
 
“Prezentujemy skrypt z nauczania, które powinno być przedstawione za pomocą wideo, zawierającego 

odpowiednie fragmenty tekstu, slajdy i grafiki ilustrujące nauczanie i ułatwiające w ten sposób prezentację 
materiału. Momentami może to powodować, że tekst nie brzmi płynnie. Ponadto, mogą zdarzać się błędy 

gramatyczne, które często nie są dopuszczalne w pracy literackiej. Zachęcamy do obejrzenia wideo, które uzupełni 
poniższe nauczanie.” 

WSZCZEPIENI 

Witam i zapraszam na kolejne nauczanie 119 Ministries! Uczymy, że cała Biblia jest nadal 

prawdziwa i bezpośrednio odnosi się do naszego życia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, w co 

wierzymy i czego nauczamy, odwiedź nas na TestEverything.net 

Mamy nadzieję, że spodoba ci się następujące nauczanie. Kultura to przyjęte normy, praktyki i 

przekonania prezentowane przez pewną grupę lub społeczeństwo. Na przykład, jeśli ktoś mówi lub 

naucza, dopuszczalne jest picie kawy, czy zjedzenie pączka lub ciasteczka podczas słuchania. 

Jednak zasiadanie do czterodaniowego posiłku to już zupełnie co innego. 

Kultura rozwija się i zmienia w czasie. Wychowując się w danej kulturze, mamy zakorzenione w 

sobie normy tej kultury. Sposób ludzkiego myślenia i działania może stać się tradycją z powodu 

kultury i wychowania. Nasuwają się pytania: "Czym jest kultura dzisiejszego kościoła? Co jest 

akceptowane tylko ze względu na tradycję? Czym jest prawda?"  

Mając to na uwadze, czy w Nowym Testamencie Pan po raz pierwszy umożliwia poganom 

wszczepienie w Izrael? Wielu uważa, że to przypadek. Czy to ze względu na tradycję, czy z 

powodu prawdy? Czy Kościół rozumie, że JEST Izraelem, czy uważa się za odrębny 

podmiot?Niewiele potrzeba, aby dokopać się do prawdy na ten temat. 

Wyjścia 12:49  

Jedno prawo obowiązywać będzie tubylca i cudzoziemca, goszczącego wśród was.  

Więc Prawo nie było tylko dla Izraelitów z urodzenia. Pan pozwolił cudzoziemcom (z narodów/ z 

pogan) na wszczepienie się do Izraela i traktował ich tak samo jak Izrael względem tego samego 

prawa, bez różnic. Rozważ także Księgę Liczb.  

Liczb 15:15  

W ogóle, jednakowy jest przepis dla was i dla cudzoziemca, który u was przebywa. Będzie 

to przepis wieczny, dla waszych pokoleń przed Panem, zarówno dla was jak i dla 

cudzoziemca.  

Przeczytajmy to jeszcze raz:  

„dla waszych pokoleń przed Panem, zarówno dla was jak i dla cudzoziemca”. 

Znasz werset z Nowego Testamentu, który brzmi podobnie? 

Galacjan 3:28  

 



Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani 

kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.  

Rzymian 10:12-13  

Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, 

bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, 

zbawiony będzie.  

Nie była to nowa koncepcja, lecz ta sama już od bardzo długiego czasu. Jak powiedział Ojciec 

„zarówno dla was jak i dla cudzoziemca”, więc to, co jest nauczane w Nowym Testamencie jest tym 

samym, co było nauczane w Starym Testamencie. Chrystus kiedy przyszedł skonfrontował i zganił 

kulturę jemu współczesną. Jaka to była kultura? To były nauki i tradycje ludzkie. To, co było 

nauczane przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Możesz przeczytać o tej konfrontacji w rozdziale 

7 ew. Marka. Jednak, kiedy w Dziejach Apostolskich rozpoczyna się posługa uczniów, tradycje tych 

nauczycieli wciąż krążą powodując problemy. Porównaj słowa Piotra w Dziejach Apostolskich 10.  

Dzieje Apostolskie 10:28  

I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub 

odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka 

nie nazywał skalanym lub nieczystym.  

