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Dzisiaj, kiedy głosimy, gdziekolwiek siedzisz, bądź tak 
uprzejmy i oddaj nam swoją niepodzielną uwagę. Głosiliśmy 
kilka myśli w ciągu tygodnia, mówiliśmy o trudnych 
(porażających/paraliżujących) czasach, trendach, jakie 
wydarzają się w tym narodzie i na całym świecie, o początku 
boleści, o zasadzie, że w dniach ostatecznych te porażające 
czasy przyjdą, Jezus prorokował o początkach boleści i 
powiedział, że wiele, wiele osób w tych czasach, kiedy On 
przyjdzie, czy będą mieli coś takiego jak wiara we 
wszechświecie, ludzie w Łukasza 18. Osoba, która traci 
swoją wiarę już wypełnia to proroctwo. Kiedy Ja przyjdę 
ponownie, trudno będzie znaleźć wiarę na całej ziemi, 
chodzi o żywą wiarę w żywe obietnice Boże. Następnie 
powiedział, że miłość wielu oziębnie, miłość wielu w Mt 
24,12 oziębnie, to z pewnością się wydarzy w okresie ucisku, 
niemniej jednak wszystkie te zasady są przy początkach 
boleści. Jedna rzecz, której ja osobiście bym się obawiał, że 
tak dobrze zaznajomimy się (spoufalimy) z Biblią, ze Słowem 
Bożym, kiedy Bóg oświeca umysł z dobitnością będziemy 
tak zaznajomieni/spoufaleni, że przegapimy oświecenie. 
Jeżeli prawda nie jest oświecona, nie jest to prawda na 
stałe. Jeżeli prawda nie jest oświecona, to jest prawda 
przelotna, doceniona, a nie trwała prawda zastosowana. 
Pozwólcie, że to powtórzę: jedna z największych obaw 
poprzez wieki, która charakteryzowała kościół: spoufalenie 
ludzi w relacji z Bogiem, spoufalenie w relacji z kościołem i 
spoufalenie ze Słowem Bożym. I jednym z prawdziwych 
problemów jest spoufalenie się z prawdą i kiedy ono trwa, 
prawda staje się czymś, co jest chwilowe/przelatuje, a nie 
czymś, co zostaje. Jest czymś, co jest znane, ale nie czymś 
co jest doświadczane. Jest czymś co jest zrozumiane, ale 



nie jest przyswojone. W konsekwencji widzę cechy 
nowicjusza, kiedy presja przychodzi na wierzących, cechy 
nowicjusza, które charakteryzują wielu wierzących w 
strategicznych chwilach ich życia, ponieważ prawda, z którą 
się zapoznali nigdy nie stała się prawdą posiadaną. 

Zatem dzisiaj, przez kilka minut rozważania przejdziemy do 
tej prawdy w jej najbardziej poważnym aspekcie. Chcę, 
żebyście zauważyli, że tak często, kiedy Boży ludzie głoszą, 
nauczają, my spoufalamy się z tym, co oni mówią. 
Słyszeliśmy to wcześniej. Przychodzi ostra, demoniczna, 
nadnaturalna próba i obejmuje ludzi, których kochamy, 
których znamy. Nie jesteśmy blisko Słowa Bożego, chociaż 
lubimy Słowo Boże, nie żyjemy w Słowie Bożym, ale 
rozumiemy Słowo Boże i kiedy nadchodzą te godziny presji, 
nasza miłość ziębnie, nasza wiara niknie w ludzkim biegu 
rzeczy ludzkiego życia. Nasza miłość objawia Boży 
charakter, a nasza wiara czyni dzieła Boże. Chcę, abyście 
zauważyli to: kiedy to ma miejsce, ci którzy myślą, że znają 
prawdę, nie przechowali jej. Oni jej nie zgromadzili. Kiedy 
głosimy to kazanie, tak świeże jak tylko może być, celem 
jego dla nas wszystkich jest to, aby ono stało się 1. 
zgromadzoną/przechowywaną prawdą, 2. trwałą prawdą, 3. 
prawdą, która uświęca naszą duszę, 4. prawdą, która 
zachowuje kościół jako sól ziemi i światłość świata. To są 
cztery zasady. Ja mogę powiedzieć to i wy możecie to 
słyszeć. Niektórzy to uchwycą, niektórzy będą to wiedzieć, a 
niektórzy będą tym żyć. 

Z jakiegoś nieznanego powodu uważamy, że mamy prawo 
przypominać przeszłość. Z jakiegoś nieznanego powodu 



uważamy, że mamy prawo nie odnosić się do siebie z 
miłością. Pokażę wam dzisiaj teologicznie, akademicko i 
duchowo, osobiście i zbiorowo, dlaczego nie ma ani 
jednego prawa na świecie. Kiedy lata mijają, często widzimy 
młodych mężczyzn i kobiety, że idzie im dobrze i widzimy 
ich również jak są kuszeni, aby wejść w cechy nowicjusza ze 
swoimi rówieśnikami, kuszeni, po tym jak mieli Słowo Boże 
od miesięcy, byli nauczani często przez kilku pastorów, 
wchodzą w cechy nowicjusza niemal w przeciągu jednej 
nocy, ale to nie stało się jednej nocy, ponieważ nie mieli 
trwałej prawdy i trwała prawda nie została zgromadzona w 
ich duszy. 

