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Wierzący niepraktykujący- definicja Biblijna
Najbardziej kontrowersyjne kazanie na świecie...

Wierze, ze ten temat może spędzać niejednemu Chrześcijaninowi sen z powiek. Kiedy słuchasz 
religijnych i doniosłych nauk na ten temat, nie masz powiedzianej prawdy. Co rusz to wymyślają 
coś nowego. 

Wierze, ze to co tu napisze wywoła masę sprzeciwów. Jednak musimy na ten temat odpowiedzieć 
Biblijne. Duch religii stworzył przez wieki systemy ludzkie, które próbują sztucznie podtrzymywać 
frekwencje w budynkach. 

„Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, (4) którzy za  
moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory  
pogańskie, (5) także zbór, który jest w ich domu. ”List do Rzymian 16 

aspazomai – pozdrów
Akulas- Akwila (orzeł)- brat Pawła w Chrystusie
Priscilla- Pryska (starożytna)- siostra Pawła w Chrystusie
sunergos- współpracownik
ekklesia – zgromadzenie
oikos – dom

Kiedy człowiek staje się Chrześcijaninem, czyni Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jest on głową 
nad każdym Biblijnym, ochrzczonym w Duchu Świętym kościele (Dz.Ap 2)

„bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy  
Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem. ”1 list 
do Koryntian 12 

Oczywiście przez wieki wiele wersetów z Biblii zostało wypaczonych. W kościele Pierwszego 
Wieku zdecydowana większość była ochrzczona w Duchu (mówiła na językach), realizowała 
postanowienia Pana Jezusa z Marka 16. Byli on Biblijnie wierzącymi ludźmi, którzy rozprawiali się 
z herezjami (Za czasów Pawła były to np: bracia obrzezańcy i ich doktryna – jeśli nie zostałeś 
obrzezany na ciele jak Żydzi w Judaizmie, nie możesz być zbawiony! W innym miejscu Paweł 
ostrzega, ze do jednego z kościołów (grupy wierzących) przyszli 'nauczyciele', którzy głosili im 
Judaizm i wprowadzili 'inna ' Ewangelie). Jan opisuje ówczesne herezje obecne w niektórych 
kościołach wymienionych w Objawieniu, jak – doktryny Jezebel i Balaama oraz Nikolaitow. Jezus 
przychodzi z ostrzeżeniem do zborów mówiąc o konsekwencjach pozostawania w tym naukach 
oraz wyraża swoja nienawiść do tych doktryn. 

„Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. ” 
Apokalipsa 2

miseo – nienawidzić
ergon – uczynki, postępowanie
Nikolaites 
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kago – w podobny sposób

Te słowa mówi sam Jezus! Jezus nienawidził uczynków i doktryn Jezebel, Balaama i 
Nikolaitow! Zachowania poszczególnych sekt, które podszywają się pod 
Chrześcijaństwo jest zawsze oparte o filozofie, doktryny i 'teologie', czyli ludzkie 
wymysły!

Te trzy 'nurty' herezji docierały do Biblijnie wierzącego kościoła. Paweł nigdy nie robił wspólnych 
spotkań z ówczesnymi 'Chrześcijanami', którzy nie trzymali się Biblii i Mocy Ducha! 

„Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny 
pracownik, który wykłada należycie Słowo Prawdy. (16) A pospolitej, pustej mowy 
unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, (17) 
a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos, (18) 
którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, 
przez co podważają wiarę niektórych. (19) Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a 
ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od 
niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. ”2 List do Tymoteusza 2 

logos = nauka
gaggraina = gangrena. „rozkład tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne 
(beztlenowce). Przyczyną gangreny jest obecność ogniska martwicy, dostępnego dla 
bakterii. Odpowiednie warunki istniejące w ognisku martwicy, takie jak wilgotność i 
temperatura, sprzyjają rozwojowi beztlenowców. Zgorzel powstaje tylko w tych miejscach 
organizmu, które mają połączenie ze światem zewnętrznym ”wg Wikipedii

Humenaios – należący do demona zwanego Hymen (związanego z małżeństwem)
Philetos – 'umiłowany'

