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Dzisiaj rano, kiedy uczymy tej zasady: wspaniałego zakrycia i 
dokończymy wieczorem. Nie będziemy mówić, o tym co 
zapowiadaliśmy, bo uważamy, że to na teraz nie jest 
odpowiednie. Zatem będziemy głosić dziś rano i wieczorem 
na ten temat. Udzielcie nam swojej uwagi pilnie, bo to 
kazanie jest prawdopodobnie ponad wszystko, tak ważne 
jak każde kazanie, które kiedykolwiek ta kazalnica głosiła. 
Chcę, abyście słuchali go, ale zanim to uczynicie, chcę, 
abyście zrobili to: chcę, byście słuchali Ducha Świętego, jak 
mówi do kościołów i mówi do proroka Izajasza 55,7 Słowo 
Boże mówi: „Niech nieprawy/niesprawiedliwy porzuci swoje 
myśli”. I to jest prawdziwie kluczowy werset, kiedy 
wkraczamy w tę serię: „Niech nieprawy porzuci swoje 
myśli”, „Niech nieprawy porzuci swoje myśli”. Pozwólcie, że 
powiem to. Po pierwsze. Chcę, abyście ustalili ze mną 
bardzo poważne i bardzo istotne, wieczne założenia/
przesłanki. Chcę, abyście rozważyli bardzo poważne i 
bardzo istotne, wieczne założenia. To jest bardzo zasadne, 
abyście to uczynili, aby ta seria miała wkład, jaki Bóg 
pragnie, aby miała. Chcę, aby każda jedna osoba poważnie 
rozważyła w naszym dziale królewskiej rodziny Bożej 
poważne przesłanki. Chce, abyście byli w stanie, mieli 
wasze przesłanki, z moim udziałem w kategoriach, w 
kategoriach. I przez wiarę pozwolić Duchowi Świętemu 
Bożemu wzmocnić/poszerzyć, wielokrotnie powtórzyć, 
spotęgować i pomóc wprowadzić w życie kategorię 
pochodzącą z przesłanki. 

Każdy jest nieprawy/niesprawiedliwy, kto nie ma działającej 
siły w swoim życiu Bożej sprawiedliwości. Jeżeli ja 
ustanowiłem swoją własną sprawiedliwość w jakiejkolwiek 



dziedzinie to jestem nieprawy/niesprawiedliwy. Jeżeli 
ustanowiłem jakąś koncepcję czy jakąkolwiek myśl, która 
jest poza darem Bożej sprawiedliwości, która jest darem 
łaski danym wierze w Chrystusa, to jestem nieprawy. Jeżeli 
patrzę na jakiegokolwiek wierzącego w jakikolwiek sposób 
poza Bożą sprawiedliwością, to mam nieprawe myśli, mam 
nieprawe myśli. Pozwólcie, że powtórzę. Niech nieprawy 
mężczyzna czy kobieta porzuci swoje nieprawe myśli Iz 55,7 
to znaczy, że mężczyzna czy kobieta porzuci każdą myśl, 
która nie jest włączona w Bożą sprawiedliwość. Dlatego, 
jeżeli Bóg przypisał swoją sprawiedliwość bez uczynków, 
jeżeli Bóg dał dar Jego sprawiedliwości w momencie 
zbawienia w Iz 61,10, jeżeli Bóg ogłasza każdego jednego 
wierzącego w Rz 3,25, że jest sprawiedliwy to ja nie mogę 
myśleć ani jedną myślą poza Rz 5,17, albo moja myśl jest 
nieprawa. A Rz 5,17 to: „przyjmijmy obfitość tej łaski i dar 
sprawiedliwości, abyśmy królowali w życiu przez jednego, 
Jezusa Chrystusa”. Przyjmujemy obfitość łaski i dar 
sprawiedliwości, abyśmy mogli królować przez jednego 
Jezusa Chrystusa. Jeżeli kręcimy się wokół Rz r.10,3 „chcąc 
ustanowić własną sprawiedliwość”, a kiedy ustanawiamy 
swoją własną sprawiedliwość, czynimy to z powodu 
niewiedzy o prawdzie o Bożej sprawiedliwości, to Słowo 
Boże mówi, że Chrystus jest końcem Prawa ku 
sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. 

