
 

 

Konferencja w Dzień Pamięci Narodowej 2021 r. 

 

NAJWAŻNIEJSZE STWIERDZENIA: 

 

Musimy znać prawdę i być jej całkowicie oddani,  

aby podtrzymać jej niepodważalność i dawać jej świadectwo  

w obecnym złym wieku. 

Gdy Duch prawdy, Duch rzeczywistości,  

świeci na duchowe fakty, które zostały spisane i zawarte w Biblii, otrzymujemy prawdę, 

rzeczywistość;  

każdego poranka możemy dotykać żywego Słowa w Słowie spisanym  

i zyskiwać boską rzeczywistość — przetworzonego Trójjedynego Boga  

jako słowo zastosowane, wlane w naszą istotę. 

Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga,  

abyśmy byli ukonstytuowani boską prawdą  

oraz całkowicie oddani drodze boskiej prawdy i szerzeniu prawdy. 

Pańskie odzyskiwanie jest odzyskiwaniem światła prawdy,  

a najpilniejszą potrzebą na ziemi jest dziś prawda tego wieku;  

przyrost w kościele zależy od szerzenia prawdy,  

dlatego wszyscy powinniśmy poświęcać czas na to,  

by poznawać prawdę i usługiwać innym ludziom Chrystusem  

ze względu na pomnożenie i rozprzestrzenienie się kościoła. 
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TEMAT OGÓLNY: 

ZNAĆ PRAWDĘ, BYĆ CAŁKOWICIE ODDANI PRAWDZIE  

I OGŁASZAĆ PRAWDĘ W OBECNYM ZŁYM WIEKU 

Poselstwo pierwsze 

Znać prawdę, być całkowicie oddani prawdzie 

 i podtrzymywaniu niepodważalności prawdy  

oraz dawać świadectwo prawdzie w obecnym wieku świata 

Wersety biblijne: J 18:37b; Ef 2:2; Rz 12:2; 1 J 5:19b–20. 

I. Pańskie odzyskiwanie jest odzyskiwaniem boskich prawd, objawionych w Słowie Bożym — 

2 Tm 3:16: 

A. Prawda to Trójjedyny Bóg i Jego Słowo — J 1:1, 14–17; 14:6, 16–17; 15:26; 16:13; 17:17; 

18:37b. 

B. Wiele prawd zawartych w Słowie utracono, błędnie zrozumiano i niewłaściwie zastosowano; 

dlatego istnieje potrzeba Pańskiego odzyskiwania — 2 Tm 2:15. 

C. Odzyskiwanie posiada najwyższą prawdę — prawdę, która jest zwieńczeniem prawd 

odzyskanych w minionych stuleciach — w. 2, 15. 

II. W pismach Jana greckie słowo oznaczające prawdę (aletheia) oznacza wszelką rzeczywistość 

boskiej ekonomii, będącą zawartością boskiego objawienia, przekazanego i ujawnionego przez 

święte Słowo — J 17:17; 18:37b: 

A. Prawda to Bóg, który jest światłem i miłością, wcielony, by być rzeczywistością tego, co 

boskie, abyśmy to posiedli — 1:1, 4, 14–17. 

B. Prawda to Chrystus, który jest Bogiem wcielonym i w którym zamieszkuje cieleśnie cała 

pełnia Bóstwa, jako rzeczywistość Boga i człowieka, wszystkich typów, figur i cieni ze Starego 

Testamentu oraz wszystkich boskich i duchowych spraw — Kol 2:9,16–17; J 4:23–24. 

C. Prawda to Duch, który jest Chrystus przemienionym, jako rzeczywistość Chrystusa i boskiego 

objawienia — 14:16–17; 15:26; 16:13–15. 

D. Prawda to Słowo Boga jako boskie objawienie, które objawia i przekazuje rzeczywistość Boga 

i Chrystusa, a także wszystkiego, co boskie i duchowe — 17:17. 

E. Prawda to treść wiary, czyli istotne składniki tego, w co wierzymy, jako rzeczywistość pełnej 

ewangelii — Ef 1:13. 

F. Prawda to rzeczywistość dotycząca Boga, wszechświata, człowieka, relacji człowieka z Bogiem 

i z innymi ludźmi oraz odpowiedzialności człowieka przed Bogiem, tak jak zostało to 

objawione poprzez stworzenie i Pisma — Rz 1:18–20; 2:2, 8, 20. 

G. Prawda to autentyczność, prawdziwość, szczerość, uczciwość, wiarygodność i wierność Boga 

jako boska cnota oraz człowieka jako ludzka cnota i wynik boskiej rzeczywistości — 3:7; 15:8; 

2 Kor 11:10; 1 J 3:18. 

H. Prawda oznacza to, co prawdziwe lub rzeczywiste, prawdziwy lub rzeczywisty stan rzeczy 

(fakty), rzeczywistość, prawdziwość jako przeciwieństwo fałszu, zwiedzenia, udawania, 

obłudy i błędu — Mk 12:32; J 16:7; Rz 1:25. 

III. Boska prawda jest niepodważalna, a my musimy być całkowicie oddani prawdzie i podtrzy-

mywaniu niepodważalności boskiej prawdy — 3 J 3–4, 8: 

A. Być całkowicie oddanym prawdzie to odkładać na bok uczucia, nie przykładać wagi do 

osobistych relacji i nie trzymać się swego — Mt 16:24–25; 1 P 1:22: 

1. Prawda to jedyna norma, a my musimy stawać po jej stronie, aby przeciwstawiać się 

samym sobie; podtrzymanie niepodważalności prawdy możliwe jest tylko wtedy, gdy 

jesteśmy wyzwoleni od samych siebie — J 8:32; 2 J 2; 3 J 3–4. 

2. Jeśli prawda nie jest dla nas czymś niepodważalnym, znaczy to, że nie znamy Boga ani 

Jego Słowa — 2 Tes 2:10; 1 J 5:20. 
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3. Jeśli nie będziemy całkowicie oddani prawdzie, to poświęcimy prawdę Bożą na rzecz 

samych siebie lub własnych pragnień — Prz 23:23. 

4. Powinniśmy szanować Bożą prawdę, podążać drogą prawdy i w żaden sposób nie narażać 

jej na szwank — 2 P 2:2. 

B. Musimy być całkowicie oddani prawdom zarówno obiektywnym, jak i subiektywnym — J 8:32; 

14:6: 

1. Prawdy zawarte w Biblii posiadają dwa aspekty: obiektywny i subiektywny; aspekt 

obiektywny służy subiektywnemu — Rz 8:34, 10; Kol 3:1; 1:27.  

2. Obiektywne doktryny służą subiektywnym prawdom, a subiektywne prawdy — utwo-

rzeniu kościoła — 2 J 1–2, 4; 3 J 3–4, 7–9a. 

3. Pan pragnie odzyskać subiektywne prawdy w Piśmie Świętym, a zwłaszcza subiektywny 

aspekt prawdy o Trójjedynym Bogu i kościele — J 1:14; 14:16–20; 1 Tm 6:15–16; 2 Tm 

4:22; 3:15–16. 

4. Wiele kluczowych subiektywnych prawd uległo pogrzebaniu, jednakże w Pańskim 

odzyskaniu prawdy te zostały przywrócone do życia jako prawdy odzyskane, 

zmartwychwstałe — J 17:17; 18:37b. 

IV. Kiedy w „wieku tego świata” dajemy świadectwo prawdzie, jesteśmy jedno ze zwycięskim 

Chrystusem w walce z szatanem, diabłem, ojcem kłamstwa, „władcą tego świata”, „bogiem 

tego wieku”, który „zaślepił myśli niewierzących” — Ef 2:2; J 8:44; 12:31; 2 Kor 4:4: 

A. Naturą diabła jest kłamstwo, które wprowadza śmierć i ciemność; ciemność związana jest 

z fałszem, przeciwieństwem prawdy — J 8:44: 

1. Diabeł „nie stoi w prawdzie, gdyż nie ma w nim prawdy” — w. 44. 

2. Szatańska ciemność jest przeciwieństwem boskiego światła, a szatańskie kłamstwo jest 

przeciwieństwem boskiej prawdy — 1 J 1:6. 

3. Tak jak boska prawda jest wyrazem boskiego światła, tak szatańskie kłamstwo jest 

wyrazem szatańskiej ciemności — J 8:12, 44. 

