słowo Boże, boskie objawienie, które
nie tylko objawia, lecz także przekazuje rzeczywistość Boga
i Chrystusa oraz wszystkiego, co boskie i duchowe; Słowo
Boże zatem również jest rzeczywistością – J 17,17:
1. Słowo Ojca niesie ze sobą rzeczywistość Ojca.
2. Słowo Boże jest rzeczywistością, prawdą, w przeciwień-

stwie do słowa Szatana, które jest marnością, kłam-
stwem – 8,44.
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F. Bóg, Chrystus i Duch – boska Trójca – są istotowo jedno; ci
trzej zatem, tworzący podstawowe pierwiastki substancji
boskiej rzeczywistości, są tak naprawdę jedną rzeczywisto-
ścią – J 1,1.14; 14,6; 1 J 5,6:
1. Ta jedna boska rzeczywistość to substancja Słowa Bożego,

które jest boskim objawieniem.
2. Boska rzeczywistość zatem staje się objawioną boską

rzeczywistością w boskim Słowie i czyni to boskie Słowo
rzeczywistością – J 17,17.

3. Boskie Słowo przekazuje tę jedną boską rzeczywistość,
która jest treścią wiary; z kolei treść wiary jest sub-
stancją ewangelii objawionej w całym Nowym Testamen-
cie, który jest jej rzeczywistością, czyli boską rzeczywi-
stością Boskiej Trójcy – Ef 1,13; Kol 1,5.

II. Boska rzeczywistość jest przeciwieństwem kłamstwa,
marności starego stworzenia, i bałwochwalczych na-
miastek prawdziwego Boga – J 8,44; Koh 1,2; 1 J 5,20-21:
A. Diabelska natura jest kłamstwem i przynosi śmierć oraz

ciemność – J 8,44:
1. W ciemności kryje się fałsz, przeciwieństwo prawdy –

1 J 1,6.
2. Szatańskie kłamstwo stanowi wyraz szatańskiej ciem-

ności – Rz 1,25; 3,4.
B. Nieważne na ile coś może być dobre, znakomite, cudowne

i wspaniałe, jeśli tylko jest ze starego stworzenia, stanowi
część marności nad marnościami pod słońcem; jedynie nowe
stworzenie, które jest w niebiosach i nie znajduje się „pod
słońcem”, nie jest marnością, tylko rzeczywistością – Koh
1,2; 2 Kor 5,17.

C. Wszystko, co zastępuje boską rzeczywistość, stanowi jej
namiastkę, jest bożkiem i powinniśmy się tego strzec –
1 J 5,20-21:
1. Bożki odnoszą się do heretyckich namiastek prawdzi-

wego Boga i próżnych zamienników rzeczywistego Boga.
2. Powinniśmy mieć się na baczności i wystrzegać here-

tyckich nauk oraz wszelkich próżnych zamienników
naszego prawdziwego i rzeczywistego Boga.
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Poselstwo drugie

Znać boską rzeczywistość
(2)

Być w prawdziwym Bogu
Wersety biblijne: J 1,14.18; 17,3; 1 J 5,20.

I. Pan Jezus, Syn Boży, przyszedł i dał nam rozum, żeby-
śmy poznali prawdziwego i rzeczywistego Boga –
J 1,14.18; 1 J 5,20:
A. Rozum ten jest władzą naszego umysłu, oświeconego

i umocnionego przez Ducha rzeczywistości, dzięki które-
mu możemy pojąć boską rzeczywistość w naszym odrodzo-
nym duchu – Ef 4,23; J 16,12-15.

B. „Poznać” w Pierwszym Liście Jana 5,20 to zdolność boskie-
go życia do poznania prawdziwego Boga w naszym odro-
dzonym duchu za pośrednictwem naszego odnowionego
umysłu, oświeconego przez Ducha rzeczywistości – J 17,3;
Ef 1,17.

C. Ponieważ my, wierzący, narodziliśmy się z boskiego życia,
możemy poznać prawdziwego Boga i to, co Boże – J 1,12-
13; 3,6.15; 17,3.

II. Pierwszy List Jana 5,20 dwukrotnie mówi o Tym, któ-
ry jest prawdziwy, prawdziwym Bogu, Prawdziwym:
A. Wyrażenie „prawdziwy Bóg” odnosi się do Boga, który sta-

je się dla nas osobisty, Boga, który jest obiektywny i staje
się prawdziwy w naszym życiu i doświadczeniu.

B. Prawdziwy Bóg jest boską rzeczywistością; poznać praw-
dziwego Boga to inaczej poznać boską rzeczywistość poprzez
doświadczanie jej, doznawanie i branie w posiadanie.