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ będziemy mówić o 
najwspanialszym zakryciu w ludzkiej historii. Dzisiaj nieprawi 
mężczyźni i kobiety w kościele i w świeckim świecie są 
wypełnieni nieprawymi myślami względem siebie 
nawzajem, są wypełnieni nieprawymi myślami względem 



siebie nawzajem. Te myśli to - ja bardzo starannie 
powtarzam i bardzo uważnie podkreślam, abyście nie 
zrozumieli w błędny sposób kazania - wszystko, co nie 
dostaje darowi łaski w moim myśleniu względem siebie czy 
innych jest nieprawą myślą. Biblia mówi: czy jest jakaś 
niesprawiedliwość w Bogu Rz 9,14? Jeżeli cała nasza 
sprawiedliwość jest jak splugawiona szata w oczach Bożych 
w Izajasza, jeżeli jest to to oznacza, że każda jedna 
możliwość samosprawiedliwości jest niesprawiedliwością/
nieprawością. Każda jedna zasada dotycząca 
sprawiedliwości do jej najwyższego stanu, do jej 
największego zenitu w ludzkiej historii jest nieprawą myślą, 
jest splugawionej szatą. 

Trochę mi zajmie przekazanie wam tego przesłania, 
ponieważ przeciętna osoba nie jest w stanie uchwycić 
boskiego punktu widzenia, nie może uchwycić boskiego 
punktu widzenia. Pozwólcie, że ujmę to tak: każda jedna 
myśl, która odrywa się od obfitości łaski i daru 
sprawiedliwości jest nieprawą myślą. Ludzie żyją w 
obrazach siebie spowodowanych swoimi nieprawymi 
myślami i ich obrazy siebie są zbezczeszczone i po ludzku 
mówiąc zdeprawowane. Psalmista w psalmie 71 mówi: 
„Będę ogłaszał Bożą sprawiedliwość przez cały dzień”. Przez 
cały dzień. Jest powiedziane o Beniaminie w Pwt 33,12 „A o 
Beniaminie powiedział: Umiłowany przez Pana będzie 
mieszkał przy nim bezpiecznie. I mówi: Pan będzie Go 
osłaniał przez cały dzień na wieki”. Biblia mówi w Psalmie 
119,144: Siedem razy dziennie będę wychwalał Boga za jego 
sprawiedliwe świadectwa. Zatem Rz 3 rozdział i zacznę 
czytać wam od wersetu 3: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie 



uwierzyli? Jeśli niektórzy nie uwierzyli. Czy ich niewiara 
zniweczy wiarę Boga? „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie 
uwierzyli? Czy ich niewiara uczyni wiarę Boga nieskuteczną? 
Kiedy wierzący wierzy, jego wiara jest poczytywana mu za 
sprawiedliwość Rdz 15,6. To jest sprawiedliwość, która 
została nabyta przez odkupieńczą krew Jezusa Chrystusa, 
przypisana z łaski przez wiarę niezasługującemu na to 
odbiorcy. Werset 4: „Nie daj Boże! Przeciwnie. Niech Bóg 
będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest 
napisane: abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i 
żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony”. Bóg mówi: chcę 
nauczyć cię sposobu ma zwycięstwo, kiedy jesteś sądzony. 
Ale „Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia 
sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy 
jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku). Nie daj 
Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat?” Jeśli więc nasza 
niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż 
powiemy? Ten fragment naucza, że nie ma takiej 
możliwości, żeby samosprawiedliwość uwydatniała Bożą 
sprawiedliwość. I także niesprawiedliwość nie może sądzić 
Bożej sprawiedliwości, kiedy ta działa w prawości, by 
przebaczyć lub potępić zależnie od odpowiedzi odbiorcy na 
Boże dokonane dzieło. 

Często czytamy, słyszymy i rozważamy z powodu naszego 
niezrozumienia Bożej sprawiedliwości, 
samosprawiedliwości, ludzkiej sprawiedliwości, nie 
rozumiemy zasady Bożego niezwykłego daru 
sprawiedliwości. Wiem, że niektórzy się spóźnili, ale 
słuchacie bardzo dobrze tu z przodu. To jest kluczowe 
kazanie, zobaczycie to, zanim dotrę do końca. 



Muszę mechanicznie zarysować wam przesłankę, abyście 
byli zorientowani na Pismo, aby wydobyć duchowe 
oświecenie, które da wam boskie serce objawienia tego 
fragmentu. 

Chcę, abyście pomyśleli ze mną. Każda myśl poza łaską jest 
nieprawa. Każda myśl wykraczająca poza dar 
sprawiedliwości jest nieprawa. Każda rozmowa odłączona 
od pozycji dokonanego dzieła jest ludzką rozmową bez 
boskiego przyzwolenia. Każda zasada oceny bez wartości 
odkupieńczych jest funkcjonowaniem i działaniem w sferze i 
w spektrum adamowego relatywizmu. Dam wam szanse na 
przetrawienie tych zdań i Duchowi Świętemu możliwość 
przemawiania mistycznie poprzez swoje Słowo. 