B. „Bogiem tego wieku” jest szatan, zwodziciel, władca obecnego wieku; panuje on nad 

dzisiejszym światem i, zaślepiając umysły niewierzących i ich myśli, zabiega o to, by człowiek 

oddawał mu cześć — 2 Kor 4:4: 

1. Słowo zaślepił w Drugim Liście do Koryntian 4:4 oznacza zasłanianie zrozumienia ludzi. 

2. Słowo myśli w tym wersecie oznacza zrozumienie za pomocą umysłu. 

C. „Cały świat leży w rękach złego” — 1 J 5:19b: 

1. Cały szatański system świata i ludzie tego świata, upadły ród ludzki, biernie leży, 

spoczywa, w zawłaszczających i manipulatorskich rękach szatana, złego.  

2. W języku greckim słowo zły określa kogoś groźnego, szkodliwie złego, kto oddziałuje na 

innych, czyniąc ich złymi; ten zły to szatan, diabeł, w którym leży cały świat — w. 19b.  

3. Nad tym niegodziwym systemem, królestwem ciemności, odbył się sąd, gdy jego władca, 

szatan, został wyrzucony precz dzięki temu, że Pan został ukrzyżowany w ciele — J 12:31; 

14:30; 16:11. 

D. Wyrażenie ten świat w Liście do Efezjan 2:2 oznacza szatański system, który składa się z wielu 

wieków: 

1. Wiek to część świata, szatańskiego systemu. 

2. Słowo wiek w Liście do Efezjan 2:2 odnosi się do obecnego i współczesnego wyglądu 

systemu szatana, którego używa on do zagarniania i zajmowania ludzi oraz trzymania ich 

z dala od Boga i Jego zamysłu. 

3. Wyrażenie obecny zły wiek w Liście do Galatów 1:4 należy rozumieć jako świat religijny, 

religijny bieg świata.  

E. Jeśli chcemy dawać świadectwo prawdzie w obecnym wieku, musimy być posłuszni nakazowi 

Pawła z Listu do Rzymian 12:2: „I nie kształtujcie siebie według tego wieku, ale dajcie się 

przeobrażać przez odnowienie umysłu”: 
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1. Kształtować czy też upodabniać siebie to przyjmować zewnętrzny wyraz, który nie 

pochodzi z naszego wnętrza ani nie reprezentuje naszej wewnętrznej istoty jako 

odrodzonego dziecka Bożego — J 1:12–13.  

2. Świat nie powinien nas pochłaniać do tego stopnia, że my, którzy zostaliśmy oddzieleni 

od świata ku Bogu, mamy ten sam obraz, co ten wiek.  

3. Musimy dawać się odnawiać w duchu naszego umysłu, pozwalając na to, aby zespolony 

duch rozprzestrzeniał się do naszego umysłu, stając się w ten sposób duchem naszego 

umysłu i sprawiając, że nasz umysł, emocje i wola zostają odnowione za sprawą 

wtopienia się w naszą istotę nowego pierwiastka — Ef 4:23; 1 Kor 6:17; Rz 12:2.  

F. „Stójcie więc, przepasawszy biodra prawdą”; przepasanie prawdą służy wzmocnieniu całej 

naszej istoty — Ef 6:14a. 

G. Możemy dawać świadectwo prawdzie, ponieważ ją znamy dzięki temu, że jesteśmy w Tym, 

który jest prawdziwy — 1 J 5:20: 

1. Pan Jezus, Syn Boga, przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy poznali prawdziwego 

i rzeczywistego Boga — J 1:14, 18; 1 J 5:20. 

2. Pierwszy List Jana 5:20 dwukrotnie mówi o „Tym, który jest prawdziwy”: 

a. Wyrażenie Ten, który jest prawdziwy odnosi się do Boga, który staje się dla nas 

subiektywny — do Boga, który jest obiektywny, a który staje się Tym, który jest 

prawdziwy w naszym życiu i doświadczeniu. 

b. Ten, który jest prawdziwy, jest boską rzeczywistością; znać Tego, który jest 

prawdziwy, to znać boską rzeczywistość dzięki temu, że jej doświadczamy, radujemy 

się nią i ją posiadamy.  

c. Werset 20 wskazuje, że boska rzeczywistość, którą jest sam Bóg, stała się naszą 

rzeczywistością w naszym doświadczeniu; Bóg, który niegdyś był dla nas obiektywny, 

stał się naszą subiektywną rzeczywistością — w. 6.  

H. Ponieważ znamy Tego, który jest prawdziwy, i Ducha prawdy (w. 20; 4:6) i ponieważ żyje 

w nas Chrystus, który jest prawdą, a Trójjedyny Bóg w nas działa, by uczynić nas Bóg-ludźmi 

— powieleniem Chrystusa, pierwszego Boga-człowieka — możemy dawać świadectwo 

prawdzie, tak jak uczynił to sam Pan, kiedy powiedział: „Ja na to się urodziłem i na to 

przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego 

głosu” (J 18:37b). 

 

 @ Living Stream Ministry 
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Poselstwo drugie 

Uświęcani przez prawdę, 
 aby wyprowadzać się z samych siebie i wprowadzać w Trójjedynego Boga  

ze względu na prawdziwą jedność 

Wersety biblijne: J 17:14–24 

I. Prawda to boskie światło, które pada na fakty biblijne i transmituje niebiańską, duchową wizję 

tych faktów do wnętrza naszej istoty; w Nowym Testamencie prawda oznacza tego rodzaju 

„niebiańską telewizję”: 

A. Wszystkie boskie fakty zawarte są w Słowie i przekazywane nam przez to Słowo; kiedy Duch 

świeci na Słowo, mamy niebiańską telewizję; światło pada na fakty w Słowie i przekazuje 

niebiańską wizję tych faktów do naszej istoty, a my poznajemy prawdę – Dz 26:16, 19; Ef 1:17 

–18a. 

B. Duch zwany jest Duchem prawdy, Duchem rzeczywistości (J 14,17); Duch rzeczywistości to 

„niebiańska elektryczność”, dzięki której rzeczy duchowe są przekazywane do naszej istoty; 

wprowadza nas On „w całą rzeczywistość” (16:13), czyniąc wszystko, czym Syn jest i co 

posiada, rzeczywistym dla nas (1:14, 17; 14:6). 

C. Kiedy Duch prawdy, Duch rzeczywistości, świeci na duchowe fakty spisane i zawarte w Biblii, 

otrzymujemy prawdę, rzeczywistość; jeśli czytamy Słowo bez światła Ducha, możemy zyskać 

doktrynę lub „wiadomości”, ale nie zyskamy prawdy, rzeczywistości ani wizji — por. Hi 42:5; 

J 5:39–40; 2 Kor 3:6. 

D. Prawda to świecenie światła, jego wyraz; innymi słowy prawda to światło wyrażone; 

ponieważ światło jest źródłem prawdy, a prawda jest wynikiem światła, kiedy chodzimy 

w świetle, praktykujemy prawdę — J 1:4–5, 7–9, 12–13; 8:12; 14: 6; 1 J 1:5–6; 2 J 4; 3 J 3–4. 

E. Pan jest światłem, prawdą i Słowem; Słowo, które jest także prawdą, emituje światło, gdyż 

w Słowie jest światło — J 8:12; 14:6; 17:17; Ps 119:105, 130. 

F. Ponieważ prawda jest blaskiem światła — które jest światłem życia — prawda, światło i życie 

są nierozdzielne; kiedy boskie światło wpada do naszego wnętrza, staje się w nas prawdą 

i udziela życia naszej istocie — J 8:12, 32, 40; 12:35–36, 46; 14:6. 

II. Prawda pełni dwie funkcje: 

A. Prawda wyzwala nas z niewoli grzechu, uwalniając nas od wszystkich negatywnych rzeczy — 

8:32, 36. 

B. Prawda uświęca nas w aspekcie pozycji i usposobienia, przesycając nas Bożym pierwiastkiem 

— 17:17; Ef 5:26. 

III. Trójjedyny Bóg w swoim Słowie, które sobie uświadamiamy, które jest nam udzielane i które 

wlewa się w naszą istotę, jest prawdą, która nas wyzwala i uświęca: 

A. Kiedy jesteśmy rozczarowani lub przygnębieni, czujemy się puści wewnątrz, możemy 

otworzyć się i przyjść do Słowa; po czytaniu przez chwilę coś w nas się unosi i radujemy się 

Pańską obecnością — Ps 119:25, 37, 40, 50, 88, 93, 107, 149, 154, 156, 159. 