Nigdzie w Bożym Prawie nie znajdziecie, że NIE wolno zadawać się z obcokrajowcem, zwłaszcza 

obcokrajowcem bogobojnym, który opuścił Pogan (narody), aby stać się Izraelitą. W 

rzeczywistości, w całym Piśmie Świętym, znajdujemy ludzi obcego pochodzenia, którzy dołączyli 

do Hebrajczyków i stali się częścią Izraela. Rut była z Moabu (poganka), ale widzimy, że stała się 

częścią Izraela. 

Rut 1:16  

Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie; 

albowiem dokąd ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój - 

lud mój, a Bóg twój - Bóg mój.  

Rut wraz z Rahab, prostytutką z Jerycha, która pomogła dwunastu szpiegom, nie tylko stała się 

częścią Izraela, ale jest wpisana w rodowód Jeszua. 

Mateusza 1:5  

A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.  

Te kobiety były wszczepione w Izraela na długo zanim Rzymian 11 został napisany. Bóg zawsze 

zaopatrywał każdego kto Jego wybierał. Te same błogosławieństwa, które były dla Izraela 

posłusznego Bożemu Prawu, są również dla tych, którzy byli niegdyś poganami. Więc co stanowi o 

tym, że ludzie są Bożymi dziećmi? Czy rodowód od Abrahama? Nie. W ewangelii Jana, rozdział 8, 

Faryzeusze, którzy byli z rodu Abrahama, twierdzili, że Bóg jest ich Ojcem. Jednak Jeszua nazwał 

ich dziećmi diabła. Wielka różnica! Rzymian 9 nawet mówi: 

Rzymian 9:6  

Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem;  

Fakt, że są z fizycznego nasienia Abrahama, nie znaczy, że są z jego duchowego nasienia. Zawsze 

tak było. Dowiadujemy się, że są nimi ci, którzy żyją w wierze i posłuszeństwie Abrahama. 

Pamiętaj, że nie chodzi o samą wiarę. 



Jakuba 2:21-24  

Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na 

ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez 

uczynki stała się doskonała. I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i 

poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 

Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary.  

Tak więc, wiara i posłuszeństwo, ponieważ posłuszeństwo (Prawu Bożemu, nie ludzkiemu) jest 

pewnym skutkiem i dowodem naszej wiary. Zawsze tak było. Słowo jest ziarnem. Wiara w Boga 

(Słowo) jest korzeniem. Posłuszeństwo wobec Jego prawa jest owocem.  

Rozważmy fragment Księgi Powtórzonego Prawa.  

Powtórzonego Prawa 29:11-12 

aby pod przysięgą wejść w przymierze z Panem, Bogiem twoim, jakie Pan, Bóg twój, dziś z 

tobą zawiera, aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i 

jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.  

Ten werset mówi nam, że ci, którzy chodzą w Jego przymierzu, to ci, którzy są ustanowieni JEGO 

ludźmi. Nie dlatego, że pochodzisz z rodu Abrahama, Izaaka i Jakuba, ale raczej dlatego, że żyjesz 

w sposób, w jaki oni żyli w swojej wierze i posłuszeństwie. Tak więc tych, którzy chodzą w Jego 

przymierzu, nazywa swoimi dziećmi. Porównaj fragment nieco później. 

Powtórzonego Prawa 29:13-14  

Lecz nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, ale także z tym, 

który jest tutaj dziś z nami przed Panem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dziś 

z nami.  

Chrystus powiedział, że nie przyszedł znieść prawa. Dlaczego? Ponieważ ono jest także dla nas, dla 

Izraela. Technicznie rzecz biorąc, Boże Prawo nie jest dla narodów i pogan; jednak, gdy 

opuszczamy narody i stajemy się częścią Izraela, JEDNEGO ciała, JEDNEGO świętego narodu, to 

JEDNO prawo dla wszystkich ma stanowić, jak żyjemy. Niech wyjaśnię - w wierze nie jesteśmy już 

dłużej poganami. Poganami z urodzenia – tak, ale nie poganami w Bożych oczach. Dlatego mamy 

naśladować przykład Chrystusa w posłuszeństwie prawu. Jesteśmy ustanowieni Jego dziećmi w 

wierze, i to poprzez nasze posłuszeństwo wiary, możemy udowodnić, że jesteśmy Jego dziećmi. 

Jeszcze raz – jesteśmy ustanowieni Jego dziećmi w wierze i to poprzez nasze posłuszeństwo wiary, 

możemy udowodnić, że jesteśmy Jego dziećmi. 