Teraz. Jak Bóg wszechmogący, który jest prawym Bogiem, 
sprawiedliwym we wszystkich swoich drogach Pwt 32,4. 
Ten, który w Psalmie 92,15 „nie ma w Nim żadnej 
nieprawości”, Ps 5,4 nie ma w Nim grzechu, On nie promuje 
grzechu w swoim Królestwie w Habakuka 2,13. Jak Bóg 
wszechmogący usprawiedliwia zakrywając niewiarę??? JAK 
Bóg wszechmogący, który w Ps 33,5 kocha sprawiedliwość i 
prawość, w Iz 61,8 kocha prawość, JAK Bóg wszechmogący, 
ta sama zasada Ps 35,27 jak Bóg wszechmogący 
usprawiedliwia przebaczając komuś grzechy 7 razy 
dziennie, kiedy ci ludzie są już zbawieni i obmyci w pewien 
sposób i oczyszczeni. Cóż to za Bóg, który zakrywa w ten 
sposób? A jednak Przysłów 24,16 mówi: „sprawiedliwy 
upada siedem razy, jednak znowu powstaje; a niegodziwi 
popadną w nieszczęście” i tam zostaną. Jak doskonały Bóg 
może, który jest doskonały we wszystkich swoich drogach 



w Ps 18,30, jak doskonały Bóg może zawrzeć umowę 
poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa z grzesznym 
człowiekiem. Jest powiedziane: teraz, kiedy jesteś zbawiony, 
jeżeli wyznasz swój grzech, homologeo, nazwiesz go, 
porzucisz swój grzech ja jestem wierny i sprawiedliwy i 
przebaczę ci grzech i oczyszczę cię od wszelkiej 
nieprawości, oczyszczę cię od wszelkiej nieprawości, 
zarówno od dobra jak i zła, ja oczyszczę cię od wszelkiej 
nieprawości. Jak On może uczynić z tym, że ktoś tylko 
wyznaje, bez uczynków, bez poświadczenia, bez 
dowodów??? Czy jest jakaś nieprawość u Boga? Czy moja 
nieprawość może uwydatnić Jego sprawiedliwość? Co Biblia 
ma na myśli: gdzie grzech obfituje, łaska jeszcze bardziej 
obfituje? Jeżeli grzech panuje ku śmierci, tak wierzący 
króluje poprzez Jego sprawiedliwość na wieki. Dlaczego? 
Jak? Czy to fair, żeby Bóg zakrywał grzechy kościoła, kiedy 
oni powinni być bardziej odpowiedzialni niż ktokolwiek 
inny? A jednak pozwolić niezbawionej osobie umrzeć w 
swoich grzechach w J 8,21. Czy to jest nawet rozsądne, aby 
Jezus Chrystus umierał za grzechy całego świata, niósł ich 
wszystkie grzechy na swoim własnym ciele, aby one zostały 
przeniesione na Niego. Czy to J 3,16, 1 J 2,2, Iz 53,6. Czy to w 
porządku? Aby Jezus Chrystus poniósł wszelki grzech, jaki 
rodzaj ludzki kiedykolwiek popełnił, czy to w porządku, gdy 
niektórzy z nich to maniacy seksualni, mordercy, narkomani, 
molestujący, którzy zapłacą za grzechy przez bycie 
oddzielonym od Boga na wieki w piekle, jeżeli się nie 
upamiętają i nie przyjmą tej łaski. Ale czy to jest w porządku 
dla Boga w ogóle płacić za te grzechy. Czy jest jakaś 
nieprawość u Boga? Jak Bóg może powiedzieć w Łk 7 do 
kobiety, która była nierządnicą, w. 44. Ta, która bardzo 



zgrzeszyła, bardzo miłuje. Przebaczenie przyszło w 
międzyczasie. 

Jest bardzo piękny werset w Wj 33 werset 22 „Ukryję cię w 
rozpadlinie skalnej”, powiedzcie to: Ukryję cię w rozpadlinie 
skalnej, powiedzcie to jeszcze raz: Ukryję cię w rozpadlinie 
skalnej. A gdy moja chwała będzie przechodziła - A gdy 
moja chwała będzie przechodziła - Zakryję cię - Zakryję cię - 
swoją dłonią - swoją dłonią. W Psalmie 22,16 „przebili moje 
ręce i przebili moje nogi”. Nie wiem czy 'łapiecie' to. Jedno z 
najwspanialszych zakryć wszech czasów, to żeby Bóg 
wszechmogący umieścił niedoskonałego mężczyznę lub 
kobietę w swoim wnętrzu, a kiedy przechodzi jego chwała, 
zakrywa ich swoją ręką, tak żeby nie mógł widzieć ich 
grzechu. Nie słyszy się o tym! 