Pozwólcie, że powiem, że Bóg naprawdę próbuje nauczyć i 
przekazać, że nie powinniśmy nigdy wskrzeszać Adama. Nie 
powinniśmy wskrzeszać przyczyny, którą Adam wytwarza; 
skutków, które Adam wyraża. Adam nigdy nie powinien być 
wskrzeszany. Ale jest to nawykiem Bożych ludzi, żeby 
wskrzeszać Adama, by uciekać się do Adama, kiedy wiara 
się nie przebija. Uciekać się do Adama, kiedy rana wkrada 
się do naszej w duszy, uciekać się do Adama, kiedy 
okoliczności są niesprzyjające w naszym życiu, uciekać się 
do Adama, kiedy ciężko pracujemy, a dostajemy niewiele 
społeczności - wzrastamy we wspieraniu się na Adamie. 
Nasz język nie jest właściwy. Wyrażanie się naszego życia 
nie buduje, wszystko dlatego, że uciekamy się do Adama. I 
wskrzeszamy go. 

Izraelici często w Księdze Wyjścia 16,3, Liczb 11,5 
wspominali Egipt. Wspominać znaczy myśleć. Oni myśleli o 
Egipcie. I ponieważ myśleli o Egipcie, wpakowali się w 



kłopoty. Oni wskrzesili dobre czasy, jakie mieli w Egipcie. 
Powiedzieli: pamiętamy rybę, ogórki, melony, cebulę, 
czosnek. Oni wspominali te rzeczy. Zatem oni nie byli 
Żydami tylko Włochami (: I powiedzieli do Boga, gdyby nie 
Bóg, wrócilibyśmy do Egiptu, gdzie mieliśmy jedzenia do 
syta. Gdyby nie Bóg nie poszlibyśmy za Mojżeszem. Gdyby 
nie Bóg, mielibyśmy te same przywileje, jak wtedy i tę samą 
dietę, która była o wiele lepsza niż manna. Oni 'wskrzesili' 
swoje pożywienie z Egiptu. Niech Bóg broni! 

Autor Księgi Jeremiasza mówił o pamiętaniu o Bożej dobroci 
w swojej młodości. W Psalmie 25,6-7 psalmista mówi: nie 
wspominaj grzechów mojej młodości - on nie chciał mieć z 
nimi nic do czynienia. Powiedział pamiętaj o Twoim 
miłosierdziu w. 6, ponieważ jest wieczne. Nie pamiętaj 
grzechów mojej młodości w Psalmie 79,8. Powiedział: nie 
pamiętaj mojej niegodziwości. 
Jednym z największych problemów u Bożych ludzi jest ich 
niezdolność do zapominania. Ja widzę to przez cały czas: 
niezdolność do zapominania pewnych rzeczy. Niezdolność 
do zapominania objawia cielesność, życie we wskrzeszonym 
Adamie. Nie zapomnij tego, przyjmij to tak, jakbyś nigdy nie 
słyszał tego ani raz w swoim życiu. Nie mam ani trochę 
więcej prawa od mojego Boga, by wspominać jedną rzecz, 
którą ktoś kiedykolwiek zrobił, jedną rzecz, którą ktoś 
kiedykolwiek był, którą ktokolwiek kiedykolwiek powiedział, 
jeżeli żyję w oparciu o Słowo Boże w nowym Przymierzu. 
Nie wierzycie w to? Ja nie wierzę, że wierzycie. Czy 
słuchacie, jak nigdy dotąd nie słuchaliście? 



List do Hebrajczyków 10,3 mówi: Nie przypominajcie 
grzechów i sumienie nie pamięta grzechów w w.2 ( nie ma 
żadnych grzechów na sumieniu). Autor Listu do 
Hebrajczyków wkroczył w całkowite zastosowanie - 
słuchajcie teraz - całkowite zastosowanie Dokonanego 
Dzieła, całkowite zastosowanie prawdy Dokonanego Dzieła. 
Mamy przebudzenie, ale wiecie, co ludzie robią, oni 
wskrzeszają to, co Adam uczynił i kim Adam jest i mają 
religijne przebudzenie z nowym Jezusem. Oni wskrzeszają 
Adama. A Adam ma dwie części w swoim drzewie. Pierwszą 
część, którą niektórzy ludzie wskrzeszają to 
samosprawiedliwy Adam. On jest sędzią, tym, kto krytykuje, 
On pamięta wszystko, może powiedzieć ci, jak nauczyciel 
popełnił błąd w szkole w zeszłym roku przeciwko dzieciom. 
On jest samosprawiedliwym Adamem. On może powiedzieć 
ci, jak kościół popełnił błędy raz, dwa, trzy razy. On jest 
samosprawiedliwym Adamem. Następnie ten drugi Adam, 
którego wskrzeszamy to zły Adam. On idzie i cudzołoży, 
upija się, kłamie, kradnie. Wskrzeszamy tego Adama. I 
wiesz, jak to czynimy? Poprzez wiedzę w centrum pamięci. 
To nazywa się Drzewo Poznania dobra i zła. Dwa aspekty 
pana Adama. Gwarantuję ci, że uczyniłeś to w tym 
tygodniu. Wskrzesiłeś Adama, kiedy kłócisz się z osobą, z 
którą mieszkasz, mógłbyś się nie kłócić, a kiedy Adam jest 
wskrzeszony, masz starą jadkę i wkraczasz w przebudzenie 
Adama. A kiedy słabością męża jest samosprawiedliwość, a 
słabością żony jawny grzech, masz prawdziwe problemy. 
Masz dwoje ohydnych ludzi, żyjących w starym człowieku, 
każdy z nich myśli, że ta druga strona jest niegodziwa. A ta 
samosprawiedliwa jest gorsza niż ta z jawnym grzechem, 
ale to nigdy nie dotrze, ponieważ mentalność XX wieku nie 