C. Z wersetu tego wynika, że boska rzeczywistość, którą jest
sam Bóg, stała się naszą rzeczywistością w doświadczeniu;
Bóg, który kiedyś był dla nas obiektywny, stał się naszą
osobistą rzeczywistością – w. 6.

III. Być w prawdziwym Bogu to inaczej być w Jego Synu
Jezusie Chrystusie – w. 20:
A. Wynika stąd, że Jezus Chrystus, Syn Boży, jest prawdzi-

wym Bogiem.
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B. Wynika stąd również, że prawdziwy Bóg i Jezus Chrystus
są jedno i w sobie współzamieszkują; tak więc być w Synu
to samorzutnie być w prawdziwym Bogu.

IV. Słowo „On” w wersecie dwudziestym odnosi się do
Boga, który przeszedł przez wcielenie i dał nam rozum,
byśmy poznali Jego – prawdziwego Boga i byli jedno
z Nim organicznie w Jego Synu Jezusie Chrystusie:
A. Ten prawdziwy, rzeczywisty Bóg i życie wieczne są dla nas.
B. Ten prawdziwy, rzeczywisty Bóg jest życiem wiecznym dla

nas, żebyśmy mogli mieć udział w Nim, który jest wszyst-
kim dla naszej odrodzonej istoty.

C. „On” odnosi się do prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa,
w którym jesteśmy; obejmuje to fakt, iż jesteśmy w Nim,
w prawdziwym Bogu; z tego wynika, że w praktycznym
sensie życie wieczne to Bóg, w którym się znajdujemy, i że
tego możemy doświadczać.

D. Prawdziwy Bóg i życie wieczne obejmują zatem to, iż prze-
bywamy w Tym, który jest prawdziwy i w Jego Synu, Jezu-
sie Chrystusie; teraz w naszym doświadczeniu Ten, który
jest prawdziwy, staje się prawdziwym Bogiem, a Jezus
Chrystus – życiem wiecznym.

V. Dzięki temu, że jesteśmy w Prawdziwym, znamy boską
rzeczywistość w głębszy sposób i w doświadczeniu –
w. 20; J 17,3.
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Poselstwo trzecie

Doświadczać boskiej rzeczywistości
Wersety biblijne: J 14,2-3.7-11.17-20; 1 Tm 3,15; Ef 2,21-22.

I. Boska rzeczywistość to Trójjedyny Bóg – Ojciec, Syn
i Duch – który staje się naszym doświadczeniem i rado-
ścią w wyniku wcielenia, ludzkiego życia, ukrzyżowa-
nia, zmartwychwstania i wniebowstąpienia – J 1,14.29;
20,22.

II. Doświadczamy boskiej rzeczywistości w wyniku udzie-
lania się nam Boskiej Trójcy – 1 J 4,13-14; 5,6; 2 Kor 13,13:
A. Boska rzeczywistość to Ojciec w Synu i Syn jako Duch,

który udziela się wybranym przez Boga, odkupionym i od-
rodzonym ludziom; w ten sposób mogą oni cieszyć się Nim
jako życiem, zasobem życia i wszystkim – J 3,15; 4,14; 6,48;
20,22.

B. Czternasty rozdział Ewangelii Jana ukazuje to, w jaki spo-
sób Trójjedyny Bóg się nam udziela:
1. Syn jest ucieleśnieniem i wyrazem Ojca, a Duch – rze-

czywistością i urzeczywistnieniem Syna – w. 7-11, 17-20.
2. W Synu Ojciec się wyraża i można Go zobaczyć, Syn zaś

objawia się i urzeczywistnia jako Duch – w. 9, 17.
3. Ojciec w Synu wyraża się pośród wierzących, Syn zaś

jako Duch w nich się urzeczywistnia – w. 11, 17, 20.
4. Bóg Ojciec jest ukryty, Bóg Syn objawia się ludziom,

Bóg Duch zaś w nas wchodzi jako życie, zasób życia
i wszystko.

5. W ten sposób Trójjedyny Bóg – Ojciec w Synu i Syn jako
Duch – udziela się nam i jest naszym udziałem, byśmy
mogli doświadczać Go i radować się Nim jako wszyst-
kim w Jego boskiej Trójcy.

III. Doświadczamy boskiej rzeczywistości w kościele, któ-
ry jest wzajemnym mieszkaniem Boga i Jego odkupio-
nego, odrodzonego ludu – 1 Tm 3,15; Ef 2,21-22; J 14,2-3:
A. Kościół jest filarem, który podtrzymuje prawdę i podstawą,

która utrzymuje prawdę – 1 Tm 3,15:
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1. Prawda to Trójjedyny Bóg, którego Chrystus jest uciele-
śnieniem, centrum i wyrazem, by powstał kościół – Ciało
Chrystusa, dom Boży i królestwo Boże – Kol 2,9; Ef 1,22-
23; 4,16; 1 Tm 3,15; J 3,3.5.