B. Gdy przyjmujemy Słowo w taki sposób, coś z Pana w nas się wbudowuje; to rzeczywistość 

Trójjedynego Boga, który żyje, porusza się, działa i nas oddziela. 

C. Każdego ranka możemy dotknąć żywego Słowa w spisanym Słowie i mieć boską 

rzeczywistość, przetworzonego Trójjedynego Boga jako słowo zastosowane, wlane w naszą 

istotę — J 1:1; 10:35; 5:39–40; 6:63; Ef 5:26; 6: 17–18; Ps 119:15:  

1. To przelanie Bożego pierwiastka do naszej istoty uwalnia nas od takich negatywnych 

rzeczy jak złość, zazdrość, nienawiść i duma; uwalnia nas od wszelkiego rodzaju fałszu, 

a my zyskujemy prawdziwe wyzwolenie, prawdziwą wolność. 

2. Kiedy zostajemy wyzwoleni, jesteśmy także uświęceni, oddzieleni, uczynieni świętymi dla 

Boga nie tylko w aspekcie pozycji, lecz także w usposobieniu; stajemy się jedno z Bogiem, 

ponieważ Jego istota zostaje w nas wbudowana. 
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D. Codziennie w taki sposób musimy przychodzić do Słowa; musimy przychodzić do Słowa 

każdego poranka, a jeśli to możliwe, również o innych porach.  

E. Kiedy słowo zmiesza się z żywym Duchem w naszym duchu, zostajemy uświęceni esencją 

Boga. 

F. Kiedy w ten sposób kontaktujemy się ze Słowem, Bóg dodaje się do nas dzień po dniu; 

w rezultacie Bóg przepaja nas sobą i czyni nas jedno z Nim. 

G. Naszą istotną potrzebą jest to, aby żywy Trójjedyny Bóg w nas się wlewał i wbudowywał 

poprzez pisane, żywe i stosowane Słowo Boże. 

IV. Uświęcenie przez słowo prawdy prowadzi do jedności dzięki rozprawianiu się z czynnikami 

podziału; prawda uświęca, a wynikiem uświęcenia jest jedność — J 17: 14–24: 

A. Pan Jezus, Syn, jest prawdą; Duch jest Duchem prawdy; i słowo Ojca jest prawdą — 1:14,17; 

14:6,17; 17:17; 1 J 5:6: 

1. Ojciec jest ucieleśniony w Synu, Syn urzeczywistnia się jako Duch prawdy, a Duch jest 

jedno ze Słowem — Kol 2:9; J 14:17; 16:13; Ef 6:17–18. 

2. Ilekroć przychodzimy do Słowa z otwartym sercem i otwartym duchem, natychmiast 

dotykamy zarówno Słowa, jak i Ducha jako prawdy. 

B. Uświęcające słowo, uświęcający Duch, uświęcające życie i uświęcający Bóg – oni wszyscy są 

jedno; dlatego też, jeśli jesteśmy uświęcani, samoczynnie jesteśmy jedno, ponieważ 

wszystkie czynniki podziału zostały usunięte. 

C. W Ewangelii Jana 17:17–23 widzimy, że uświęcenie prowadzi do prawdziwej jedności, 

ponieważ zachowuje nas w Trójjedynym Bogu; werset 21 mówi: „Aby oni wszyscy byli jedno; 

tak jak Ty, Ojcze, jesteś we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni byli w Nas”: 

1. Aby być jedno, musimy być w „Nich”, to znaczy w Trójjedynym Bogu. 

2. Jedynym sposobem na to, by być w Trójjedynym Bogu, jest uświęcająca prawda, która 

rozprawia się ze wszystkimi czynnikami podziału. 

3. Kiedy pozostajemy w Trójjedynym Bogu, jesteśmy jedno, ale kiedykolwiek wychodzimy 

z Trójjedynego Boga, natychmiast zostajemy podzieleni. 

4. Musimy codziennie rano kontaktować się z Panem, dotykać żywego Słowa i dbać o to, 

żeby boska rzeczywistość wlewała się w naszą istotę; gdy kontaktujemy się z Panem 

w ten sposób, czynniki podziału zostają przezwyciężone. 

5. Kiedy czynniki podziału, które są w nas, uśmierci uświęcająca prawda, zostajemy 

doprowadzeni do prawdziwej jedności, gdyż uświęcenie utrzymuje nas w Trójjedynym 

Bogu. 

6. Uświęcenie przez słowo prawdy przynosi jedność Ciała Chrystusa, która jest powiększoną 

jednością Trójjedynego Boga — w. 21. 

V. Istnieją cztery czynniki podziału: 

A. Pierwszy z tych czynników to przywiązanie do świata; jeśli tylko kochamy świat w jakimś 

aspekcie, ten aspekt świata staje się przyczyną podziału — w. 14–16, 18; 1 J 2:15–17; 5:19. 

B. Inną przyczyną podziałów są ambicje; kiedy kontaktujemy się z Panem przez Słowo i pozwa-

lamy Mu wlewać się do naszego wnętrza, prawda przekazana w ten sposób do naszej istoty 

uśmierca nasze ambicje — por. Iz 14:13. 

C. Trzecia przyczyna podziału to samouwielbienie; powinniśmy chętnie być nikim i wywyższać 

Chrystusa jako jedynego, który jest Kimś, Tego, który ma wyższość ponad wszystkim we 

wszechświecie — Kol 1:18; 2 Kor 4:5; 3 J 9–11. 

D. Czwarty czynnik podziału to opinie i koncepcje; nie powinniśmy trzymać się swojej opinii, ale 

po prostu dążyć do tego, co jest Pańskim celem: odzyskanie Chrystusa jako życia i wszystkiego 

ze względu na budowanie kościoła — Mt :21–24; por. Obj 3:14. 

VI. Kiedy wyprowadzamy się z nas samych i wprowadzamy w Trójjedynego Boga, jesteśmy jedno, 

a nawet wydoskonaleni w jedności (J 17:11, 17, 21–23): 

A. W sobie samych mamy te cztery czynniki podziału; nie możemy uciec od tych czterech rzeczy, 

jeśli pozostajemy w swoim „ja”. 
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B. Być uświęconym to wyprowadzić się ze swego „ja” i wprowadzić w Trójjedynego Boga oraz 

pozwolić Chrystusowi w nas żyć; w ten sposób doskonalimy się w jedności — w. 21–23. 

C. To uświęcenie dokonuje się przez słowo, które jest prawdą, i przez Ducha, który jest Duchem 

prawdy: 

1. Kiedy przychodzimy do Słowa co rano, w aspekcie zewnętrznym dotykamy Słowa, ale 

w aspekcie wewnętrznym Duch nas dotyka; jesteśmy uświęcani przez słowo i przez 

Ducha, przy czym i jedno, i drugie jest rzeczywistością. 

2. Im więcej dotykamy Słowa i im więcej Duch nas dotyka, tym bardziej wyprowadzamy się 

z samych siebie i przenosimy z jednego miejsca zamieszkania, naszego „ja”, do innego 

miejsca — Trójjedynego Boga. 

3. Każdego dnia potrzebujemy tej przeprowadzki, ponieważ w naszym „ja” jest 

przywiązanie do świata, ambicja, samouwielbienie oraz opinie i koncepcje. 

4. Jeśli nieustannie dotykamy Słowa i pozwalamy Duchowi dotykać nas dzień po dniu, 

będziemy uświęceni; to znaczy opuścimy swoje „ja”, nasze dawne mieszkanie i przenie-

siemy się w Trójjedynego Boga, do naszego nowego miejsca zamieszkania. 

5. Kiedy już opuścimy swe „ja”, zostajemy uświęceni, oddzieleni od czynników podziału oraz 

oddzieleni nie tylko dla Boga, lecz także w Nim umieszczeni. 

6. Aby mieć prawdziwą jedność, musimy najpierw opuścić swoje „ja” i wprowadzić się 

w Trójjedynego Boga (w. 17, 21); następnie musimy pozwolić Chrystusowi w nas żyć 

(w. 23a): 

a. To wydoskonalenie w jedności to prawdziwe budowanie; to wzrost w życiu — Ef 4:16. 

b. Wzrost w życiu oznacza, że wyprowadzamy się z samych siebie, przenosimy się 

w Trójjedynego Boga i pozwalamy Chrystusowi w nas żyć; jeśli wprowadzimy się 

w Trójjedynego Boga i pozwolimy Chrystusowi żyć w nas, możemy być jedno ze 

świętymi w dowolnej miejscowości. 