jest w stanie przyjąć tego rodzaju światła poprzez 
ewangelię. Wskrzeszanie Adama z całą jego 
samosprawielidwością, która jest jak splugawiona szmata w 
Izajasza 64,6. Ludzie często zapisują i piszą sobie nawzajem 
notatki mówiąc: Ty zrobiłeś to w tym roku, ty zrobiłeś to w 
tym roku. Mają nawet daty. A oto facet, który został 
uwolniony od alkoholu i od wielu różnych rzeczy, a oni mu 
to wszystko przypominają. Wskrzeszają Adama i wskazują 
palcem, co jego Adam uczynił w przeszłości. To jest 
najbardziej niegodziwa, skażona, okropna, nie do opisana 
obrzydliwa rzecz w kraju. Dlatego z 7 rzeczy, których Bóg 
nienawidzi 4 są jakie - werbalne, 2 umysłowe i tylko jedna 
jest jawną i jest nią morderstwo. Ale 4 z 7 w Przysłów 6,16-19 
to grzechy werbalne. Bóg nie wymienia kradzieży - jest 
niegodziwa, nie wymienia cudzołóstwa - to niegodziwy, 
niegodziwy grzech. Bóg nie wymienia tego. Umieszcza te 
grzechy, które są gorsze! I odkryjesz, że te 4 werbalne 
grzechy to grzechy, które ranią ludzi w Chrystusie. 

Przebudzenie to po prostu życie w tym, co zostało 
uczynione, radowanie się tym, co otrzymałeś i nie 
wyciąganie tego, co kiedyś czyniłeś albo co uczyniłeś 
wczoraj. To jest przebudzenie. Kiedy Psalm 119,154 mówi: 
ożyw mnie według twego słowa, ożyw mnie według twego 
słowa. Łukasza 1,72: pamiętaj o swoim miłosierdziu, pamiętaj 
mnie w miłosierdziu. Więc mamy te wielkie, wspaniałe 
wersety w Biblii, które są niezwykłe. W swoim wspominaniu 
Słowo Boże mówi: pamiętaj o swojej dobroci względem 
mnie. Więc Bóg mówi: słuchaj, pamiętasz Słowo, pamiętaj 
Słowa Jezusa w Dz 20,35, pamiętaj Słowa Jezusa. 



Chcę wam pokazać coś dzisiaj, tak jak nigdy tego nie 
słyszeliście ani jeden raz: dlaczego najgorszym grzechem 
na świecie jest pamiętać to, co zostało ukrzyżowane, 
pogrzebane, złożone w grobie i wykopane JEST 
NIEGODZIWYM, NIEGODZIWYM GRZECHEM i wielu z was go 
popełnia w każdym miesiącu, tygodniu, dniu, czasem w 
każdej godzinie. 

Myślę, że jest niezwykła rzecz w Trenach 3,20 „Moja dusza 
boleje w pamiętaniu”. Niektórzy z was pamiętają, co uczynił 
wasz tata, gdy ktoś miał 10 lat; co mama uczyniła, gdy miał 
12 lat, co uczynił wujek, gdy miał 13 lat, co ty uczyniłeś aż 
do dnia dzisiejszego. Kiedy przychodzisz na kazania, 
doznajesz stymulacji, ale to jest prawda, która przelatuje i 
nie pozostaje w tobie, by cię oddzielić, to jest przelatująca 
prawda, a nie trwa prawda, która mieszka. Masz zbyt wiele 
tam, by pozwolić jej pozostać, za mało łagodności, by ją 
przyjąć, zbyt mało łaski, by się jej chwycić. I cały sekret - 
zobaczycie to dzisiaj - jest bardzo jasny. Cokolwiek 
słyszałeś, odkąd jesteś w Baltimore, nigdy nie zapomnij 
dzisiejszego kazania. Powtarzaj go, przypominaj, ceń je, 
zasilaj, kochaj, żyj nim dla siebie i dla innych przed twoim 
Bogiem. 