2. „Prawda” w Pierwszym Liście do Tymoteusza 3,15 odnosi
się do tego, co rzeczywiste i co Nowy Testament objawia
na temat Chrystusa i kościoła w sposób z Bożą nowotesta-
mentową ekonomią – Mt 16,16.18; Ef 5,32.

3. Kościół jako filar, który podtrzymuje prawdę i podstawa,
która utrzymuje filar, świadczy o rzeczywistości, prawdzie,
Chrystusa – tajemnicy Boga i kościoła – tajemnicy Chry-
stusa – Kol 2,2; Ef 3,4.

B. Centrum i rzeczywistością wszechświata jest Boże miesz-
kanie pośród Jego ludu – J 14,2-3; Obj 21,1-3:
1. Bez Bożego ludu, który jest Jego mieszkaniem, wszech-

świat byłby pusty i bezcelowy, nie miałby centrum ani
nie byłoby w nim rzeczywistości – Ef 2,21-22.

2. Boże mieszkanie jest wzajemnym mieszkaniem – miesz-
kaniem Boga, jak i Jego odkupionego, odrodzonego ludu:
a. Bóg mieszka w nas, a my – w Nim – J 14,20; 15,1.4a.
b. My i Trójjedyny Bóg wzajemnie mieszkamy we wza-

jemnym mieszkaniu.
c. To wspaniałe wzajemne mieszkanie jawi się centrum

i rzeczywistością całego wszechświata a także całej
Biblii.
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Poselstwo czwarte

Konstytuować się boską rzeczywistością
Wersety biblijne: J 16,13; 1 J 5,6; 2 J 2.4; 3 J 3-4.12.

I. Boska rzeczywistość to Trójjedyny Bóg – Ojciec, Syn
i Duch – który staje się naszym budulcem – 1 J 4,13-14;
5,6:
A. Zostajemy ukonstytuowani boską rzeczywistością za pośred-

nictwem Słowa, dzięki Duchowi i w życiu kościoła – J 17,17;
16,13; 1 J 5,6; 1 Tm 3,15.

B. Boska prawda, boska rzeczywistość, która jest w Słowie,
uświęca nas, przesyca pierwiastkiem Boga; im więcej mamy
boskiej rzeczywistości, tym bardziej jesteśmy przesyceni
boskim pierwiastkiem – J 17,17.

II. Duch rzeczywistości wprowadza nas we wszelką rze-
czywistość – J 16,13:
A. Duch rzeczywistości wprowadza wierzących we wszelką rze-

czywistość Trójjedynego Boga i wszelkich boskich spraw –
2 Kor 13,13.

B. W Ewangelii Jana 16,13 „rzeczywistość” odnosi się do tego,
co ma Ojciec i co ma Syn oraz co Duch otrzymuje z Syna
i z tego, co ma Ojciec:
1. Ojciec ma rzeczywistość, Syn ma rzeczywistość i Duch

otrzymuje również rzeczywistość – J 14,6.17.
2. To, co ma Ojciec, staje się własnością Syna; to, co ma

Syn, otrzymuje Duch; a to, co otrzymuje Duch, zostaje
z kolei oznajmione nam – 15,26.

3. Ojciec, Syn, Duch i my, wierzący, objęci jesteśmy tym
procesem:
a. Ojciec ucieleśniony jest w Synu, Syn jest przemie-

niony w Ducha, Duch zaś to docieranie do nas bo-
skiej Trójcy – 2 Kor 13,13.

b. Jesteśmy punktem docelowym Trójjedynego Boga;
wszystko czym jest i co ma Trójjedyny Bóg jest nam
przekazywane.
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c. Ponieważ jesteśmy organicznie połączeni z Duchem –
czyli organicznie połączeni z przetworzonym i zwień-
czonym Trójjedynym Bogiem – to, czym On jest i co
ma, jest teraz naszym udziałem, czyli naszą rzeczy-
wistością – J 16,13.

C. Duch przekazuje nam rzeczywistość Trójjedynego Boga; rze-
czywistość zatem, w którą wprowadza nas Duch, jest rze-
czywistością Trójjedynego Boga – 1 J 4,13-14; 5,6.

D. Gdy Duch rzeczywistości wprowadza nas w boską rzeczy-
wistość i nam ją przekazuje, boska rzeczywistość – prze-
tworzony i zwieńczony Trójjedyny Bóg – staje się esencją
naszej istoty – Ef 3,14-17a.