D. „Ja w nich, a Ty we Mnie, aby byli wydoskonaleni w jedności” (J 17:23): 

1. Być wydoskonalonym w jedności to uwolnić się od przywiązania do świata, od ambicji, 

samouwielbienia oraz opinii i koncepcji. 

2. „Ja w nich” — to oznacza, że Syn żyje i w nas się porusza. 

3. „Ty we Mnie” — to oznacza, że Ojciec żyje i porusza się w Synu. 

4. Innymi słowy, kiedy Syn żyje i w nas się porusza, Ojciec żyje i w Nim się porusza; dzięki 

temu dwojakiemu życiu i poruszaniu się zostajemy wydoskonaleni w jedności i wyrażamy 

Ojca w chwale. 

E. Ewangelia Jana 17:21 wskazuje na ambicję; werset 22 – na samouwielbienie; a werset 23 – 

na koncepcje i opinie: 

1. W Trójjedynym Bogu nie ma ambicji, w chwale Ojca nie ma samouwielbienia, a tam, 

gdzie żyje i panuje Chrystus, nie ma opinii. 

2. W boskiej i mistycznej sferze przetworzonego Trójjedynego Boga ambicja zostaje 

pochłonięta, znika samouwielbienie, a koncepcje i opinie zostają uśmiercone; tutaj nie 

ma niegodziwości podziału typowego dla świata usystematyzowanego przez szatana 

(w. 15); zamiast tego istnieje prawdziwa jedność.  

F. Prawdziwa jedność to życie w Ojcu, pozwalanie Chrystusowi żyć w nas i życie w chwale Ojca, 

Jego wyrazie — w. 22, 24: 

1. Musimy wyprowadzić się z samych siebie, wejść w Trójjedynego Boga i pozostać w Nim, 

aby wyrażać Ojca, Jego chwałę. 

2. Prawdziwe budowanie, jedność, jest możliwe tylko w Trójjedynym Bogu; panuje tylko 

wówczas, gdy żyje w nas Chrystus; wtedy możemy wyrażać Ojca w chwale i doświadczać 

prawdziwej jedności. 
 

@ Living Stream Ministry 
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Poselstwo trzecie 

Być ukonstytuowanym prawdą  

oraz całkowicie oddanym drodze prawdy i szerzeniu prawdy  

ze względu na zwieńczenie boskiej ekonomii 

Wersety biblijne: J 8:12, 32; 1 J 1:5–8; 3 J 3–4, 8; 1 Tm 2:4; 4:3. 

I. Zamiarem Boga w Jego ekonomii jest udzielić wybranym przez siebie wierzącym Chrystusa 

wraz z całym Jego bogactwem w celu ukonstytuowania Ciała Chrystusa — kościoła — które 

wyrazi przetworzonego i zwieńczonego Trójjedynego Boga — Ef 3:8–10. 

II. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli ukonstytuowani prawdą — 1 J 2:4; 2 J 1–

2: 

A. Jeśli jesteśmy ukonstytuowani prawdą, oznacza to, że wbudowany w nas został wewnętrzny 

pierwiastek boskiego objawienia, który stał się naszym budulcem, naszą wewnętrzną istotą, 

organiczną konstytucją — 1 J 1:8; 4:6; 5:6. 

B. Solidna prawda, która zostaje w nas ukonstytuowana, staje się w nas stałym i trwałym 

pokarmem — 1 Tm 4:6. 

C. Jeśli prawda zostanie w nas wbudowana i ukonstytuowana w naszej istocie, będziemy w stanie 

chronić interesy bogactw boskości Boga oraz to, co On uzyskał w swoim zwieńczeniu — Obj 

21:12a, 17. 

D. Każdy zbawiony człowiek powinien mieć pełne poznanie, pełną świadomość, prawdy — 

wszystkich rzeczywistych rzeczy objawionych w Słowie Bożym — 1 Tm 2:4; 4:3; 2 Tm 2:25; 

3:7. 

E. Pełne poznanie prawdy to gruntowne jej zrozumienie, to pełne uznanie i docenienie 

rzeczywistości wszystkich duchowych i boskich rzeczy, które otrzymaliśmy poprzez wiarę — 

Tt 1:1; 2 Tes 2:13. 

F. Słowo Pana, Jego prawda, zawarte jest w Biblii, ale Biblia wymaga właściwej interpretacji; po 

to właśnie mamy Studium życia — 2 Tm 2:15. 

G. Musimy ponieść koszt poznania prawdy — Prz 23:23: 

1. Musimy zagłębić się w wewnętrzne znaczenie Pisma Świętego, aby dowiedzieć się, co 

Pan mówi i czego pragnie — J 8:12. 

2. Nie mamy prawa niczego wymyślać; odkrywamy raczej to, co jest w Biblii. 

3. Kiedy zapoznamy się już z prawdą, wciąż musimy doświadczać Chrystusa, aby stał się On 

naszą rzeczywistością; w ten sposób, kiedy będziemy rozmawiali z ludźmi, nie 

przekażemy im wiedzy ani doktryn, lecz usłużymy im Chrystusem — Ef 3:16–17; 4:15, 21. 

H. Musimy uwolnić się od ślizgania się po powierzchni boskiej prawdy i współpracować z Panem, 

trudząc się wraz z Nim, aby zanurzyć się w głębie prawdy dotyczącej Jego cudownej 

nowotestamentowej ekonomii — 3:9. 

I. Ci, którzy są ukonstytuowani prawdą, są wielkim błogosławieństwem dla kościoła — Rz 9:1; 

15:29. 

III. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli całkowicie oddani drodze boskiej prawdy 

— 2 P 2:2: 

A. Droga prawdy to ścieżka życia chrześcijańskiego zgodnego z prawdą, czyli z rzeczywistością 

treści Nowego Testamentu — w. 2. 

B. Droga prawdy to prosta droga; podążać prostą drogą to prowadzić prawe życie, które jest 

pozbawione spaczenia i niewłaściwych tendencji — w. 15. 

C. Droga prawdy to droga sprawiedliwości; podążać drogą sprawiedliwości to prowadzić życie, 

które jest w porządku zarówno wobec Boga, jak i człowieka, życie, które pod względem 

sprawiedliwości może przyjąć Boży sąd związany z Jego rządami ze względu na Jego 

królestwo sprawiedliwości — w. 21, 9; Mt 5:20; Rz 14:17. 
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D. Droga prawdy to „Droga”, oznaczająca pełne zbawienie Pana w Bożej nowotestamentowej 

ekonomii — Dz 9:2: 

1. To sposób, w jaki Bóg udziela się wierzącym za sprawą Chrystusowego odkupienia 

i namaszczenia Ducha — Ef 1:7; 1 J 2:27. 

2. To sposób, w jaki wierzący uczestniczą w Bogu i radują się Nim — 2 P 1: 4. 

3. To sposób, w jaki wierzący oddają cześć Bogu w swoim duchu, radując się Nim, i podążają 

za prześladowanym Jezusem, będąc z Nim jedno — J 4:24; Hbr 13:12–13. 

4. To sposób, w jaki wierzący zostają wprowadzeni do kościoła i wbudowani w Ciało 

Chrystusa, aby być świadectwem Jezusa — 1 Kor 1:2; 12:27; Obj 1:2. 

E. Podążać drogą prawdy to oczyszczać swoją duszę przez posłuszeństwo prawdzie; jest to 

uświęcająca prawda, którą jest Boże słowo rzeczywistości — 1 P 1:22; J 17:17: 

1. Oczyszczenie naszych dusz przez posłuszeństwo prawdzie sprawia, że cała nasza istota 

koncentruje się na Bogu, byśmy kochali Go całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym 

swoim umysłem — Mk 12:30. 

2. Oczyszczenie takie prowadzi do nieobłudnej braterskiej miłości, do tego, że żarliwie 

kochamy z serca tych, których kocha Bóg — 1 J 5:1. 