Kiedy Biblia mówi: ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem to 
mówi o tym, że Jezus Chrystus dokonuje ukrzyżowania, nie 
ja. „Ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem” to czas perfect. 
Powiedzcie to: ...TO STAŁO SIĘ W PRZESZŁOŚCI I MA 
PERMANENTNE REZULTATY NA WIEKI. To jest lepsze niż 
oglądanie tu filmu dziś wieczorem, lepsze niż gra w bingo, 
zbieranie pieniędzy na pole misyjne. Nigdy nie przyjdzie taki 



dzień, gdy ta kazalnica będzie miała bingo, filmy, czy 
cokolwiek innego, ale to będzie STAROMODNE SŁOWO 
BOŻE, głoszone za każdym razem. I nie zrozumcie mnie źle. 
Nigdy nie przyjdzie taki dzień, kiedy ta kazalnica zostanie 
przekazana na koncert, NIGDY! Koncert może być częścią, 
ale kazanie będzie główną atrakcją. Jeżeli to się kiedyś 
wydarzy, to napisz, że zeszliśmy na stare ścieżki, módl się o 
nas, przyjdź sam i napomnij nas. Coś zgubiliśmy. Nie 
obchodzi mnie, jak dobra była muzyka, z naszej strony było 
to myślenie w tonacji minorowej. Pastorzy, przenigdy nie 
wychodźcie z czymś zastępującym Biblię na swojej 
kazalnicy. Nie musisz rozdawać wafelków do lodów, żeby 
przyciągnąć ludzi do kościoła! 

Słuchajcie! Ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Jestem 
utożsamiony z Chrystusem w przeszłości i to ma wieczne 
działanie/czynność zawsze. To nigdy się nie zatrzyma. To 
jest czas perfect. Nie mniej jednak ja żyję, nie odmawiam, 
nadal mam ego, żyję, nie jestem martwy mam ego, mogę 
wybrać, moje ego nie jest złe, chyba, że jest kontrolowane 
przez Adama. Nie ma w tym nic złego. Ktoś kiedyś głosił, że 
nie mam mieć ego, to czym ja jestem Bogiem w przestrzeni 
czy coś? Oczywiście, że mamy ego. Ale pozwalamy Bogu i 
Słowu kontrolować nasze ego. To wszystko. Mamy i możemy 
je używać i możemy uwielbiać Boga. Słyszeliście, jak 
chrześcijanie używają tego słowa i myślą niemal, że jesteś 
nikim, bo nic nie zrobiłeś ze swoim ego. Powiem wam coś. 
Przyszliście tutaj dzisiaj poprzez swoje ego wybierające, by 
przyjść. Nie ma nic w tym złego tak długo jak stara grzeszna 
natura nie kontroluje tego. 



Jestem ukrzyżowany z Chrystusem, chociaż żyję - ego 
pozostaje - jednak nie ja, ale Chrystus żyje we mnie – nie ma 
już życia skupionego na sobie, bo nowe życie jest osobą 
Chrystusa. On będzie podlegać Duchowi, które mieszka i 
współpracować ze Słowem Bożym, zasilany łaską przez 
wiarę. 

Pozwólcie, że zadam wam pytanie. W jakim punkcie byłbyś, 
by wskrzeszać coś, co Bóg ukrzyżował. Pastorze, czy mogę 
otrzymać poradę odnośnie... Czego? Odnośnie - czego? Co 
stało się wczoraj o 11:12,13,14 wczoraj? Powiem ci, co 
zrobimy - wskrzesimy Adama, pogadamy z nim, a potem, jak 
skończymy, to pogrzebiemy go z powrotem, ok? Myślę, że 
poczułbyś lepiej, gdybyś mógł wyrazić swojego starego 
dobrego Adama. I oczywiście chciałbyś przyprowadzić 
Adama innych ludzi, abyś miał kozłów ofiarnych na to, 
dlaczego byleś taki żałosny w swojej cierpiącej z powodu 
siebie nędzy ostatnio. Widzisz, że masz zły pomysł. Jeżeli 
wpakujemy się w poradę adamową, to gdzie jesteśmy? 
Większość ludzi idzie do college'u, aby udzielać porady w 
Adamie. Możesz iść do college'u, aby zdobyć tą czapkę, by 
doradzać odnośnie Adama profesjonalnie. Możesz czuć się 
dobrze, być w zarządzie miasta, by nam pomagać. 