„(1) A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani  
według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. (2) Gdy zaś powstał zatarg i  
spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz  
kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do 
Jerozolimy. (3) Ci tedy, wyprawieni przez zbór, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o  
nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. (4) A gdy przybyli do  
Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych, i opowiedzieli, jak  
wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. (5) Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów,  
którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali  
zakonu Mojżeszowego. (6) Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę  
rozważyć. (7) A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia,  
wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje  
usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. (8) Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich,  
dając im Ducha Świętego jak i nam, (9) i nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi,  
oczyściwszy przez wiarę ich serca. (10) Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając  
na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? (11)  
Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. (12) I  
umilkło całe zgromadzenie, i słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i  
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cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. (13) A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub,  
mówiąc: Mężowie bracia, posłuchajcie mnie! (14) Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy  
zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. (15) A z tym 
zgadzają się słowa proroków, jak napisano: (16) Potem powrócę i odbuduję upadły  
przybytek Dawida, I odbuduję jego ruiny i podźwignę go, (17) Aby pozostali ludzie szukali  
Pana, A także wszyscy poganie, Nad którymi wezwane zostało imię moje, Mówi Pan, który  
to czyni; (18) Znane to jest od wieków. (19) Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności  
tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, (20) ale polecić im, żeby się  
wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione,  
i od krwi. (21) Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go  
opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. (22) Wówczas postanowili  
apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą 
wybranych spośród siebie mężów: Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących  
wśród braci przodujące stanowisko, (23) dając im do ręki następujące pismo: Apostołowie i  
starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają  
pozdrowienie. (24) Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was  
naukami i wzburzyli dusze wasze, bez naszego upoważnienia, (25) postanowiliśmy  
jednomyślnie posłać do was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi Barnabą i  
Pawłem, (26) ludźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa  
Chrystusa. (27) Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. (28)  
Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru  
oprócz następujących rzeczy niezbędnych: (29) Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego 
bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać  
będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi. (30) A gdy wysłańcy przyszli do Antiochii,  
zgromadzili zbór i oddali list. (31) A gdy go przeczytali, uradowali się jego zachęcającą  
treścią. (32) Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i  
umacniali braci ”Dzieje Apost. 15 

Dziś obrzezania i innych Judaistycznych przepisów nauczają tzw Żydzi Mesjańscy! Nauki Żydów 
Mesjańskich powstały z wypaczenia Pisma. Nakładają oni na nowo jarzma Starego Testamentu i 
religijne duchy na wierzących w Jezusa! Potrzeba ich uwolnić od duchów judaizmu!

Hymeneusz, Filetus, bracia obrzezańcy to nie byli nienawróceni poganie!

„Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama,  
który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom 
ofiarowane i uprawiali nierząd. (15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają  
się nauki nikolaitów. (16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę  
z nimi walczył mieczem ust moich. ”Apokalipsa 2

„Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i  
naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane 
bałwanom. (21) I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we 
wszeteczeństwie swoim. ”Apokalipsa 2

„Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, 
serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. (15) Opuściwszy drogę 
prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny 
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nieprawe, (16) lecz został zganiony za swoją nieprawość; nieme bydlę juczne, 
przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. ”2 List 
Piotra 2 

Oczy ekumenika wypatrują jak by tu po-cudzołożyć z herezja, apostazja i bałwanami! Oni 
wołają: fałszywe doktryny- dobre! Nauki ludzkie i pogańskie- dobre, 'upiększają i ubarwiają 
kościół'! Obecność heretyków: dobra! 'Kościół jest większy'. Bałwany? Dobre! 

Zauważcie 'srogość Chrystusa' wobec apostatów pośród kościoła Biblijnego! Letnia temperatura w 
zborze, umiłowanie świata i bezbiblijnosc stwarzają doskonale środowisko dla rozwoju gangreny. 
Dlaczego 'u licha' Paweł karcił tych dwóch? Bo nauka- gangrena, herezja spowodowałaby 
zakażenia każdego kto ma z nią kontakt! Tych dwóch głosiło, ze żyjemy na nowej ziemi i mamy 
nowe niebiosa! Oni głosili- teraz każdy kto żyje na ziemi jest...Chrześcijaninem! 