Mamy mieć wiarę w Słowo Boże. Jeśli ziarno Słowa jest w nas naprawdę, może wydać TYLKO ten 

sam owoc, który został wydany w Chrystusie – posłuszeństwo prawu. 

Jak uczymy się od początku, jeden rodzaj wydaje podobne owoce. To samo ziarno (Słowo), które 

było w Chrystusie jest tym samym ziarnem (Słowem), które ma być w nas przez wiarę. Dowodem, 

że ziarno jest w nas, jest owoc, który wydajemy. Tu nigdy nie chodziło o rodowód. Zawsze chodziło 

o wiarę i to, co z niej wynika. 

Galacjan 3:7  

Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama.  

Efezjan 2:11-13  

Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez 

tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w 



tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, 

zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy 

niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową.  

A kilka wersów dalej: 

Efezjan 2:18-19  

Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już 

nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami 

Boga. 

To czyni nas częścią Izraela dokładnie tak jak Rut i Rahab. Wielu zmaga się z właściwym biblijnym 

zrozumieniem tej szczególnej kwestii, więc może powinniśmy przeczytać to jeszcze raz. 

Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i 

domownikami Boga. 

Także Piotr mówi: 

1 Piotra 2:10  

wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie 

było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.  

W Piśmie Świętym, "poganie" oznacza po prostu "narody". Zawsze znaczyło. Jesteśmy wezwani, 

by wyjść z narodów (pogan) i wejść do Jego świętego (oddzielonego) narodu. To naprawdę takie 

proste.  

1 Piotra 2:9  

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem 

nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej 

światłości;  

My jesteśmy świętym „narodem” - liczba pojedyncza; nie „narodami” czy poganami. Rozważ 

analogiczny fragment. 

Wyjścia 11:6 

 A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które 

powiesz synom izraelskim.  

Nic się nie zmieniło. Nowy Testament daje nam jedynie to, co zostało ustanowione w Starym 

Testamencie. Jak czytamy w Liście do Efezjan 2, kiedyś byliśmy poganami, ale teraz jesteśmy 

obywatelami Izraela - tak jak Rut i Rahab. To tak jak z „ mnóstwem obcego ludu" z Egiptu (obcych/ 

cudzoziemców) i "rodzonych" Hebrajczyków, którzy opuścili Egipt i wspólnie określają siebie 

"Izraelem", świętym narodem. 

Wyjścia 12:38  

A szło z nimi także mnóstwo obcego ludu i trzody, i bydła, bardzo liczny dobytek.  

Wszyscy jesteśmy JEDNYM narodem, JEDNYM ciałem. 

Kolosan 3:15  

A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w 



jednym ciele; a bądźcie wdzięczni.  

O jakim ciele tu mowa? 

Efezjan 3:6 

mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami 

obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię,  

Jest tylko JEDNO ciało. Tak więc nie ma czegoś takiego jak odrębny kościół i Izrael. Wierzymy, że 

Izrael JEST kościołem, a poganie są wszczepieni. To o tym naucza CAŁE Pismo Święte. Pismo 

jasno mówi... 

Izajasza 56:3  

Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie 

ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem.  

Lud nie był nazywany „kościołem” w Starym Testamencie. Był nazywany „kahal”, co znaczy 

„zgromadzenie”. W rzeczywistości słowo przetłumaczone jako „kościół” w Grece to „eklezja”, co 

oznacza „zbór” lub „zgromadzenie”. To idealnie odpowiada określeniu ze Starego Testametu. 

Wiemy, że apostołowie uznawali starotestamentowy Izrael za „Kościół”. Wielu 

dyspensacjonalistów twierdzi, że „Izrael nie jest 'Kościołem' a 'Kościół' nie jest Izraelem. Wiele 

doktryn i teorii eschatologicznych jest opartych na tej przesłance. Jednak, kiedy zbadasz Pismo 

Święte, będziesz zaskoczony odkryciem, że Izrael w Starym Testamencie nazywa się "Kościołem". 

Szczepan mówi o tym w siódmym rozdziale Dziejów, kiedy broni się przed fałszywymi 

oskarżeniami, jakoby nie nauczał i nie praktykował Prawa Mojżeszowego. Posłuchaj, co mówi 

Szczepan odnosząc się do Mojżesza.  