Prawda jest taka: ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. 
Miałem zły poniedziałek: jestem ukrzyżowany z Chrystusem, 
mam zły tydzień: jestem ukrzyżowany z Chrystusem, moja 
rodzina nie jest za dobra: niech ci będzie wstyd, podwójnie 
krzyżujący, schodzący na stare ścieżki - jestem ukrzyżowany 
z Chrystusem, jestem ukrzyżowany z Chrystusem, jestem 
ukrzyżowany z Chrystusem! Czy Bóg jest kłamcą? Nie 



wspominaj żadnych grzechów, nie wspominaj żadnych 
niegodziwości, nie wspominaj żadnych grzechów 
kogokolwiek innego, żadnych cudzych niegodziwości, nie 
wspominaj, nie wspominaj! Bóg mówi w Księdze Jeremiasza 
31,34, Hbr 10,17; 8,12: On już nie wspomina naszych 
grzechów. Ale to nie wszystko, co Bóg mówi. Bóg mówi, że 
On stał się grzechem za nas, abyśmy stali się 
sprawiedliwością Bożą w Nim 2 Kor 5,21. On stał się 
grzechem za nas. Czy wiesz, co to jest grzech (liczba 
pojedyncza)? Wiedząc to, że stara grzeszna natura jest 
ukrzyżowana z Chrystusem, aby ciało grzechu mogło być 
zniszczone, abyśmy odtąd mogli nie służyć grzechowi, jeżeli 
zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, 
będziemy z Nim wszczepieni w podobieństwo 
zmartwychwstania, ale w Rz 6,4 wiedząc to, że Słowo Boże 
mówi, że nasz stary człowiek został pogrzebany z Nim przez 
chrzest w Jego śmierci. 

Chcę, żebyście zobaczyli coś dzisiaj. Czy Słowo Boże jest 
prawdą? Jeżeli Jezus Chrystus zapłacił za twoje grzechy, On 
zapłacił za wszystko, co kiedykolwiek uczyniłeś, powiedz: 
Jezus Chrystus zapłacił za moje grzechy i dlatego On 
zapłacił za wszystko, co kiedykolwiek uczyniłem, czy to jest 
biblijne? Ok. Jeżeli Jezus Chrystus ukrzyżował mój grzech, 
przyczynę tego, co uczyniłem i pogrzebał go, czy ja 
kiedykolwiek to wskrzeszę? Czy jest w porządku wskrzeszać 
innych? Dlaczego nie? Za to ty nie musisz zostać zraniony. A 
ponadto możesz umieścić na tronie swojego 
samosprawiedliwego Adama i potępić jawnego Adama za 
to, że jest, jak to nazywasz, innego rodzaju brudnym 
grzesznikiem. Ale wiesz, cała nasza samosprawiedliwość 



jest jak splugawiona szmata. I każdy, jeśli studiował Izajasza, 
wie, co znaczy splugawiona szmata. Kiedy kobieta, w 
trakcie okresu wyrzuca do kosza, wiecie, co i zostawia na 
wiele dni - Bóg porównuje to do twojej sprawiedliwości w 
Adamie. Jak ci się to podoba? Nie sądzę, że On nie myśli 
zbyt dużo o twojej zdolności do pozostania czystym 
moralnie. Człowiek w swoim najlepszym stanie jest niczym 
więcej niż marnością w Psalmie 39,5b. My nie chcemy 
słyszeć takiej ewangelii, nieprawdaż? Czy jestem 
maksymalnie zszokowany kilkoma słowami na ziemi? 

Słuchajcie! Wiedząc to - jest to imiesłów czasu 
teraźniejszego, strona czynna - nieustannie wytwarzając 
czynność doświadczania czegoś co, jest objawione, co 
wiemy - to ginosko - zrozumienie a nie wiekowe 
postrzeganie, wiedza przez obiektywną obserwację, wiedza 
o tym czym coś naprawdę jest, to znaczy to słowo; my 
wiemy, wiemy, że nasz stary człowiek, stara grzeszna natura 
- Słowo Boże mówi - jest bezużyteczna, fałszywie brzmiąca i 
całkowicie zdeprawowana i pogrzebana. Ona nie została 
wyrugowana, nie modyfikujemy jej, ale musimy pamiętać, 
że została osądzona, na wieki, raz na zawsze Hbr 10,10 przez 
Jezusa Chrystusa. Czy nie możesz zrozumieć, że jest to 
najbardziej chwalebna rzecz odnośnie ewangelii: stara 
grzeszna natura nie została wyrugowana, stara grzeszna 
natura nie ma być modyfikowana, nie jest w stanie wsparcia, 
ale jest OSĄDZONA, POTĘPIONA W JEZUSIE CHRYSTUSIE, 
UKRZYŻOWANA I POGRZEBANA. Każdy wierzący w 
Chrystusie, to jest chwalebna ewangelia. Nazwiesz was 
śmiesznymi do bólu, kiedy gadacie o starej grzesznej 
naturze ludzi. Wstań w swojej własnej, a byłbyś chory po 