IV. Zwieńczenie boskiej ekonomii wymaga, abyśmy byli całkowicie oddani szerzeniu boskiej 

prawdy — Mk 24:14; 28:19: 

A. Ewangelia zawiera wszystkie prawdy zawarte w Biblii; cała Biblia jest ewangelią Bożą — Ef 

1:13; Kol 1:5: 

1. Jedynym posłannictwem dzisiejszego kościoła jest głoszenie ewangelii, której treścią jest 

prawda — Mt 24:14; Ef 1:13; Kol 1:5. 

2. Nasze głoszenie prawdy jest głoszeniem wzniosłej ewangelii — Mk 16:15; 1 Tm 2:4. 

3. Najwyższym szczytem Bożej ewangelii jest to, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek 

mógł stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w Bóstwie — Rz 1:3–4; 8:3, 29. 

B. Pan dał nam swoją drogocenną prawdę, abyśmy mogli ją szerzyć nie tylko wśród wierzących, 

lecz także wśród niewierzących; każdy człowiek na ziemi musi usłyszeć prawdę — J 18:37b. 

C. Pan nakazał nam iść i czynić narody uczniami, aby obecny wiek mógł zostać zwieńczony — 

Mt 28:19–20. 

D. Musimy być jedno z Panem w poznawaniu prawdy, stosowaniu jej, wypowiadaniu i szerzeniu 

— Za 8:16. 

E. Jeśli chcemy dziś szerzyć Pańskie odzyskiwanie, musimy znać każdy aspekt prawdy i umieć ją 

objaśniać — 2 Kor 4:2; 3 J 3–4, 8. 

F. Rozprzestrzenianie boskich prawd doprowadzi do przywrócenia przez Pana wszystkiego do 

właściwego stanu; w świetle Księgi Izajasza 11:9 przywrócenie to nastąpi, ponieważ „ziemia 

napełni się znajomością Jahwe, na kształt wód, które pokrywają morze”. 
@ Living Stream Ministry 
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Poselstwo czwarte 

Odzyskanie subiektywnych prawd zawartych w Ewangelii Jana 

Wersety biblijne: J 1:14, 16; 14:16–20, 6; 20:22; 4:10, 14; 6:35, 57; 12:23–24; 3:29–30. 

I. Pan pragnie odzyskać subiektywne prawdy zawarte w Piśmie Świętym — J 1:14; 14:16–20; 

1 Tm 3:15–16a; 2 Tm 4:22; 15:15–16: 

A. Prawdy zawarte w Piśmie Świętym zawsze posiadają dwa aspekty — obiektywny 

i subiektywny — Rz 8:34, 10; Kol 3:1; 1:27: 

1. Na Boże zbawienie składają się dwa aspekty: zewnętrzny, obiektywny, symbolizowany 

przez najlepszą szatę, i wewnętrzny, subiektywny, symbolizowany przez utuczone cielę; 

Chrystus, który jest naszą obiektywną sprawiedliwością, jest naszym zbawieniem na 

zewnątrz, podczas gdy Chrystus, który jest naszym subiektywnym życiem, służącym 

temu, byśmy mogli z niego korzystać, jest naszym zbawieniem od wewnątrz — Łk 15:22–

24; por. Rz 5:10. 

2. Wszystkie obiektywne doktryny służą subiektywnemu doświadczeniu; obiektywny 

Chrystus to „najlepsza szata”, która zaspokaja Bożą sprawiedliwość i okrywa skruszonego 

grzesznika (Jr 23:6; 1 Kor 1:30), podczas gdy subiektywny Chrystus to „utuczone cielę”, 

które symbolizuje bogatego Chrystusa (Ef 3:8), zabitego na krzyżu, aby w zmartwych-

wstaniu był On dla wierzących zaopatrzeniem w życie i radością (J 10:10; 6:63; 11:25; 

12:24; 4:10, 14; 20:22). 

3. Chrystus jako nasza obiektywna sprawiedliwość umożliwia nam spełnienie wymogu 

sprawiedliwego Boga, podczas gdy Chrystus jako nasza subiektywna sprawiedliwość 

pozwala nam spełnić wymóg zwycięskiego Chrystusa — Ps 45:14–15; Flp 3:9; Obj 19:7–

9. 

4. Usprawiedliwienie jest „usprawiedliwieniem życia”, ponieważ celem Bożego zbawienia 

jest życie; nasza subiektywna organiczna więź życia z Panem i w Panu wynika z naszego 

obiektywnego usprawiedliwienia — Rz 5:10, 17–18; 11:17, 24; J 15:4–5; 1 Kor 6:17. 

B. Subiektywne prawdy związane są z Duchem i życiem i są nimi ukonstytuowane — J 6:63; 

2 Kor 3:6: 

1. Substancją subiektywnych prawd są Duch i życie; dlatego bez Ducha i życia nie mamy 

żadnych subiektywnych prawd. 

2. Kiedy żyjemy przez Ducha i życie, doświadczamy subiektywnych prawd, czego wynikiem 

jest życie kościoła — Rz 8:2, 4; 16:1, 4–5. 

II. Ewangelia Jana — księga dotycząca subiektywnych prawd — objawia, że powinniśmy 

subiektywnie doświadczać Chrystusa — 4:14; 6:57; 20:22: 

A. Ewangelia Jana jest księgą na temat subiektywnego doświadczania Chrystusa jako życia — 

1:4; 3:15–16; 10:10; 11:25; 14:6a: 

1. Ojciec jest zdrojem życia, Syn — ucieleśnieniem życia, a Duch — Dawcą życia — 5:26; 1:4; 

6:63. 

2. Budowanie i przyrost Ciała Chrystusa to wzrost i przelewanie się życia — 7:37–38; 15:1–

8. 

3. Zwycięzcy to ci, którzy przyjmują Chrystusa jako zielone pastwisko życia, radują się Nim 

i Go udzielają — 1:12–13, 16; 10:9–10; 21:15–17. 

4. Ojciec to źródło jako zdrój życia, Syn to wypływ jako wytryskiwanie życia, Duch to rzeka 

jako przepływ życia, a ten Trójjedyny Bóg „płynie ku życiu wiecznemu”, co oznacza nasze 

stawanie się Nową Jerozolimą — całkowitą sumą życia wiecznego (gdzie Bóg będzie 

chwałą życia, Ojciec — światłem życia, Syn — drzewem życia, a Duch — rzeką życia) — 

4:14b; Obj 21:9b–11, 23; 22:1–2, 5. 

B. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana objawia Chrystusa jako wieczne Słowo Boże — w. 1: 

1. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga poprzez swoje stworzenie — w. 3. 
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2. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga poprzez swoje wcielenie jako Boży 

przybytek — w. 14. 

3. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga w tym, że stał się Barankiem Bożym, by 

dokonać odkupienia — w. 29. 

4. Chrystus jako Słowo Boże przemawia dla Boga przez to, że stał się namaszczającym 

Duchem, aby przeobrazić odkupiony Boży lud w kamienie, z których w organiczny sposób 

zostanie zbudowany dom Boży (Betel) w celu zrealizowania Nowego Testamentu — 

w. 32–42, 51; por. Rdz 28:11–22. 

C. Słowo stało się ciałem, aby Bóg stał się Bogiem, z którym możemy się kontaktować, którego 

możemy dotykać, przyjmować, doświadczać, w którego możemy wchodzić i którym możemy 

się radować, aby mógł się On w nas wbudować — J 1:14; 14:16–17. 

D. Chrystus stał się Duchem — tchnieniem, abyśmy mogli Nim oddychać, żywą wodą, abyśmy 

mogli Go pić i chlebem życia, abyśmy mogli Go jeść — 4:10, 14; 6:32–33, 35, 51, 54–57; 7:37–

39; 20:22.   

E. Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym, a my jesteśmy Jego gałązkami — 15:1–8: 

1. Życie, substancja i natura krzewu winnego są życiem, substancją i naturą gałązek — 

1 J 5:11–12; 2 P 1:4. 

2. Syn jako krzew winny stanowi centrum Bożej ekonomii i jest ucieleśnieniem całego 

bogactwa Ojca; Ojciec, „uprawiając” Syna, wbudowuje samego siebie wraz z całym 

swoim bogactwem w krzew winny, aż ostatecznie krzew ten wyraża Ojca w sposób 

zbiorowy poprzez wierzących w Chrystusa, którzy są jego gałązkami. 