Widzicie, że jest to trudne dla chrześcijanina dokonanego 
dzieła nawet przekazać to w świecie chrześcijańskim, który 
nie doświadczył czegoś dokonanego. Nawet trudno jest 
mieć społeczność z kimkolwiek tutaj, kto nie zna 
dokonanego dzieła, robisz to, bo okazujesz łaskę. Czy 
rozumiesz, że Jezus Chrystus powiedział, że On ukryje ich w 
rozpadlinie skalnej i kiedy Jego doskonała chwała będzie 
przechodzić, On zakryje ich swoimi własnymi przebitymi 
gwoździami, pokrytymi bliznami dłońmi. Czy wiesz, że 
jesteśmy ukryci z Chrystusem w Bogu w Kol 3,3, że jesteśmy 
w Chrystusie jako nowe stworzenia 2 Kor 5,17, że jesteśmy 
posadzeni na wyżynach w Ef 2,6, że jesteśmy połączeni do 
Jego Ciała, z ciała Jego i z kości Jego Ef 5,30, jesteśmy 
jednym umysłem z Nim 1 Kor 6,17, dlatego jesteśmy Jego 
Ciałem, z jego ciała i kości nabyci, odkupieni, kupieni, 



ukryci, oczyszczeni, czyści, udoskonaleni, pełni i 
wzrastający w łasce, abyśmy stali się tacy, jakimi już nas 
uczynił poprzez powrót do społeczności, nazywając nasze 
grzechy, gdy je popełniamy i porzucając je. 

Psalm 130, Słowo Boże mówi tak: w. 3, najpierw 
przeczytamy werset 1: „Z głębokości wołam do ciebie, 
PANIE”. Werset 2: „Panie, wysłuchaj mego głosu. Nakłoń 
swych uszu na głos mojego błagania”. Często mówiłem 
wam, że kiedy modlimy się o siebie, to są błagania. Oto tu 
mamy. Kiedy modlę się o innych to są wstawiania się. 
Błaganie to intensywna modlitwa o siebie samego, a 
wstawianie się to intensywna modlitwa o was. Teraz mamy 
tę wspaniałą zasadę: „Panie, wysłuchaj mego głosu. Nakłoń 
swych uszu na głos mojego błagania” i tu jest jedno z 
najwspanialszych zdań jakie kiedykolwiek powstały: „Jeśli Ty 
o PANIE, jeśli Ty, o Panie, Jeśli Ty, o Panie będziesz zważał na 
nieprawości, o Panie, któż się ostoi?” „Jeśli” to partykuła 
warunkowa i zawiera w sobie negację i potem mamy 
„Jahwe” na określenie Pana, rzeczownik rodzaju męskiego 
„będziesz zważał” to „szama” i powód, dla którego 
wymieniamy „szama”, gdybyś Boże miał obserwować lub 
brać pod uwagę/zliczać grzechy. Gdybyś mnie zlustrował 
Hioba 13,27 swoim wzrokiem, gdybyś zwrócił pełną uwagę 
na niegodziwości „avon”, gdyby to było częścią Twojego 
charakteru lub cechą, o Panie -Adonaj - chwalebny majestat 
Chrystusa, dobitne określenie na Pan, używa właściwego 
imienia Bożego, odnosi się do Mesjasza Ps 110,1, kto się ostoi 
„awan”, innymi słowy, kto kiedykolwiek mógłby stanąć przed 
Bogiem, kto kiedykolwiek mógłby stanąć przed ludźmi i kto 
kiedykolwiek mógłby stanąć przed aniołami. Ponieważ Jezus 



Chrystus przelał swoją krew i krew została umieszczona na 
każdym jednym przedmiocie w Przybytku. Krew została 
umieszczona na uchu arcykapłana, kciuku i dużym palcu u 
nogi po jego prawej stronie. Ponieważ Jezus Chrystus 
przelał swoją doskonałą krew, by zakryć by odkupić, by 
oczyścić, nabyć każda jedna osoba może stanąć w Jezusie 
Chrystusie. „Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla 
własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak” w Rz 14,4a 
z powodu tego fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy. 
Bóg nie zważa na niegodziwości. Bóg nie poczytuje 
niegodziwości. Jest zasmucony w Duchu, jest zgaszony, gdy 
te niegodziwości zrywają społeczność i powodują karcenie 
z powodu potrzeby odnowienia i posiadania właściwej 
relacji z Jego charakterem, z Jego naturą i z Jego Osobą. 
Więc Jezus Chrystus zakrywał Beniamina przez cały dzień. 
Słowo Boże mówi w Psalmie 119,144 „Twoja sprawiedliwość 
jest od wieków na wieki”. Boże sprawiedliwe świadectwa są 
od wieków na wieki. I psalmista mówi: daj mi je, abym mógł 
żyć. I tak to się dzieje w Ps 119,141 „Ja jestem mały i 
wzgardzony, lecz nie zapominam twoich przykazań - 
autorytatywnej reguły twojego boskiego odkupienia, 
autorytatywnej reguły twojej boskiej łaski, autorytatywnego 
działania twojej boskiej miłości i autorytatywnego 
wdrożenia twojego przebaczenia i twojej boskiej łaski. Więc 
on powiedział: jestem mały i wzgardzony, lecz nie 
zapominam o tych rzeczach. Więc piękne Słowo Boże mówi: 
„Otwieram usta i wzdycham, bo pragnąłem twoich 
przykazań” w Ps 119,131, ponieważ on rozumiał, że końcem 
wszystkich przykazań było Boża doskonałość dokonanego 
dzieła w Ps 119. 