uszy. Bo jeżeli wzbudzisz coś, co zostało już pogrzebane od 
jakiegoś czasu, to sprawia, że każdy jest chory. 
On umarł na nasze grzechy 1 Kor 15,4, nasze grzechy zostały 
przeniesione na Niego 1 P 2,24; Iz 53,6. Grzechy zostały 
ukrzyżowane, osądzone i pogrzebane. To jest to, co 
uczyniliśmy. GRZECH został ukrzyżowany, GRZECH został 
osądzony, GRZECH został pogrzebany. To jest to, kim 
jesteśmy. O gdybyś wiedział, kim człowiek jest w Adamie i 
co uczynił, to jesteś w dosyć dobrym stanie. To jest 
ewangelia, to jest pełna ewangelia. I słuchaj, to jest powód, 
dla tego: kto będzie oskarżał Bożych wybrańców, Chrystus, 
który usprawiedliwia, to jest powód: któż potępi Chrystus, 
który umarł, więcej zmartwychwstał i żyje by wstawiać się za 
nami po prawicy Bożej. Posłuchajcie to jest najbardziej 
chwalebne, świeże, piękne, wspaniałe, święte, 
zachwycające, budujące przesłanie na świecie. Słuchajcie, 
nie obchodzi mnie to, co wiemy z wczoraj, zeszłego 
tygodnia, zeszłego roku. DZISIAJ WIEM, WIEM, ŻE NASZ 
STARY CZŁOWIEK JEST UKRZYŻOWANY, POGRZEBANY I 
WIEM, ŻE MOJE GRZECHY SĄ SPŁACONE I POGRZEBANE I 
NIE MA ANI JEDNEJ RZECZY, KTÓRĄ DIABEŁ, ŚWIAT, 
KONSPIRACJE MOŻE KIEDYKOLWIEK UCZYNIĆ, BY ZMIENIĆ 
JEDNĄ RZECZ, KTÓRĄ WIEM. 

Jeżeli my moglibyśmy sprawić, że Baltimore by to ujrzało, 
mielibyśmy salę pełną ludzi, bo ludzie to chcą słyszeć, bo to 
jest Biblia. Ci, którzy należą do Chrystusa ukrzyżowali (czas 
przeszły). Ktoś inny to uczynił, oni po prostu to 
zaakceptowali, zgodzili się z tym i zastosowali w całości. 
Pokaże wam za chwilę jak, ci którzy należą do Chrystusa, 
ukrzyżowali ciało, pożądliwości przywiązania swoje Ga 5,24. 



To nie zostawia żadnego miejsca na pytania. Kol 2,11 mówi 
tę samą rzecz. Nie chodzisz wokoło poprawiając kościoły, 
chyba, że się trochę nachmurzyłeś. Ja jestem w porządku, a 
wy w błędzie, ja jestem samosprawiedliwym człowiekiem, 
oto wersety: a,b,c, a co jeśli przyjdzie ktoś, kto wie 80 razy 
więcej, doświadczył o 29 bitw więcej - nabawisz się małego 
bólu głowy. Jeżeli chcesz pakować się w grzechy, 
porozmawiajmy o twoich, zanim przejdziemy do następnych 
osób. Wszystko, co nie jest w doktrynie, jest grzechem. 
Wszystko, co jest poza napełnioną Duchem doktryną, jest 
grzechem. 

Chcę, żebyście zobaczyli coś, otwórzcie ze mną na 
zakończenie 1 Tym 6. Pamiętam pieśń w nocy, pamiętam 
stare dobre czasy. Psalm 6,5 dotyczy kwestii fizycznej, ale 
również duchowo jest to stosowne: „w śmierci bowiem nie 
ma pamięci”. Powiedzcie to: w śmierci bowiem nie ma 
pamięci. Jeżeli funkcjonuję w Jego śmierci i pogrzebaniu, 
które włączyło mnie: nie ma pamięci. Pastorze, co ja mam 
zrobić, żeby zapomnieć. PO PROSTU WIERZ! Nie ja wiem, 
wiem to, po prostu wierz! Czego chcesz, jakiejś analogii. Nie 
mam na myśli bycie nieuprzejmym, PO PROSTU WIERZ! 
PRZESTAŃ GADAĆ, PRZESTAŃ ZADAWAĆ PYTANIA O TO, 
WIERZ W TO. Odnoszę zwycięstwo poprzez wierzenie. Nie 
ma tu przycisku do naciśnięcia, jest coś czemu ufasz, BO 
TAK JEST POWIEDZIANE. 

1 Tm 6,11 „Ty zaś człowieku uciekaj od tego wszystkiego, a 
podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą miłością, 
cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary - i to 
są słowa, którymi chcę zakończyć - uchwyć się życia 



wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym 
złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków”. 
Powtórzcie ze mną: uchwyć się życia wiecznego, uchwyć się 
życia wiecznego. W. 19 „gromadząc sobie skarby jako dobry 
fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia 
wiecznego”. Przeczytajmy to wspólnie: „gromadząc sobie 
skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić 
się życia wiecznego”. „O Tymoteuszu, strzeż tego, co ci 
powierzono, strzeż tego, co ci powierzono, zgromadź sobie 
jako fundament na przyszłość to, co ci powierzono i uchwyć 
się życia wiecznego. Żadnych własnych wysiłków, po prostu 
pozwalasz, aby to cię posiadało przez wiarę. To tylko 
wierzenie. Abraham uwierzył i poczytane mu to zostało za 
sprawiedliwość. W niedzielę rano będę głosił kazanie na ten 
temat, a wieczorem o 10 najciemniejszych dniach w moim 
życiu, a jeden z nich był w tym tygodniu. O 10 
najciemniejszych dniach w moim życiu. Jak odkryć to, w jaki 
sposób Ciało staje się wsparciem w ciemności. Ciało staje 
się wsparciem. Oni nie muszą wiedzieć wiele. Po prostu 
stają się wsparciem. Nie będę przechodził do szczegółów, 
ale zrozumiecie to kazanie w niedzielę wieczór, ale dzisiaj i 
w niedzielę rano: uchwyć się życia wiecznego, kazanie nr 2. 