F. Subiektywne doświadczanie przez nas Chrystusa to w rzeczywistości sam Chrystus, który w nas 

wchodzi, aby być naszym życiem i budulcem naszej istoty — Kol 3:4, 10–11. 

III. Ewangelia Jana objawia subiektywne prawdy dotyczące kościoła: 

A. Wynikiem przyjęcia Pana do swego wnętrza jest to, że stajemy się częściami składowymi 

kościoła — 12:24; 20:17; 15:4–5; 3:29–30. 

B. Pańskie odzyskiwanie polega na odzyskaniu subiektywnego doświadczania Chrystusa ze 

względu na praktykowanie życia kościoła — Ga 1:15–16; 2:20; 4:19; 1:2: 

1. Kościół, który jest wynikiem subiektywnego doświadczania przez nas Chrystusa, to 

Chrystus ukonstytuowany w swoich wierzących — Ef 3:16–19. 

2. Ten Chrystus, który umarł i zmartwychwstał, został w nas wbudowany, aby doprowadzić 

do powstania kościoła, który jest Jego Ciałem — Kol 1:27, 18; 2:19; 3:15. 

3. Chrystus sam w sobie jest Głową, a Chrystus, który został w nas ukonstytuowany, jest 

Ciałem — Ef 1:22–23; 3:17; 4:15–16; Kol 1:18, 27; 3:4; 2:19; 3:15. 

C. Choć samo słowo kościół w Ewangelii Jana nie pada, to fakt istnienia kościoła oraz jego części 

składowe są w niej jasno określone i mówi się o kościele na siedem sposobów: 

1. Kościół składa się z wielu ziaren, którymi są liczni wierzący, zrodzeni poprzez śmierć 

i zmartwychwstanie Chrystusa — 12:23–24. 

2. Kościół składa się z licznych braci Pana — 20:17. 

3. Kościół jest domem Ojca — 14:2, 23. 

4. Kościół jest krzewem winnym Syna, mającym wiele gałązek — 15:5, 7. 

5. Kościół jest nowym dzieckiem Ducha, nowym człowiekiem, zrodzonym przez 

zwieńczonego Ducha — 16:20–22. 

6. Kościół jest oblubienicą, której Oblubieńcem jest Chrystus — 3:29–30. 

7. Kościół jest jednym stadem, którego Pasterzem jest Chrystus — 10:14–16. 

D. Życie kościoła w praktyce to wynik doświadczania przez nas subiektywnych prawd; kiedy tych 

prawd doświadczamy, kościół powstaje samoczynnie — Rz 8:10–11; 12:4–5; 16:1, 4–5; 1 Kor 

1:9, 30; 15:45b; 6:17; 1:2; 12:27. 

E. Wynikiem subiektywnego doświadczania przez nas Chrystusa jako życia jest życie kościoła — 

dom ucztowania — J 12:1–11: 

1. W życiu kościoła każdy z nas musi być jego trójstronnym członkiem — „Martą-  

-Łazarzem-Marią”. 
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2. W prawdziwym życiu kościoła niesiona jest Panu gorliwa służba, widoczne jest Jego żywe 

świadectwo i wylewana jest bezmierna miłość do Niego; oto prawdziwy wyraz Pańskiego 

Ciała — naczynia, które ma Go zawierać i wyrażać.  

 

@ Living Stream Ministry 
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Poselstwo piąte 

Podtrzymywać prawdę i dawać świadectwo prawdzie  

o tym, że kościół jest filarem i podstawą prawdy  

oraz zbiorowym ujawnieniem Boga w ciele 

Wersety biblijne: 1 Tm 3:15–16; 2:4; 2 Tm 2:15; J 18:37. 

I. Kościół jest podpierającym filarem i utrzymującą podstawą prawdy — 1 Tm 3:15: 

A. Pan pragnie, aby Jego kościół znał Go jako prawdę, by mógł świadczyć o Nim jako o prawdzie 

— J 14:6; 18:37; 1 J 1:6; 5:20. 

B. Słowo prawda w Pierwszym Liście do Tymoteusza 3:15 odnosi się do rzeczywistych rzeczy 

objawionych w Słowie Bożym, którymi są przede wszystkim Chrystus jako ucieleśnienie Boga 

i kościół jako Ciało Chrystusa — 2:4; Kol 2:9, 19. 

C. Prawda to Trójjedyny Bóg; Chrystus jest w niej ucieleśnieniem, centrum i wyrazem w celu 

utworzenia kościoła jako Ciała Chrystusa, domu Boga i królestwa Bożego — w. 9; Ef 1:22–23; 

4:16; 1 Tm 3:15; J 3:3, 5. 

D. Kościół niesie Chrystusa jako rzeczywistość; świadczy całemu wszechświatowi, że Chrystus 

i tylko Chrystus jest rzeczywistością — 1:14, 17; 14:6. 

E. Jako filar, który podtrzymuje prawdę, i podstawa, która utrzymuje filar, kościół świadczy 

o rzeczywistości, prawdzie, na temat Chrystusa jako tajemnicy Boga oraz kościoła jako 

tajemnicy Chrystusa — Kol 2:2; Ef 3:4. 

F. To, jaki kościół budujemy, zależy od tego, jakiej prawdy nauczamy; dlatego istnieje paląca 

potrzeba, aby żywa prawda utworzyła kościół, wspomagała jego istnienie i go zbudowała — 

1 Tm 3:15. 

G. Największą potrzebą, jaką musimy zaspokoić, jest wprowadzenie świętych w prawdę; 

wszyscy święci powinni zostać wyszkoleni w boskim objawieniu — 2:4. 

II. Wszyscy święci muszą podtrzymywać prawdę — 3:9, 15; 2 Tm 2:15: 

A. Filarem, który podpiera prawdę, i podstawą, która ją utrzymuje, jest cały kościół, wszyscy 

święci; każdy członek kościoła jest częścią filaru i podstawy, które podtrzymują prawdę — 

1 Tm 3:15. 

B. To, że kościół jest filarem i podstawą prawdy, oznacza, że każdy członek kościoła powinien 

znać prawdę; dlatego powinniśmy podjąć decyzję, że poznamy prawdę — 2:4: 

1. Kościół, każdy wierzący, musi podtrzymywać prawdę — 3:9. 

2. Aby kościół był silny, każdy brat i siostra muszą podtrzymywać prawdę, poznając ją, 

doświadczając jej i potrafiąc ją wypowiadać — 2:4. 

3. Jeśli w codziennym życiu kościoła będziemy praktykowali prawdę, będziemy w stanie 

ponieść część odpowiedzialności za podtrzymywanie prawdy — 2 J 4; 3 J 3–4, 8. 

III. Musimy podtrzymywać prawdę i dawać świadectwo prawdzie o tym, że kościół jest zbiorowym 

ujawnieniem Boga w ciele — 1 Tm 3:15–16: 

A. Bóg ujawnił się najpierw w Chrystusie jako pojedynczy wyraz w ciele — w. 16; Kol 2:9; J 1:1, 

14: 

1. Nowy Testament nie mówi, że Syn Boży się wcielił; objawia, że Bóg był ujawniony w ciele 

— 1 Tm 3:15–16: 

a. Bóg był ujawniony w ciele nie tylko jako Syn, lecz jako cały Bóg — Ojciec, Syn i Duch. 

b. Wcielił się cały Bóg, a nie jedynie Bóg Syn; dlatego Chrystus w swoim wcieleniu był 

całym Bogiem ujawnionym w ciele: 

(1) W swojej posłudze na etapie wcielenia Chrystus wprowadził nieskończonego 

Boga w skończonego człowieka; w Chrystusie nieskończony Bóg i skończony 

człowiek stali się jedno — J 8:58; 7:6; 12:24. 

(2) Poprzez wcielenie boska inkorporacja — Bóg w swojej Boskiej Trójcy, w której 

Trzej współzawierają się i współdziałają jako jedno — została wprowadzona w 
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człowieczeństwo; Chrystus stanowi zatem inkorporację Trójjedynego Boga 

z trójczęściowym człowiekiem — 14:10–11. 