Dzieje 7:38  

On ci to w czasie zgromadzenia (Eklezja) na pustyni pośredniczył między aniołem, który do 

niego mówił na górze Synaj, a ojcami naszymi, on też otrzymał słowa żywota, aby je nam 

przekazać.  

Szczepan wyraźnie odnosi się do Izraela na pustyni, jako do "Kościoła" (eklezja). Szczepan był 

wierzącym Żydem (czyli z pokolenia Judy). Rozumiał grecki zwyczaj nazywania Izraela 

"Kościołem" (eklezja), ponieważ korzystano z Septuaginty (LXX). To było po prostu greckie 

tłumaczenie Pisma Świętego. Ta grecka wersja Starego Testamentu regularnie używa słowa 

"Eklezja" w odniesieniu do Izraela. W tamtych czasach byli wierzący, którzy polegali na 

Septuagincie i Nowy Testament jest pełen cytatów z niej. Abstrahując od Septuaginty – ci z 

pierwszego wieku byli doskonale oswojeni z faktem, że prawdziwy Izrael był "kościołem" w 

czasach Starego Testamentu, i koncepcja ta nie zmieniła się w pismach Nowego Testamentu. 

Dopiero kilkaset lat później wymyślono i zaczęto nauczać teologicznych interpretacji rozdziału 

kościoła i Izraela. Mimo, że takie nauczanie jest sprzeczne z Pismem Świętym, rozprzestrzeniło się  

i stało się znane jako dyspensacjonalizm. 

Gdyby dzisiejsi wierzący zobaczyli że nie ma różnicy pomiędzy terminologią Starego i Nowego 

Testamentu, to mogliby naprawdę zrozumieć, że jesteśmy Izraelem - może nie na zasadzie linii 

krwi, ale na pewno w drodze wszczepienia. Należy zauważyć, że istnieje różnica między cielesnym 

(fizycznym) a duchowym Izraelem. Sam Paweł pokazuje tę różnicę w Liście do Rzymian 11. 

Rzymian 11:23 

Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc 



wszczepić ich ponownie.  

Tak więc, niektórzy z Izraela zostali odcięci z powodu niewiary. Czy są oni wtedy jeszcze Izraelem? 

Tak, ale nie duchowym Izraelem, powołanym od początku. To tak jak w czasach pierwszego 

pokolenia  za Mojżesza.  

Porównaj z Listem do Hebrajczyków.  

Hebrajczyków 3:14-19  

Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy 

niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego 

usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, kto to byli ci, którzy 

usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą 

Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, 

a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, 

jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu 

niewiary.  

Pamiętaj, że to brak wiary był powodem. 

Hebrajczyków 4:1-2  

Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na 

baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była 

zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na 

nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli.  

Co to za dobrą nowinę usłyszeli? Taką, że KAŻDY może przyjść do Ojca w wierze i 

posłuszeństwie. Więc, co się z nimi stało? Zobaczmy kolejny werset: 

Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak 

powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż 

dzieła jego od założenia świata były dokonane.  

Wiara była wymagana przez Ojca, NAWET WTEDY, tak jak to jest dzisiaj. Ojciec jest ten sam 

wczoraj, dziś i na wieki. Jego standardy pozostają takie same. Ta sama zasada odnosi się do pogan. 

Choć może fizycznie urodziłeś się jako poganin (część narodów), jeśli narodziłeś się na nowo 

zostałeś teraz Izraelitą i nie jesteś już dłużej poganinem (z narodów). Jesteś duchowym Izraelitą w 

oczach Jahwe. Jesteś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne. Jesteś teraz obywatelem 

prawdziwego narodu Izraela. Niezależnie od tego, co mówi i czego naucza kultura, w której żyjesz, 

jeśli narodziłeś się na nowo, nie jesteś już dłużej poganinem, lecz Izraelitą.  

Z powodu tradycji tak długo byliśmy uczeni, że nie otrzymaliśmy takich samych instrukcji co 

Izraelici ponieważ jesteśmy obcymi poganami. Czy byłeś tak nauczany? Jeśli tak, to czy naprawdę 

możemy nadal w to wierzyć? Oto naprawdę praktyczne pytanie: Czy teraz, gdy wiemy, że nie 

jesteśmy już poganami w oczach Boga, lecz Izraelem, Jego dziećmi i świętym narodem – nie 

powinniśmy robić tego, co było przykazane Izraelowi, czyli przestrzegać Bożego Słowa? To jest 

FUNDAMENT tego kim jesteśmy i to MUSIMY zrozumieć. Pamiętaj...  