Co to znaczy uchwycić się życia wiecznego? Kiedy 
wierzymy Bóg usprawiedliwia bezbożnego. To piękna rzecz. 
Kiedy wierzymy Bóg usprawiedliwia bezbożnego. On 
przypisuje sprawiedliwość tym, którzy wierzą bez uczynków 
i dołącza do tego nieprzypisywanie im nigdy grzechów, już 
nigdy. On nigdy nie może przypisać grzechu tym, którzy 
wierzą. On nie może traktować człowieka - mam nadzieję, 
że zrozumiecie to dzisiaj - na resztę życia człowieka Bóg nie 



może traktować go według jego grzechu, może rozprawiać 
się z nim jedynie na podstawie zerwanej społeczności. 
Dlatego na sądzie białego tronu nie będzie mowy o 
grzechach ludzi, ale o ich uczynkach, bo oni żyli w dobrych 
lub złych uczynkach, ale nigdy w Bożych uczynkach. Więc w 
Obj 20,10-11 będą sądzeni według ich uczynków, a nie 
grzechów. Wierzący wyznaje swój grzech, by wrócić do 
społeczności, bo Bóg uporał się już z jego grzechami. Biblia 
mówi, że ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna, nie 
ma też i życia w 1 J 5,12. Zawsze chodzi o to, jak odnosisz się 
do Syna. Nie zasmucaj swojej relacji z Synem. Nie szkodź 
swojej relacji z Synem. Utrzymuj ją w czystości, miej 
wyznane grzechy na bieżąco i żyj w wierze w Syna i trzymaj 
się życia wiecznego. Posłuchaj, jeżeli jesteś kuszony do 
upadku - chwytaj się życia wiecznego i pamiętaj Bożą 
dobroć, pamiętaj Boże miłosierdzie, Bożą miłość, Bożą 
Kalwarię, Boży pogrzeb, Boże zmartwychwstanie. Boże 
wniebowstąpienie; pamiętaj, że On żyje w tobie i pamiętaj, 
że On jest twoim życiem. Widzicie, to jest kwestia 
chwycenia się, co po prostu oznacza wierzenie Bogu ponad 
wszystko inne. Po prostu czyste wierzenie. Więc Biblia 
mówi: Błogosławiony jest człowiek - jak opisuje Dawida - 
któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków; 
błogosławieni są ci, których grzechy są przebaczone, 
niegodziwości zakryte, ale błogosławiony jest człowiek, 
któremu Bóg nigdy nie może przypisać grzechu. 

Chcę, abyście zobaczyli na zakończenie: Ile dni jesteś w 
stanie żyć bez wskrzeszania Adama. Czy uda ci się dziś 
wieczorem? Po co wskrzeszać Adama, on jest co? - 
ukrzyżowany, co jeszcze - pogrzebany - na jak długo - na 



zawsze, w czasie perfect. Wytwórz czynność wierzenia w to 
i wszystko gotowe, a gdy upadasz, użyj możliwości 
upamiętania się, powróć od razu do wierzenia, używasz 
możliwości powrotu. Widzicie, to jest życie chrześcijańskie. 
To jest dlatego, gdy siostra czy brat upada, niech Bóg broni 
- 7 razy dziennie, powstają ponownie, Prz 24. Dlatego 
wierzący ma Nowe Przymierze, w którym nie wspomina się 
grzechów w jego sumieniu. On chwycił się Bożej łaski, 
Bożego miłosierdzia, miłości i przebaczenia. On wierzy i to 
wszystko. On nie jest lepszy, on jest wierzący. On nie jest 
większy, on po prostu wierzy w łaskę. On nie jest bardziej 
duchowy, On po prostu wierzy, że Chrystus jest wszystkim. 
To nie jest tak, że on zawsze robi lepiej, on wierzy bardziej. 
On nie używa swojej wiary jako pozwolenia na grzech, 
używa swojej wiary, by żyć w tym, co Bóg mówi, bez 
względu na zmiany. To jest wspaniałe, to wiara za wiarą, za 
wiarą. To jest z chwały w chwałę na podstawie wiary, nie 
wyrugowanie, to się nigdy nie wydarzyło i nie wydarzy, 
dopóki nie opuścimy tego ciała. To nie jest modyfikacja 
starej natury, ale Słowo Boże mówi, że to nie, że tracimy 
moc starej grzesznej natury, ale my pochlebnie wierzymy w 
to, co Chrystus uczynił ZA nas, JAKO my i W nas. On potępił 
naszą starą grzeszną naturę w swoim ciele, aby 
sprawiedliwość Prawa mogła już zostać wypełniona w nas w 
Rz 8,4. On osądził ją, On jej nie wyrugował. Ona jest 
osądzona, nie odeszła, bo jest potępiona, ona nie ma 
żadnego zezwolenia, i nadal, kiedy człowiek upada, nie ma 
zezwolenia, by być uznaną inaczej jak przez wyznanie, 
ponieważ Paweł mówi w Rz 7, kiedy grzeszę to już dłużej nie 
ja, kiedy grzeszę to już dłużej nie ja - to jest wspaniały 
werset - kiedy grzeszę to już dłużej nie ja, dlaczego, 