Chcę, żebyście zobaczyli, co to mówi w w. 4 Psalmu 131, 
jest powiedziane: ale u Ciebie jest przebaczenie - miłosierna 
operacja „sedaka”w języku hebrajskim - miłosierna operacja, 
odcięcie. I ten piękny fragment: Boże przebaczenie za 
ludzkie grzechy, nigdy ludzkie przebaczenie. To jest 
mówienie czegoś, czego nigdy nie powiedziałem z tej 
kazalnicy. To słowo w języku hebrajskim „sedaka” jest 
słowem, które mówi, że Twoje przebaczenie to nie jest 
ludzkie przebaczenie. Człowiek ma przebaczenie i jego 
przebaczenie jest oparte na myślach poza darem łaski, poza 
darem sprawiedliwości i poza Rz 5,17- 21, ale moje 
przebaczenie to nie jest ludzkie przebaczenie. Moje 
przebaczenie pochodzi z doskonałej prawości, wymagania 
zostały zaspokojone w doskonałej sprawiedliwości 
Chrystusa. Jestem wolny, by dać boskie przebaczenie i z 
moim boskim przebaczeniem przychodzi boskie 
zapomnienie wszystkich grzechów. I dlatego w Jeremiasza 
31,34 i Hbr 8,12, Hbr 10,17 „ja twoich grzechów już nie 
wspomnę”. Kiedy one powróciły/przypomniały się 
wymazałem je krwią Iz 43,25 przez wzgląd na siebie. I 
dlatego Jezus Chrystus przynosi coś, co być może błędnie 
zrozumiesz, a może nie, ale Jezus Chrystus próbuje w tym 
niezwykłym języku oryginalnym przekazać coś, co nie 
będzie rozumiane, chyba że pastor dokona egzegezy. I to 
jest to: JA PRZEBACZAM CI MOIM PRZEBACZENIEM, NIE 
TWOIM! Twoje przebaczenie może gadać godzinami z 
doradcami i świeckimi psychiatrami. WSTYDŹ SIĘ! Czy 
kiedykolwiek nauczysz się ode Mnie, bo ja jestem Pan, Bóg 
twój nazwany „sedaka” i to znaczy, że ja przebaczam i 
zapominam na boskim poziomie doskonałej sprawiedliwości 
i jeżeli twoje nieprawe myśli pamiętają, to w ogóle nie jesteś 



w porządku przede Mną. To, co zobaczyłeś w Show Larrego 
Kinga w zeszłym roku było poza tym fragmentem. Sedaka. 
Nie było miłosiernej operacji, boskie zakrycie nie było 
zrozumiane. W 1 P 4,8 miłość zakrywa wszystkie grzechy. W 
Mt 20,28 On nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby służyć i 
oddać swoje życia na okup za wszystkie grzechy. To samo w 
Mk 10,25, to samo w 1 Tm 2,6. Co jest najwspanialszym 
zakryciem, jakie kiedykolwiek było w ludzkiej historii? Czy 
Bóg jest niesprawiedliwy? Czy oskarżymy Boga? Czy Bóg 
jest nie fair? Czy oskarżymy Boga za wielkie zakrycie? Słowo 
Boże mówi w Jeremiasza 50,20: „będą szukać nieprawości 
Izraela, ale jej nie znajdą, będą szukać grzechów Judy, ale 
ich nie będzie”. Zamiast tego, jeżeli ludzie sądzą grzechy 
innych ludzi, Bóg przebaczył i zapomniał ich grzechy, ale 
umieszcza grzechy, o których oni mówią na nich, ponieważ 
w relacji do tej strony, którą oni osądzali one już zostały 
zgładzone, więc On nie może rozprawić się z nimi 
względem tej osoby, one zostały spłacone, ale widzicie, ta 
osoba nie zaakceptuje zapłaty, więc Bóg pozwala, by oni 
zebrali jako żniwo to, o czym mówią, ponieważ odrzucili 
okrycie łaski, okrycie odkupienia, okrycie krwi. Bez rozlania 
krwi nie ma odpuszczenia grzechów. „Ale u Ciebie jest 
przebaczenie, aby się Ciebie bano”, a nie by występowano 
przeciwko temu. Bóg mówi, że to jest ten rodzaj 
przebaczenia, który jest boski, stworzony przez odwieczny 
dekret, które pochodzi z doskonałej prawości. On mówi: ja 
przebaczam ci przebaczeniem, którego nigdy nie 
zrozumiesz, tak długo jak oddychasz, chyba że uwierzysz 
mojemu Słowu i będziesz żył nim i będziesz uświęcony 
przez nie. 