Faryzeusze 'którzy uwierzyli w Jezusa' stworzyli nowy ruch 'Chrześcijański'! Ten 'oryginalny'! 
Kiedyś słuchałem 'świadectwa' Żyda Mesjańskiego i on mówi: Jezus mu pokazał 'prawdziwy 
kościół' – ten Żydowski. Wiec pozbierał wszelkie nauki ludzkie wprowadzone przez Rabinów i tak 
głosi urojenia. Nie masz Pisma po hebrajsku? Toś nie Chrześcijanin. Ba, nazywasz się 
Chrześcijanin? Nie, to z Greki. W Hebrajskim 'poprawnie' jest Mesjasz. Ożywasz imienia Jezus? 
Oh, rety, rety, jaki z ciebie 'Grecki poganin'! Musisz nazwać Go – Jeszua albo Jehoszua, bo inaczej 
jesteś po prostu poganinem! Niektórzy z nich nauczają, ze Jezus to pogańskie imię... demona.

Jesteś pastorem? Nie, musisz stać się Rabim! Pastor to takie 'świeckie i pogańskie'. 'Ileż to mamy 
naleciałości z pogaństwa w kościele'! A jaki masz strój? Garnitur? Nie, skandal! Istny skandal! Tak 
się Rabin nie ubiera! A masz prawdziwy 'symbol Mesjański'? Co masz na myśli? O, nawet i 'tego 
nie wie'! Gwiazda Dawida! ...

Oto pęta i więzy w których ci 'nauczyciele' trzymają wielu wierzących! Oto gangrena ekumenizmu: 
nauki prowadzące do uprawiania bałwochwalstwa, demonolatrii oraz do duchowego nierządu!

Polecam dobrze wczytać się w poprzednie strony!

Teraz przejdźmy do jednego z 'najbardziej' kontrowersyjnych tematów. Budynko-latrii i 
skazania na ludzkiego nauczyciela. 

Co jest centrum Chrześcijaństwa? W jaki sposób zostaje wierzącym w Jezusa Chrystusa? Jak się 
okazuje masy ludzi zarówno w budynku jak i poza budynkiem mogą okazać się 'wierzącymi 
niepraktykującymi'. Kościół w sensie NT zawsze znaczy grupę wierzących. Popatrzmy jeszcze 
raz na werset:

„Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, (4) którzy za  
moje życie szyi swej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory  
pogańskie, (5) także zbór, który jest w ich domu. ”List do Rzymian 16 

Kiedy zostaje wierzącym głowa moja zostaje Chrystus! Wpisanie mnie na listę, czy nie nie 
zmienia tego faktu. Jakiś czas temu rozmawiałem z jedna wierząca. Ja mowie jej: Jak to jest, ze 
twój tata, przychodząc do Jezusa i przyjmując Go jako Pana i Zbawiciela wciąż chodzi do kościoła 
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katolickiego? Odpowiedz była taka: bo on chociaż gdzieś chodzi...

Przez lata ludzie modlili się by człowiek się nawrócił, ale dziś pozwalają mu chodzić do miejsca 
gdzie zabija go duchowo i napełnia demonami...

To czy idziesz do budynku czy nie nie zmienia twojej pozycji w Chrystusie. Ostatnio słyszałem 
jednego głoszącego w kościele Spichlerz: Kościoły domowe to zła droga.

Na jakiej podstawie? Gdzie w Biblii jest napisane, ze Jezus kazał zbudować gmach i 'wtedy tam 
przyjdzie'. To pomylenie ST i NT! Jezus nie znal katedr, symboliki rzekomo 'Jego osoby', dzwonów 
kościelnych itd. Pryska i Akwila spotykali się w domu z wierzącymi. Pozdrawiali ich nie tylko 
Paweł, ale i zbory byłych pogan!

Nie czytamy tez, ze Paweł kazał zaadoptować synagogę czy Żydowski sposób życia dla byłych 
pogan!O czym to świadczy? No chociażby o tym, ze Paweł nie zwracał uwagi na to GDZIE się 
spotykają, bynajmniej nie nazywał miejsca- domem Bożym!

Czy to znaczy, ze jak ktoś ma budynek to jest to źle? Oczywiście, ze nie. Ale dlaczego ci, którzy 
maja ten budynek, nazywają tych co go nie maja – nie Chrześcijanami? Ja słyszałem pastora, który 
mówi: Jak nie chodzisz do budynku kościoła toś nie Chrześcijanin! Nie zbawiony!

Ta kwestia wynika z niezrozumienia czym jest NT:

1. W ST świątynia był Namiot Przymierza i potem Świątynia Salomona, podczas gdy w NT 
świątynia jest człowiek. Czy wielcy pastorzy nie czytali? Czy omijacie ważne nauki 
Pisma? Jezus nie mówił kobiecie przy studni: nawróć się i idź do Jeruzalemu, ale 
wskazywał prawdziwych czcicieli- w Duchu i Prawdzie!