III. Musimy ukonstytuować się boską rzeczywistością
w swoich wewnętrznych częściach, czyli częściach du-
szy – umyśle, emocjach i woli – Ps 51,8:
A. Wewnętrzne części Chrystusa pouczały Go nocami – 16,7;

Iz 50,4; Łk 6,12.
B. Gdy Bóg doradzał Chrystusowi jako człowiekowi, wewnętrz-

ne części Chrystusa pouczały Go dzięki temu, iż miał On
kontakt z Bogiem.

C. Wewnętrzne części Chrystusa były jedno z Bogiem; to pra-
widłowe doświadczenie, które jest udziałem Boga-człowie-
ka – Flp 1,8.

IV. Boska rzeczywistość powinna się stać naszą rzeczywi-
stością, życiem, jak również codziennym życiem; po-
winna być stosowana wobec całej naszej istoty we
wszystkim i na wszelkie sposoby, i przez to stać się
rzeczywistością w naszym codziennym postępowaniu –
3 J 3:
A. Boska rzeczywistość – Trójjedyny Bóg – mieszka teraz w nas

i będzie z nami na wieki – 2 J 2.
B. Boska rzeczywistość, wbudowana w nas, formuje, kształ-

tuje nasze codzienne życie i o nim decyduje; to właśnie
oznacza postępowanie w prawdzie – w. 4; 3 J 3-4.

C. Objawiona Boża prawda to rzeczywistość esencji chrześci-
jańskiego życia – w. 12:
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1. Prawda ta to boska zasada, która kieruje postępowa-
niem wierzących i o nim decyduje.

2. Prawda ta, rzeczywistość składa dobre świadectwo temu,
kto w niej postępuje.
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Poselstwo piąte

Żyć na co dzień w boskiej rzeczywistości –
prawdzie, która nas uświęca,

ze względu na jedność
Wersety biblijne: J 17,15-17.21-23.

I. Boskie światło stanowi źródło boskiej prawdy; kiedy
boskie światło na nas świeci, staje się prawdą, czyli
boską rzeczywistością – J 1,5.9; 18,37; 8,12.32.

II. Prawda uświęca nas ze względu na jedność; prawda
uświęca, a uświęcenie prowadzi do jedności – 17,17.21-
22.

III. Prawda, która nas uświęca ze względu na jedność, obej-
muje Pana Jezusa, Ducha rzeczywistości i słowo Ojca –
14,6.17; 15,26; 17,17.

IV. Gdy słowo zespolone z esencją Trójjedynego Boga udzie-
la się nam w postaci prawdy, rzeczywistości, rzeczywi-
stość ta nas uświęca – w. 17:
A. Gdy słowo zespala się z żywym Duchem w naszym duchu,

esencja Boga nas uświęca.
B. Stajemy się jedno z Bogiem, gdyż Jego esencja w nas się

wbudowuje; to właśnie oznacza zostać uświęconym dzięki
słowu prawdy.

V. Zostać uświęconym to wyprowadzić się z siebie i wpro-
wadzić w Trójjedynego Boga oraz pozwolić Chrystuso-
wi w nas żyć – w. 11, 14-17, 21-26.

VI. Z czterema czynnikami podziału – światowością, am-
bicją, wywyższaniem siebie i opiniami oraz pogląda-
mi – można się uporać jedynie dzięki uświęcającej
prawdzie – w. 17.

VII. Uświęcenie prowadzi do prawdziwej jedności, gdyż
utrzymuje nas ono w Trójjedynym Bogu – w. 21.

VIII. Prawdziwa jedność jest przeciwieństwem złego – w. 15-
17, 21-23:
A. Świat to szatański system, w którym jest szatan, zły; sza-

tan i świat tworzą jedną całość – w. 14-16:



1. Szatan jest jedno ze światem; szatan jest złym i świat
także jest zły.

2. Szatan jest uosobieniem zła na świecie – w. 15.
B. Zły (w. 15) to świat wraz z jego ambicjami, wywyższaniem

się i opiniami oraz poglądami – które tworzą podział.
C. W Trójjedynym Bogu nie ma w ogóle ambicji, w chwale

Ojca – wywyższania się, tam zaś, gdzie Chrystus żyje i pa-
nuje – żadnych opinii ani poglądów – w. 21-23.

D. Nie powinniśmy tkwić w złem – powinniśmy być w praw-
dziwej jedności dzięki przebywaniu w Trójjedynym Bogu
za pośrednictwem uświęcającej prawdy – w. 15, 17, 21.
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