Co On ma na myśli mówiąc: „u Ciebie jest przebaczenie, 
aby się Ciebie bano”. On ma na myśli to: kiedy On to czyni, 
nie baw się tym. Jak On już zapłacił, oczyścił z wszystkich 
grzechów, poniósł je na swoim własnym ciele, gdy raz Jezus 
Chrystus to uczynił, nie igraj z tematem. Słuchaj Go z 
poważaniem Oz 3,5, „a w ostatecznych dniach będą się bać 
PANA i jego dobroci” znaczy, że ja muszę to zaakceptować, 
nie robić przeciwko temu założeń, moja rywalizacja z 
niesprawiedliwością wyrażona samosprawiedliwością 
doprowadza do ludzkiego przebaczenia. 

„Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami”, „niech 
człowiek nieprawy porzuci swoje myśli o Bogu”. Czy 
rozumiecie to? Jak długo będziecie to rozumieć? Czy 
rozumiecie to? Czy rozumiecie, że to jest chwalebna 
ewangelia. „Umieszczę cię w rozpadlinie skalnej i kiedy ja 
przejdę z moją chwała zakryję cię MOJĄ ręką”. JA 
UMIESZCZĘ CIĘ, NIE TY, JA, kiedy uwierzysz, Ja umieszczę 
cię w rozpadlinie, Ja zakryję cię MOJĄ odkupieńczą ręką. 
Dlatego kto będzie oskarżał wybrańców Bożych, przecież 
Chrystus usprawiedliwia, któż potępi? Chrystus jest tym, 
który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po 
prawicy Boga i wstawia się za nami. Odpowiedź jest taka i 
pytanie jest takie: „Jeżeli to Chrystus, jeśli Bóg za nami, któż 
przeciwko nam?” w Rz 8,31. 

Kiedy Słowo Boże mówi: „U ciebie jest przebaczenie, aby się 
Ciebie bano”. Psalm 71,2 i kończę: „Według swej 
sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól; bądź mi skałą 
schronienia”. Widzicie ten niezwykły fragment. Pan pięknie, 
imponująco stwierdza zasadę, że Bóg, Słowo Boże mówi: 



„wybawiasz wierzącego” w. 4 z Ps 71b z ręki nieprawego i 
ciemiężyciela. Kto jest nieprawym i ciemiężycielem, każdy 
poza łaską, każdy poza sprawiedliwością, każdy poza 
Bożymi myślami, każdy, bez względu jak jest dobry, zacny, 
świecki - cnotliwy. Poza Bożym odkupieńczym, nabytym 
prawem do przebaczenia są ciemiężycielami, są nieprawymi 
i są niegodziwi, nawet jeżeli nie popełnili jawnego grzechu i 
nawet jeżeli chodzą do kościoła, do fundamentalnego 
kościoła co tydzień i płacą dziesięciny. Są okrutni i nieprawi. 
Znaczna część sceny chrześcijaństwa jest okrutna i 
nieprawa. Skonfrontuj się ze mną w tym, chodź. Nie jestem 
w stanie dać wam nic więcej niż język oryginalny, wiele 
fragmentów z Pisma i podać wam faktów. Skonfrontuj się ze 
mną. 

Wiem, że kochacie to i wiem, że podoba się to wam. Ale 
chcę, abyście zobaczyli na zakończenie, dlaczego psalmista 
powiedział, co uczynił w Ps 119,124 „Postąp ze swoim sługą 
według twego miłosierdzia”. Ale tak nie jest powiedziane w 
tłumaczeniu King James, jeżeli czytasz King James, 
potrzebujesz mieć pastora nauczyciela, albo przynajmniej 
wyjaśnień. Oto co tu jest powiedziane: „Postąp ze swoim 
sługą według twego miłosierdzia, które góruje nad sądem”. 
Postąp ze swoim sługą według miłosierdzia, które trwa na 
wieki, postąp ze swoim sługą według miłosierdzia, które 
nigdy nie przestaje wołać z grobu - to tu jest powiedziane. 
Wiecie, dlaczego psalmista to mówi, ponieważ on wiedział, 
że Bóg już mu to obiecał. Dzisiaj wieczorem będę to 
kontynuował kazaniem, którego nigdy nie zapomnicie do 
końca życia. Jeżeli masz jakąś niezrozumiałą osobę, krytyka, 
w jakiś sposób przyprowadź ją tutaj, jakiegoś faryzeusza, 



kogoś, kto powoduje kłopoty w innym kościele, 
przyprowadź ją dziś wieczorem i będzie jej rzucone 
wyzwanie jak nigdy wcześniej, ale z miłością, miłosierdziem 
i łaską. Niektórzy z was przegapiają historyczne kazania, 
ponieważ jesteście zajęci troskami tego życia. To jest 
pomiędzy tobą a Bogiem. Baw się dobrze w tym co robisz, 
ja będę tutaj dziś wieczorem. Pochylmy nasze głowy. 