ponieważ ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem - jednak żyję 
- tak, będę dyscyplinowany – tak, Bóg może mnie karcić, by 
społeczność powróciła, zgadza się, zgadza się, tak, to nie 
warto, ale królewska rodzina może być traktowana tylko na 
podstawie dyscypliny, a nie na podstawie sądu w prawnym 
sensie, chociaż jesteśmy karceni w sensie w Bożej oceny, 
aby ochraniać nas przed nami samymi. 

Ojcze dzisiaj dziękujemy z całego naszego serca za 
niezwykłą prawdę, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. O cóż 
za Zbawiciel! 

 

Łk 18,8b „Lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?” 
Mt 24,12 „A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie”. 
Wj 16,3 „Synowie Izraela mówili do nich: Obyśmy pomarli z ręki PANA w 
ziemi Egiptu, gdy siadaliśmy nad garncami mięsa, gdy najadaliśmy się 
chleba do syta! Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, by całą tę rzeszę 
zamorzyć głodem”. 
Lb 11,5 „Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, ogórki, 
melony, pory, cebulę i czosnek”. Ps 25,6-7 „Pamiętaj o swoim 
miłosierdziu, PANIE, i o twoich łaskach, które trwają od wieków. I nie 
wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków; pamiętaj o 
mnie według twego miłosierdzia, ze względu na twą dobroć, PANIE. 
Ps 79,8 „Nie pamiętaj nam dawnych nieprawości naszych, niech nas 
prędko spotka twoje miłosierdzie, bo jesteśmy bardzo wynędzniali”. 
Hbr 10,2-3 „W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że 
składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na 



sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się 
przypominanie grzechów. 
Iz 64,6 „My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze 
sprawiedliwości są jak szata splugawiona; wszyscy opadliśmy jak liść, a 
nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr”. 
Prz 6,16-19 „Jest sześć rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w 
nim odrazę: Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew 
niewinną; Serce, które knuje złe myśli; nogi, które spiesznie biegną do 
zła; Fałszywy świadek, który mówi kłamstwa, i ten, który sieje niezgodę 
między braćmi. 
Ps 119,154 „Broń mojej sprawy i wybaw mnie; ożyw mnie według twego 
słowa”. 
Łk 1,72 „Aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje 
święte przymierze”. 
Dz 20,35 „We wszystkim wam pokazałem, że tak pracując, musimy 
wspierać słabych i pamiętać o 
słowach Pana Jezusa, który powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą 
jest dawać niż brać”. 
Lm 3,20 „Moja dusza nieustannie to wspomina i uniża się we mnie”. 
Jr 31,34 „I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, 
mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż 
do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a 
ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę”. 
Hbr 10,17 „Potem dodaje: A ich grzechów i nieprawości więcej nie 
wspomnę”. 
Hbr 8,12 „Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i 
nieprawości więcej nie wspomnę”. 2 Kor 5,21 „On bowiem tego, który nie 
znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się 
sprawiedliwością Bożą”. 
Rz 6,4 „Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby 
jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak 
żebyśmy i my postępowali w nowości życia”. 
Ps 39,5 „Oto wymierzyłeś moje dni na szerokość dłoni, a mój wiek jest 
niczym przed tobą; zaprawdę każdy człowiek, nawet najlepszy, jest 
całkowitą marnością”. 
Hbr 10,10 „Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. 1Kor 15,4 „Że został pogrzebany, że 
zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” 



1P 2,24 „On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy 
obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany 
zostaliście uzdrowieni”. 
Iz 53,6 „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą 
drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich”. 
Ga 5,24 „A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z 
namiętnościami i pożądliwościami”. 
Kol 2,11 „W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką 
uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego 
ciała doczesnego”. 
Ps 6,5 „W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię 
będzie wysławiać?” 
1 Tm 6,11-12,19 „Ty zaś, człowieku Boży, uciekaj od tego wszystkiego, a 
podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 
cierpliwością, łagodnością. Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia 
wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre 
wyznanie wobec wielu świadków. Gromadząc sobie skarby jako dobry 
fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego”. 
Obj 20,10-11 „A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora 
ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok. I będą męczeni we dnie 
i w nocy na wieki wieków. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego 
na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla 
nich miejsca. 
1 J 5,12 „Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia”. 
Prz 24,16 „Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje; a 
niegodziwi popadną w nieszczęście”. 
Rz 8,4 „Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy 
postępujemy nie według ciała, ale według Ducha”. 
Rz 7,17 „Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka”. 
 
 