Rzymian 10:12-13  

Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, 

bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają. KAŻDY BOWIEM, KTO WZYWA IMIENIA 

PAŃSKIEGO, ZBAWIONY BĘDZIE.  



Jak wielu z nas uczono, że Żydzi odrzucili Mesjasza, a teraz Pan buduje swój Kościół przez pogan? 

Mało tego – że Pan usunął Prawo i teraz liczy się tylko wiara? Teraz ci, którzy chcą wejść do 

Królestwa robią to przyłączając się do pogan. Ale, jak widać, WIARA ZAWSZE była 

fundamentem. To zawsze była wiara, która stanowiła jedno w Panu, za czym później szło 

posłuszeństwo Jego Słowu. 

1 Piotra 1:23  

jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które 

żyje i trwa.  

Niezniszczalne nasienie nie pochodzi z rodu Abrahama, lecz raczej ze Słowa. Izrael zawsze trwał w  

Jego przymierzu w wierze. Więc pamiętaj, JESTEŚMY Izraelem, a Ojciec mówi nam, że jesteśmy 

Jego najcenniejszą własnością jeśli przestrzegamy Jego przymierza. 

Wyjścia 19:5  

A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, 

będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.  

Należy pamiętać, że to nie znaczy, że jesteśmy Jego najcenniejszą własnością przez pochodzenie od 

Abrahama, Izaaka, Jakuba, lecz raczej przez przestrzeganie Jego przymierza. Więc przeczytajmy 

jeszcze raz: 

Wyjścia 19:5-6  

A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, 

będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A 

wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz 

synom izraelskim.  

Słyszałem kiedyś pastora, który mówił, że Pan dał Prawo Izraelitom, aby im udowodnić, że nie 

będą w stanie go przestrzegać. Jego słowa brzmiały tak: "I to, co odkryliśmy pod tym nadanym 

przez Boga przymierzem Lewickiego prawa, to to, że ludzkość nie jest w stanie osiągnąć 

pożądanych przez Boga rezultatów." Nic bardziej mylnego. Przeczytajmy słowa z Księgi 

Powtórzonego Prawa 30.  

Powtórzonego Prawa 30:11  

To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za 

dalekie.  

Pomyśl o tym. Jak Ojciec mógłby sądzić Swój lud za nieprzestrzeganie Jego przymierza w Starym 

Testamencie GDYBY oni nie byli w stanie go zachowywać? Czy taki jest kochający Bóg? Rozważ 

słowa znalezione dwa rozdziały dalej. 

Powtórzonego Prawa 32: 45-47  

A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze: 

Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je 

przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie 

jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem; i przez to słowo przedłużycie 

życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie.  

TO NIE SĄ TYLKO PUSTE SŁOWA! Jednak stały się pustymi słowami w oczach dzisiejszego 

Kościoła. Dzisiaj nie są już dłużej ŻYCIEM Kościoła (eklezja). Wierzący z dzisiejszego Kościoła 

odrzucił te słowa MIMO, ŻE były one życie samego CHRYSTUSA. On jest naszym przykładem - 



nie naszą wymówką. Wszczepił nas do naśladowania Jego doskonałego przykładu i chodzenia jako 

obywateli nieba – nie narodów. 

Modlę się abyś zdał sobie sprawę, że jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, JESTEŚ Izraelitą, i 

żebyś zrozumiał, że On wzywa nas dziś do chodzenia drogami Jego Syna – do wejścia w Jego 

wieczne przymierze. Chodzenie w Prawie nie jest twoim zbawieniem; jest owocem twojego 

zbawienia. 

Pamiętajcie, nie ustawajcie w badaniu wszystkiego. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej an ten 

temat, rozważcie przeczytanie artykułu “The Error of Dispensationalism” na naszej stronie. 

Szalom 

Po więcej informacji na temat tego i innych nauczań, odwiedź nas na www.testeverything.net 

Szalom, niech Jahwe wam błogosławi w chodzeniu w pełni Bożego Słowa. 

EMAIL: Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries  

WEBSITE: www.119ministries.com & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#  

 