Co mamy robić. Mamy już kazanie, które głosiliśmy po 
powrocie z Holandii, mamy kazanie ze środy wieczorem, 
kazanie z dzisiaj rano. Wybierz, jakieś z tych kazań i módl 
się, aby kasety mogły dotrzeć do tysięcy pastorów na całym 
świecie, a gwarantuję wam, że niektórzy z nich zmienią 
swoje kościoły, będą słuchać ich w ukryciu i ich kościoły 
zostaną przemienione. 

Pochylcie głowy i zamknijcie oczy. Drogocenny Ojcze, w 
cennym imieniu Jezusa okryj to nabożeństwo swoją krwią. 
Ty jesteś Tym, który tego dokonał, Ty zapłaciłeś za to, ale Ty 
jesteś bardzo zatroskany tym, abyśmy my nie myśleli poza 
Twoją sprawiedliwością, co jesteśmy bardzo skłonni czynić. 
Ojcze błogosław tę serię i przybij pieczęć swojej aprobaty 
na niej w całym narodzie. Dziękujemy ci i wychwalamy Cię. 

Kiedy wszystkie głowy są pochylone, jeżeli jesteś tutaj dziś 
rano i nigdy nie przyjąłeś Jezusa Chrystusa, czy mógłbyś po 
prostu podnieść swoją rękę - chcesz być zbawiony - po 
prostu podnieś swoją rękę. Nikt nie patrzy, każda głowa jest 
pochylona. Ojcze przebacz mi oczyść mnie, wejdź do 
mojego serca, by żyć. Podnieś rękę wysoko. Niech Bóg cię 
błogosławi, szanowny panie, tu pośrodku, trzymaj rękę w 



górze. Czy jest ktoś jeszcze? Ojcze przebacz mi oczyść 
mnie, Panie Jezu wjedź do mojego serca, by żyć. Czy jest 
ktoś jeszcze? Czy jest ktoś jeszcze? 

Dzisiaj wieczorem, po wygłoszeniu tego kazania, będzie 
bardzo budujące. Będziemy modlić się o chorych ponownie 
dziś wieczorem (...) Przyjdź dziś wieczorem (...) Przyprowadź 
kogoś, módl się. Nigdy nie wiesz, kiedy uzdrowienie będzie 
miało miejsce. Nawet jeżeli minęły miesiące lub lata, ono 
nadal może się wydarzyć w jednej chwili, jest tak mistycznie 
dokonywane przez Bożą łaskę. Więc dzisiaj wieczorem 
ponownie będziemy to robić. Ojcze, wychwalamy Cię i 
dziękujemy Ci. 

 

Iz 55,7 „Niech bezbożny (ang. niegodziwy) opuści swoją drogę, a 
człowiek nieprawy (ang. niesprawiedliwy) swoje myśli i niech wróci do 
PANA, a on się zlituje; niech wróci do naszego Boga, gdyż jest on hojny w 
przebaczeniu”. 
Iz 61,10 „Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w 
moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w 
płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak 
oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami”. 
Rz 3,25 „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, 
aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej 
cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”. 
Rz 5,17 „Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła 
królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej 



łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa 
Chrystusa”. 
Rz 10,3 „Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić 
własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga”. 
Rz 9,14 „Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże!” 
Ps 71,1-2 „W tobie, PANIE, pokładam ufność, niech nigdy nie będę 
zawstydzony. Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól; nakłoń ku 
mnie ucha i wybaw mnie”. 
Pwt 33,12 „A o Beniaminie powiedział: Umiłowany przez PANA będzie 
mieszkał przy nim bezpiecznie; PAN będzie go bronił (ang. okrywał go) 
każdego dnia, a on będzie przebywał między jego ramionami”. Ps 119,144 
„Sprawiedliwość twoich świadectw trwa na wieki; daj mi rozum, a będę 
żył”. 
Rz 3,3-4 „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara 
zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie 
prawdziwy, a każdy człowiek - kłamcą, jak jest napisane: Abyś okazał się 
sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz 
sądzony”. 
Rdz 15,6 „I uwierzył PANU, i poczytano mu to za sprawiedliwość”. 
Pwt 32,4 „On jest Skałą, a jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie jego 
drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, 
sprawiedliwym i prawym”. 
Ps 92,15 „Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma 
w nim żadnej nieprawości”. 
Ps 5,4 „Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą 
nie zamieszka”. 
Ha 1,13 „Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani 
widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu 
milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam?” Ha 2,13 
„Czyż to nie pochodzi od PANA zastępów, że ludy będą się trudzić przy 
ogniu, a narody będą się męczyć daremnie?” 
Ps 33,5 „On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia 
PANA”. 
Iz 61,8 „Ja bowiem, PAN, miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla 
całopalenia; dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i 
zawrę z nimi wieczne przymierze”. 
Ps 35,27 „Ale niech śpiewają i radują się ci, którzy sprzyjają mojej 
słusznej sprawie; niech mówią nieustannie: Niech będzie wywyższony 