2. W Chrystusie zamieszkuje cieleśnie cała pełnia Bóstwa — Kol 2:9: 

a. Wyrażenie cała pełnia Bóstwa odnosi się do całości Bóstwa, całego Boga. 

b. Ponieważ Bóstwo składa się z Ojca, Syna i Ducha, pełnia Bóstwa musi być pełnią Ojca, 

Syna i Ducha. 

c. To, że cała pełnia Bóstwa zamieszkuje w Chrystusie cieleśnie, oznacza, że Trójjedyny 

Bóg się w Nim ucieleśnił — J 14:10. 

d. Jako ucieleśnienie pełni Bóstwa, Chrystus jest nie tylko Synem Bożym, lecz także 

całym Bogiem. 

B. Pierwszy List do Tymoteusza 3:15–16 wskazuje, że nie tylko sam Chrystus jako Głowa jest 

ujawnieniem Boga w ciele, lecz także kościół jako Ciało Chrystusa i dom Boży stanowi 

ujawnienie Boga w ciele — tajemnicę pobożności: 

1. Słowo pobożność w wersecie 16 odnosi się nie tylko do nabożności, lecz także do 

codziennego życia przez świętych Boga w kościele, czyli do Boga, który jest życiem, 

przejawianego w kościele w codziennym życiu świętych, aby mógł się On wyrazić: 

a. Zarówno Chrystus, jak i kościół jest tajemnicą pobożności, wyrażając Boga w ciele. 

b. Życie kościoła jest wyrazem Boga; dlatego tajemnicą pobożności jest codzienne życie 

właściwego kościoła — 1 Kor 1:6; 14:24–25. 

2. Bóg jest ujawniony w kościele — domu Bożym i Ciele Chrystusa — jako powiększony 

zbiorowy wyraz w ciele — Ef 2:19; 1:22–23: 

a. Ujawnienie Boga w ciele rozpoczęło się od Chrystusa, kiedy przebywał On na ziemi — 

J 14:9. 

b. Ujawnienie Boga w ciele ma swą kontynuację w kościele, który jest przyrostem, 

powiększeniem i pomnożeniem ujawnienia Boga w ciele — 1 Tm 3:15–16. 

c. Taki kościół staje się kontynuacją Chrystusowego ujawnienia Boga w ciele — to 

Chrystus, którego przejawia kościół, jako ujawnienie Boga w ciele. 

3. Wielką tajemnicą pobożności jest to, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać 

się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w Bóstwie, by utworzyć zbiorowego Boga-

człowieka, aby Bóg mógł ujawnić się w ciele — Rz 8:3; 1:3–4; Ef 4:24. 

@ Living Stream Ministry 
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Poselstwo szóste 

Znać i szerzyć bieżącą prawdę najwyższej ewangelii o wiecznej Bożej ekonomii zgodnie z posługą 

wieku 

Wersety biblijne: 2 P 1:12; 1 Tm 1:3–4; Mt 16:18; 2 Sm 7:12–14a; Rz 1:3–4; Obj 21:2, 9–10. 

I. Szczególne odzyskiwanie i dzieło, jakie Bóg wykonuje w danym wieku, to posługa tego wieku; 

posługa wieku usługuje Bożemu ludowi obecną prawdą; w Drugim Liście Piotra 1:12 obecną 

prawdę można również oddać jako „bieżącą prawdę”: 

A. Choć wszystkie prawdy znajdują się w Biblii, to przez ludzką głupotę, niewierność, 

niedbalstwo i nieposłuszeństwo wiele spośród nich zostało utraconych i ukrytych przed 

ludźmi — por. 2 Krl 22:8. 

B. Świeżo objawione prawdy nie są nowymi Bożymi wynalazkami, lecz nowymi ludzkimi 

odkryciami; każdy pracownik Pański powinien wypytywać przed Bogiem, co jest obecną 

prawdą. 

C. Boże prawdy się kumulują; prawdy, które zostały odkryte później, nie negują tych, które 

zostały odkryte wcześniej; to, co dziś widzimy, to skumulowane objawienia Boże.  

D. Oby Bóg był dla nas łaskawy i nie dopuścił do tego, byśmy rozbili się w odniesieniu do 

„obecnej prawdy”; obyśmy byli czujni i nie pozwolili na to, by dochodziło do głosu ciało lub 

by zdobyło dla siebie miejsce nasze „ja”. 

II. Obecna prawda, najwyższy szczyt boskiego objawienia, które Bóg przekazał nam za 

pośrednictwem posługi tego wieku, to objawienie wiecznej Bożej ekonomii; ewangelia 

wiecznej Bożej ekonomii jest „ewangelią o obietnicy danej ojcom” (Dz 13:32) — obietnicy 

o tym, że nasienie Dawida stanie się Synem Bożym, czyli o tym, że ludzkie nasienie stanie się 

boskim Synem (w. 22–23, 33–34; 26:6, 16–19; 2 Sm 7:12–14a; Rz 1:3–4; Mt 22:41–45): 

A. Nie powinniśmy głosić ewangelii zaniżonej do tego, co uważamy za poziom ludzkiego 

zrozumienia; powinniśmy głosić wzniosłą ewangelię i nigdy nie uszczuplać jej myśli (Tes 1:1, 

3–4, 10; 5:23; 1 Kor 2:7–13); musimy wierzyć, że człowiek ma w sobie stworzoną przez Boga 

zdolność przyjmowania i rozumienia tego, co Boże (Hi 32:8; Za 12:1; Koh 3:11; Dz 17:26–29; 

Iz 43:7). 

B. Musimy przedstawiać prawdę dotyczącą wiecznej Bożej ekonomii punkt po punkcie w 

oparciu o całą Biblię; jest to szczególne posłannictwo, przekazane nam przez Pana — 1 Kor 

1:9; 9:16–17, 23; 1 Tm 1:3–4; 2:7; 4:16; 2 Tm 1:11; 2:2, 15; Kol 1:28. 

III. Zwrot nasienie Dawida, które stało się Synem Boga, mówi o procesie mianowania Chrystusa 

pierworodnym Synem Boga poprzez zmartwychwstanie — Rz 1:3–4: 

A. Paweł powiedział, że został oddzielony ku ewangelii Boga o Synu Boga, co wskazuje na to, że 

ewangelia Boga jest ewangelią synostwa służącą rzeczywistości Ciała Chrystusa — w. 1, 3–4; 

8:28–30; 12:5. 

B. List do Rzymian 1:3–4 stanowi wypełnienie proroctwa, które w formie typu zostało 

wypowiedziane w Drugiej Księdze Samuela 7:12–14a; odsłania to tajemnicę dotyczącą tego, 

że Bóg stał się człowiekiem, aby uczynić człowieka Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie 

w Bóstwie. 

C. Poprzez wcielenie Chrystus, jednorodzony Syn Boży w swojej boskości (J 1:18), przywdział 

ciało, ludzką naturę, które nie miało nic wspólnego z boskością; w swoim człowieczeństwie 

nie był Synem Boga. 

D. W zmartwychwstaniu Jego człowieczeństwo zostało przebóstwione, usynowione, co 

oznacza, że został On mianowany Synem Boga w swoim człowieczeństwie, stając się 

pierworodnym Synem Boga, mającym zarówno boskość, jak i człowieczeństwo — Rz 8:29. 

E. W Chrystusie zatem Bóg został ukonstytuowany w człowieku, a człowiek w Bogu i Bóg oraz 

człowiek zespolili się ze sobą, by być jedną całością, Bogiem-człowiekiem. 
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F. Ewangelia i zamiar Boga w Jego ekonomii polegają na tym, aby wbudować Boga w człowieka 

i człowieka w Boga; ta budowla to Bóg, który stał się człowiekiem (nasieniem Dawida), aby 

człowiek mógł stać się Bogiem (mianowanym Synem Boga) — J 14:23; 15:4–5; Rz 1:3–4. 

G. Ewangelię tę wypowiedział Pan Jezus, gdy rzekł: „Zaprawdę, zaprawdę, mówię wam: jeśli 

ziarnko pszenicy, które wpadło w ziemię, nie umrze, pozostaje samo; ale jeśli umrze, 

przyniesie wiele owocu” — J 12:24: 

1. Jeśli nasienie umrze wskutek zakopania go w ziemi, w końcu wykiełkuje, wyrośnie i zakwitnie 

w zmartwychwstaniu, ponieważ wraz z jego śmiercią pobudzone zostanie działanie życia, 

które się w nim znajduje — 1 Kor 15:36; 1 P 3:18. 