2. Nauka mówiąca, ze Bóg pojawia się w budynku...a nie może pojawić się na ulicy, domu itd 
jest ...niezgodna z Biblia. Jezus poruszał się po Jeruzalemie i moc była aby uzdrawiać i 
uwalniać...Bóg działał u Jezusa i Pawła...w budynku i częściej...poza nim...

3. Kult budynków pojawił się nawet przed Konstantynem, gdzie odrzucili esencje Biblii i NT 
a zaczęli naśladować święta Biblijne, nie zobaczyli różnicy miedzy ST a NT, zaczęli nosić 
'drzazgi' z krzyża ale nie przyszli do Jezusa. 

Problem 'wierzących niepraktykujących' leży gdzie indziej. Czy masz relacje z Jezusem, czy dałeś 
sie wciągnąć w kult budynków, pasterzy i inne tego typu nauki? Jeśli nie masz relacji NA 
CODZIEN z Jezusem,  a jesteś niedzielnym odwiedzaczem budynku i wiernym płacicielem 
'dziesięcin' to jesteś właśnie 'wierzącym niepraktykującym'. Obojętnie w ile służb byś się nie 
zorganizował...Twoje Chrześcijaństwo przeszło od esencji, czyli relacji z żywym Bogiem, jego 
osobistym prowadzeniu i działaniu w Twoim życiu...na otoczkę religijna.

Jeśli jesteś wierzącym, a masz relacje z Bogiem nie chudząc do budowli uczynionych ręka 
człowieka...cóż, nie możesz być 'wierzącym niepraktykującym'! 

Zauważcie, ze Paweł nie zapraszał ludzi do gmachów...Ludzie nie szli za osobowością Pawła...Oni 
zobaczyli Ducha Świętego działającego w mocy i TO ich pozyskało, nie dla budynku ...ale dla 
Chrystusa! Hallelu Jah. Zamiast skupiać się na otoczkach, zacznijcie namawiać ludzi do 'dotknięcia 
się Jezusa'! Po co ludzie przychodzą do budynku? Czy pojawia się Bóg? Czy Bóg pojawia się także 
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w ... domu? 

Dziś ludzi prowadzi się do społecznej ewangelii, uzależniając chodzenie z Bogiem jednej osoby, od 
drugiej... A czemu by tak bezpośrednio do Boga nie przyjść? To właśnie głowa katolicyzmu, 
Antychryst, który Boga nigdy nie poznał, mówi ze: nie da się mieć relacji z Jezusem 
bezpośrednio...trzeba przyjść do...gmachu...oglądać liturgie...słychać bicie dzwonu...Gdzie jednak 
ten Bóg?

„...zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku 
zbawieniu, (3) gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. (4) Przystąpcie do niego, do 
kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako 
kosztowny. (5) I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w 
kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. 
(6) Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, 
kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. ”1 List Piotra 2 

Kościół nie ma mocy, bo 'buduje się i karmi' otoczkę. Co za różnicą gdzie ludzie przyjdą? Pytanie 
tylko- czy zależy nam na zbawionych ludziach, którzy będą wzrastali w osobistej relacji z 
Mesjaszem, czy na ....budowaniu kolejnych cegieł...? Stad wierzący nigdy nie staja się samodzielni, 
bo jest to zniechęcane...Jeśli sam nauczy się brać od Pana, to ....po co łazić 300 razy na dzień do 
człowieka...Ba, i jeśli ma lepsze efekty niż człowiek...Oto bolączka wielu...

Wielu odeszło, bo religia i kult budynku i miejsca, święte cegły przysłoniły esencje która jest 
związana z Chrześcijaństwem! 'Święte cegły zborowe' są martwe...Bóg przychodzi ze względu na 
ludzi...Bóg chce osobistej relacji z nami, Jego imię to wciąż: Immanuel- Bóg z nami!

Niektórzy zostali potępieni niesłusznie i Bóg wie gdzie dziś są...Oby trzymali się Słowa...Jeśli 
jednak uwierzyli w kłamstwo, ze Bóg jest jedynie w budynku z cegieł, i poza tym 
miejscem...przestali być Chrześcijanami...to moja modlitwa jest aby Bóg znalazł tych 
ludzi...przetrząsnął ziemie...Pokazał im prawdę!!!