PAN, który pragnie pokoju dla swego sługi”. 
Prz 24,16 „Bo sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje; a 
niegodziwi popadną w nieszczęście”. 
Ps 18,30 „Droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu 
wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają”. 
J 8,21 „Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy 
będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu. Gdzie ja idę, wy 
przyjść nie możecie”. 
J 3,16 „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego 
Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 
1 J 2,2 „I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, 
lecz także za grzechy całego świata”. 
Iz 53,6 „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą 
drogę, a PAN włożył na niego nieprawość nas wszystkich”. 
Łk 7,44 „I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: Widzisz tę 
kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona 
zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami”. 
Wj 33,22 „A gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w 
rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę”. 
Ps 22,16 „Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; 
przebili moje ręce i nogi”. 
Kol 3,3 „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w 
Bogu”. 
2 Kor 5,17 „Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; 
to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe”. 
Ef 2,6 „I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach 
niebiańskich w Chrystusie Jezusie”. Ef 5,30 „Gdyż jesteśmy członkami 
jego ciała, z ciała jego i z kości jego”. 
1 Kor 6,17 „Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem”. 
Ps 130,1-3 „Z głębokości wołam do ciebie, PANIE. Panie, wysłuchaj mego 
głosu. Nakłoń swych uszu na głos mojego błagania. PANIE, jeśli będziesz 
zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? 
Hi 13,27 „Zakułeś moje nogi w dyby, śledzisz wszystkie moje ścieżki i 
zaznaczasz ślady moich stóp”. 
Ps 110,1 „Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż 
położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy”. 
Rz 14,4 „Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi 
albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić”. 



Ps 119,141,144 „Ja jestem mały i wzgardzony, lecz nie zapominam twoich 
przykazań. Sprawiedliwość twoich świadectw trwa na wieki; daj mi 
rozum, a będę żył. 
Ps 119,131 „Otwieram usta i wzdycham, bo pragnąłem twoich przykazań”. 
Rz 5,15-21 „Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli 
bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła 
na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa 
Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, 
który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku 
potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku 
usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć 
zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują 
obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez 
jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na 
wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość 
jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu 
życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało 
się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się 
sprawiedliwymi. A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz 
gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; aby, jak 
grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość 
ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. 
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 8,12 „Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów i 
nieprawości więcej nie wspomnę. Hbr 10,17 „Potem dodaje: A ich 
grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę”. 
Iz 43,25 „Ja, właśnie ja, zmazuję twoje przestępstwa ze względu na 
siebie, a twoich grzechów nie wspomnę”. 
Mt 20,28 „Tak jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby 
służyć i oddać swoje życie na okup za wielu”. 
1 P 4,8 „Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo 
miłość zakrywa mnóstwo grzechów”. 
Mk 10,25 „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego”. 
1 Tm 2,6 „Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na 



świadectwo we właściwym czasie”. 
Jr 50,20 „W tych dniach i w tym czasie, mówi PAN, będą szukać 
nieprawości Izraela, ale jej nie będzie, i grzechów Judy, ale nie będą 
znalezione. Przebaczę bowiem tym, których pozostawię”. 
Oz 3,5 „Potem synowie Izraela nawrócą się i będą szukać PANA, swego 
Boga, i Dawida, swego króla; a w ostatecznych dniach będą się bać PANA 
i jego dobroci”. 
Rz 8,31 „Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko 
nam?” 
Ps 71,2-3 „Według swej sprawiedliwości ocal mnie i wyzwól; nakłoń ku 
mnie ucha i wybaw mnie. Bądź mi skałą schronienia, gdzie zawsze mogę 
uciec; przykazałeś, aby mnie wybawiono, bo ty jesteś moją skałą i 
twierdzą. Mój Boże, wyzwól mnie z ręki niegodziwego, z ręki 
przewrotnego i ciemiężyciela”. 
Ps 119,124 „Postąp ze swoim sługą według twego miłosierdzia i naucz 
mnie twoich praw”. 