2. Znajdująca się w Chrystusie boskość, Duch świętości, zaczęła działać w Jego śmierci, 

a w zmartwychwstaniu „rozkwitł” On, by stać się pierworodnym Synem Boga i życiodajnym 

Duchem, udzielając nam boskiego życia, by uczynić nas swymi licznymi braćmi — Rz 8:29; 

1 Kor 15:45b. 

3. Pierworodny Syn Boga to prototyp, natomiast liczni synowie Boga, członki prototypu, 

stające się Jego Ciałem, które zostanie zwieńczone w Nowej Jerozolimie, to powielenie 

tego prototypu — Kol 1:18; 1 P 1:3. 

IV. Zwrot nasienie Dawida, które stało się Synem Boga mówi o procesie mianowania nas licznymi 

synami Boga poprzez zmartwychwstanie — Hbr 2:10–11: 

A. Chrystus został już mianowany Synem Bożym, my jednak nadal jesteśmy w procesie 

mianowania, usynawiania, przebóstwiania — Rz 8:28–29. 

B. Życie Syna Bożego zostało zasadzone w naszym duchu — w. 10: 

1. Teraz my, podobnie jak ziarno zasiane w ziemi, musimy przejść przez proces śmierci 

i zmartwychwstania — J 12:24–26. 

2. Proces ten sprawia, że zewnętrzny człowiek zostaje pochłonięty, zaś wewnętrzne życie 

wzrasta, rozwija się i ostatecznie rozkwita z naszego wnętrza; oto zmartwychwstanie — 

1 Kor 15:31, 36; 2 Kor 4:10–12, 16–18. 

C. W zmartwychwstaniu Chrystus w swoim człowieczeństwie został mianowany Synem Boga 

i za sprawą takiego zmartwychwstania my także jesteśmy w procesie mianowania nas synami 

Boga — Rz 8:11: 

1. Proces naszego mianowania, usynawiania, przebóstwiania, to proces zmartwychwstania, 

w którym wyróżniamy cztery główne aspekty: uświęcenie, przeobrażenie, upodobnienie 

i otoczenie chwałą — 6:22; 12:2; 8:29–30. 

2. Kwestią kluczową w tym procesie mianowania jest zmartwychwstanie, którym jest 

zamieszkujący Chrystus jako wzbudzający Duch, Duch mianujący, moc życia w naszym 

duchu — J 11:25; Rz 8:10–11; Dz 2:24; 1 Kor 15:26; 5:4: 

a. Musimy pilnie nauczyć się postępować według ducha, radować się mianującym 

Duchem i Go doświadczać — Rz 8:4,14; Mt 14:22–23; Mk 1:35–38; Ps 62:9; 102 tytuł. 

b. Im więcej dotykamy Ducha, tym bardziej zostajemy uświęceni, przeobrażeni, 

upodobnieni i otoczeni chwałą, aby stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie 

w Bóstwie, ze względu na budowanie Ciała Chrystusa, które zwieńczy Nową 

Jerozolimę — 1 Kor 12:3; Rz 10:12–13; 8:15–16; Ga 4:6. 

D. Im bardziej wzrastamy w życiu i przechodzimy przez metaboliczny proces przeobrażenia, tym 

bardziej jesteśmy mianowani synami Boga — 2 Kor 3:18, 6, 16; 5:4, 9, 14–15; 1:12; 12:7–9: 

1. Ten metaboliczny proces to budowanie kościoła jako Ciała Chrystusa i domu Boga dzięki 

temu, że Bóg wbudowuje się w człowieka, a człowiek w Boga — Rz 12:2; Ef 1:22–23; 2:20–

22. 

2. Człowieczeństwo zostaje mianowane w boskości i boskość oraz człowieczeństwo zostają 

scalone w jedno; dzisiaj my, nasiona człowieczeństwa, stajemy się synami Boga w boskości 

za sprawą procesu Bożego budowania — Mt 16:18; Ef 3:16–19; Obj. 21:2, 9–10. 

3. Ekonomia i cel Boga według pragnienia Jego serca polegają na tym, by wbudować siebie 

w człowieka, a człowieka w siebie; budowla ta zostanie zwieńczona w Nowej Jerozolimie, 



17 

 

która będzie wielkim, zbiorowym Bóg-człowiekiem, ogółem wszystkich synów Boga — w. 

7. 

4. Pewnego dnia proces ten dobiegnie końca i na wieczność będziemy tacy sami, jak 

Chrystus, pierworodny Syn Boga, w naszym duchu, duszy i ciele — 1 J 3:2; Rz 8:19, 23; 

Hymny, nr 20,3, zwrotka 2. 

E. Jeśli chodzi o Boga, Trójjedyny Bóg wcielił się jako człowiek; jeśli chodzi o nas, jesteśmy 

przebóstwiani, konstytuowani przetworzonym i zwieńczonym Trójjedynym Bogiem, dzięki 

czemu zostaniemy uczynieni Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w Bóstwie, by być Jego 

zbiorowym wyrazem na wieczność; oto najwyższa prawda i najwyższa ewangelia. 

V. Musimy być ukonstytuowani najwyższą prawdą o wiecznej Bożej ekonomii i ją szerzyć, 

posługując się publikacjami z cyklu „Studium życia” oraz Przekładem Odzyskiwania z przypisa-

mi, które służą udzielaniu życia, uwalnianiu prawdy i otwieraniu poszczególnych ksiąg Biblii — 

Hi 10:13; por. Ef 3:9: 

A. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie światła prawdy; najpilniejszą potrzebą na ziemi jest 

dzisiaj prawda tego wieku: 

1. Poselstwa „Studium życia” wraz z Przekładem Odzyskiwania i wszystkimi zawartymi w nim 

przypisami to najskuteczniejszy klucz, otwierający przed nami Biblię; publikacje te nie 

mają zastępować Biblii, lecz wprowadzać w nią ludzi — Dz 8:26–39. 

2. Musimy traktować tekst Przekładu Odzyskiwania z przypisami i poselstwa „Studium 

życia” jako podręcznik do studiowania z modlitwą; jeśli będziemy je czytać tylko 

pobieżnie, otrzymamy jedynie chwilowe pożywienie i inspirację; kiedy jednak to, co 

czytamy, stanie się w naszej oświeconej pamięci prawdą, będzie to dla nas stałym 

i wiecznym pokarmem — Ps 119:130. 

3. Zamiar, jaki przyświeca poselstwom „Studium życia”, oraz ich cel polegają na tym, by 

„otworzyć kopalnię” prawdy biblijnej, abyśmy mogli dobywać skarbów; „Wydałem wiele 

rzeczy, na których studiowanie musicie poświęcić wiele lat” — Elders’ Training, Book 3: 

The Way to Carry Out the Vision, w: The Collected Works of Witness Lee, 1984, t. 2, s. 

316. 

B. Musimy podjąć dziś odpowiedzialność szerzenia przetłumaczonych, zinterpretowanych 

i zrozumianych boskich prawd ze względu na Pańskie odzyskiwanie: 

1. Właściwe zrozumienie Biblii zostało zebrane w naszych publikacjach po to, abyśmy mogli 

studiować boskie prawdy, uczyć się ich i je szerzyć; Przekład Odzyskiwania i zawarte w nim 

przypisy stanowią „krystalizację” zrozumienia boskiego objawienia, do którego święci na 

całym świecie doszli w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat. 

2. Pan dał nam te drogocenne prawdy, abyśmy mogli je szerzyć nie tylko wśród chrześcijan, 

lecz także wśród niewierzących; Pan potrzebuje dziś, aby tysiące Jego drogich świętych, 

którzy Go kochają, którzy żyją przez wzgląd na Niego i którzy nie znają nic prócz Jego 

odzyskiwania, obrali jeden sposób szerzenia tych samych prawd i czynili z ludzi wiernych 

i roztropnych niewolników, którzy będą podawali Pańskiemu ludowi pokarm o właściwej 

porze; wówczas wypełnimy posłannictwo Pańskiego odzyskiwania — 2 Kor 5:14–15; Mt 

24:45. 

3. Przyrost w kościele zależy od szerzenia prawdy; tylko prawda może poddać sobie ludzi 

i ich zdobyć; odtąd wszyscy powinniśmy poświęcać czas na to, aby poznawać prawdę 

o wiecznej Bożej ekonomii i usługiwać innym ludziom Chrystusem ze względu na 

pomnażanie i rozprzestrzenianie się kościoła — Dz 6:7; 12:24; 19:20. 
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