Niestety prawda jest taka: spotykając wierzących słyszę o ich pastorze, nowych służbach, nowych 
budowlach, wygranych konkursach religijnych...wygranych nagrodach tego świata. Pytając ich: Co 
jednak Bóg robi w twoim życiu...napotykam na ciekawy wyraz twarzy...

Co za pytanie...przecież... byli w niedziele...pastor coś głosił, nie pamiętam jednak co 
takiego...Zaraz- mieli ostatnio znów jakąś konferencje...był wyjazd, poznanie rożnych 
osób...Nie? To co ode mnie chcesz?

A co Bóg ci ostatnio pokazał? Jaki cud Bóg znów uczynił? Jak nadnaturalnie poruszył się Jezus? 

Patrzą...To spojrzenie mówi wszystko...

Powróćcie do esencji Słowa Bożego i Chrześcijaństwa!
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Wierz cy niepraktykuj cy- definicja Biblijnaą ą

„W owym dniu - mówi Pan - powie do mnie: Mężu('iysh ) mój! I nigdy już nie powie do  
mnie: Baalu(Ba`aliy ) mój! (19) Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że ich imion nie  
będzie się już wspominać. (20) W owym dniu ustanowię dla niej przymierze ze zwierzętami  
polnymi i ptactwem niebieskim, i płazami ziemi, a łuk i miecz, i wojnę zniosę z ziemi i  
sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. (21) I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z  
sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. (22) I zaręczę cię z sobą na  
zasadzie wierności, i poznasz Pana. (23) W owym dniu wysłucham - mówi Pan - wysłucham 
nieba, a ono wysłucha ziemi, (24) a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają  
Jezreela. (25) I zasieję sobie lud w kraju, i zmiłuję się nad Niemiłowaną, i powiem do Nie-
ludu: Ty jesteś moim ludem, a on powie: Boże mój! ”Ks. Ozeasza 2

„Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, 
które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. (7) Gdyby bowiem pierwsze  
przymierze było bez braków, nie szukanoby miejsca na drugie. (8) Albowiem ganiąc ich,  
mówi: Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe.  
(9) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdym ujął ich za rękę, aby ich  
wyprowadzić z ziemi egipskiej; ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto Ja nie  
troszczyłem się o nich, mówi Pan. (10) Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem 
Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich  
wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swego  
ziomka ani też swego brata, mówiąc: Poznaj Pana, bo wszyscy mnie znać będą od  
najmniejszego aż do największego z nich. (12) Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a  
grzechów ich nie wspomnę więcej. (13) Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za  
przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. ”List do Hebrajczyków 
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Co jednak się stało? Dlaczego u wielu tego nie widać? Opowiadasz mi o religii i otoczkach a co stal 
się z osobistym poznaniem Jezusa, Ducha i Jego Słowa? O jak wielu pastorów służy latami 
ludziom, czy jednak poznali Jezusa. A to nie to samo...Służąc ludziom niekoniecznie służysz 
Bogu... Oto tragedia uzależniania się od innych, oto tragedia nie chodzenia w doskonalej woli Pana, 
bo...jakiś człowieczek czegoś nie widzi?

Musisz wybrać...tantiemy ludzkie...bądź radość w chodzeniu z Panem...W Azusa nie było wielkiego 
budynku...Nikt nawet nie zwróciłby na to uwagi...ale przychodziły tłumy...To nie charyzmatyczna 
osobowość  pastora...to nie jego zrozumienie...Osobista relacja z Bogiem jest kluczem.

Podczas gdy jeden wyklucza drugiego, bo zajmują się otoczka...potrzeba dziś powrócić do Słowa i 
relacji z Bogiem. Pobyt z innymi wierzącymi to nie czas na 'nakarmienie się' ale...na 
podzielenie się służba, która Bóg czyni ...każdego dnia...Inaczej jest to ...zwykła religia, taka jak 
a maja poganie, katolicy  na świecie(ich 'bóg mieszka w kawałku puszki na ołtarzu, wiec idą go 
zobaczyć...nie mogą go mieć w domu...bo to nie to samo...)..Tak, nie tylko jest to możliwe, ale to 
właśnie jest prawdziwy kościół...

Wierzący nie 'chodzi do kościoła' ale nim jest...Ale to herezja i ...przecież najbardziej 
'kontrowersyjna doktryna' na świecie...Oby Bóg otworzył im oczy... Amen
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