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Możecie zdawać sobie sprawę i wiem, że tak, jest, bo mamy 
tu bardzo wierną grupę ludzi, możecie sobie uświadamiać 
razem ze mną, że ta seria o zakryciu jest jednym z 
najbardziej kluczowych przesłań w tym konkretnym czasie. 
Chcę, aby młodzi mężczyźni to pamiętali; chcę, aby ludzie, 
którzy mają rówieśników pamiętali to, a każdy ma 
rówieśników, chcę byście pamiętali to względem swojej 
rodziny, rodziców, siebie nawzajem, pamiętaj to konkretne 
kazanie dzisiaj rano i wieczorem zatytułowane „Wspaniałe 
zakrycie”. 

Widzisz, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, Bóg nie da się z 
siebie naśmiewać. I dzisiaj rano, gdy wspomnieliśmy 
Beniamina w Pwt 33,12, „powiedział o nim umiłowany i 
Słowo Boże mówi, że będzie mieszkał w bezpiecznie i jest 
powiedziane, że on będzie zakryty, Bóg będzie go osłaniał 
przez cały dzień. A jednak, kiedy przeczytasz historię, 
George się dzielił tym ze mną krótko, jeśli przeczytasz 
historie dotyczące Beniamina, odkryjesz pewne szokujące 
rzeczy o tym mężczyźnie, to odżegnasz się od wszelkiego 
uznania, jakie kiedykolwiek miałeś dla człowieka. Beniamin 
nie był słodkim, małym chłopcem, jak Pwt 33,12 przedstawia 
go. Ale nie będziemy zajmować się dzisiaj życiem 
Beniamina, życie Beniamina nie było jakieś niesamowite, 
powiem tyle bardzo ostrożnie, nie było takim też jego 
plemię, czy jego grupa, która utworzyła się wokół niego, a 
jednak Beniamin, Słowo Boże mówi, że Bóg będzie osłaniał 
go przez cały dzień - na wieki. Powód tego znajduje się w 
tym dzisiejszym kazaniu: Wspaniałe zakrycie nr 2. 



Kiedy Biblia mówi, że Jezus Chrystus zapłacił za wszystkie 
grzechy całego świata i co jest nazwane w Biblii 
nieograniczonym przebłaganiem. Nauczyliśmy się o 
nieograniczonym przebłaganiu. Musimy je mieć jako 
przesłankę do wszystkich korelujących z nim doktryn. 
Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz: Musimy rozumieć 
przesłanki, jak one korelują z precyzyjną prawdą, kiedy 
precyzyjna prawda jest poszerzana, uwydatniana w 
powiększeniu precyzyjności. Na przykład: kiedy Słowo Boże 
mówi jasno, że Jezus Chrystus zakrył grzechy całego świata, 
nie możemy tylko powiedzieć, czyż to nie jest wspaniałe, że 
Jezus Chrystus zakrył grzechy całego świata. Musimy 
powiedzieć: co to oznacza w relacji do wszystkich innych 
doktryn, co to oznacza w relacji do wszystkich innych 
doktryn. Jak to opisuje inne bardzo istotne kategorie w 
życiu każdego wierzącego. Bóg był w Chrystusie nie 
przyłączając grzechów świata do ludzi. Bóg był w 
Chrystusie nie przypisując niegodziwości świata ludziom. 
Ale przyniósł i dał służbę pojednania. Będę mówił bardzo 
powoli dzisiaj, wyprostujcie swoje ramiona, bądźcie uważni, 
bądźcie pilni i z Bożą łaską miejcie akademicką dyscyplinę, 
akademicką koncentrację z akademicką odpowiedzialnością 
wobec wiecznego Słowa Bożego, które będzie użyte, aby 
osądzić nas wszystkich na sądzie Bema. 

Dziś wieczorem, chcę, abyście pomyśleli o tym: Dawid setki 
lat wcześniej, zanim apostoł Paweł go zacytował, powiedział 
w Psalmie 32,1-2: Błogosławiony i w oryginalnym hebrajskim 
jest tu liczba mnoga: szczęścia ma człowiek, któremu Pan 
przebaczył jego występki. Ale następnie część b tego 
wersetu mówi: i zakrył cały jego grzech. Szczęścia ma 



człowiek, którego występki są przebaczone i któremu Pan 
zakrył cały jego grzech. Psalmista powtórzy to w Psalmie 85, 
w.2. Jest tu powiedziane, że Bóg przebaczył swojemu 
ludowi, a potem jest powiedziane, że zakrył cały ich grzech. 
I jest to bardzo piękna zasada. Co dzieje się, kiedy ja nie 
akceptuję tej zasady? Co dzieje się, kiedy mój umysł 
odrzuca tę zasadę dla mojego własnego życia? Co dzieje 
się, kiedy muszę siedzieć w radzie bezbożnych z powodu 
poczucia winy przez nieprzyjmowanie łaski? Kiedy w 1 Piotra 
4,8 Słowo Boże mówi, że miłość zakrywa mnóstwo 
grzechów. Miłość zakrywa poprzez odkupienie Jezusa 
Chrystusa mnóstwo grzechów. Przysłów 17,9a mówi: miłość 
zakrywa grzechy. Wrócimy do tych dwóch wersetów później 
w kazaniu. 

Chcę, byście zobaczyli tego wieczora w przesłance swojego 
myślenia, w ciągłości waszej struktury odniesienia, w 
duchowej trafności waszego zrozumienia, bardzo 
naładowaną, bardzo ekscytująca, niezwykłą zasadę Bożego 
boskiego zaopatrzenia dla tych, który żyją w duchowej 
normie. Duchowa norma to: każdy wierzący, który akceptuje 
boską ugodę Boga z Jezusem Chrystusem na rzecz 
grzesznych ludzi. Gdy przyjmujemy to, co Jezus Chrystus 
uczynił i kim Jezus Chrystus jest i jak stwierdziliśmy dziś 
rano w Ps 119,124: „postąp ze mną według twojego 
miłosierdzia”. Kiedy zrozumiemy tę zasadę, że miłosierdzie 
góruje nad sądem, że trwa na wieki, że idzie za nami przez 
wszystkie dni naszego życia, to wówczas zdajemy sobie 
sprawę z boskiej, duchowej normy. I zaczynamy odchodzić 
od ludzkiej normy. Ludzka norma jest zawsze zabarwiona 
ludzkim zrozumieniem, jej brakiem 



duchowego wnętrza, jej fiaskiem w znaniu serca Bożego. 
Dlatego Jezus powiedział do Filipa w Jana 14, 9: jestem z 
wami TAK długo, a nie poznaliście mnie. 

Wyobraźcie sobie dziś ze mną wspaniałe zakrycie. Pewnego 
dnia w Psalmie 85,10 miłosierdzie i doktryna spotkały się, a 
sprawiedliwość i pokój pocałowały się na Kalwarii. A prawda 
wytrysnęła z ziemi. W Ps 85,13 sprawiedliwość idzie przed 
nami. Nic dziwnego, że w Psalmie 89,16 oni będą 
wywyższeni w JEGO sprawiedliwości. Bóg jest Bogiem 
naszej sprawiedliwości w Ps 4,1 i w Ps 24,5 sprawiedliwość, 
która pochodzi od Boga naszego zbawienia. Wszystkie te 
wersety pięknie wyjaśniają niezwykłą boską normę, która 
definiuje, ilustruje serce Boże w myśleniu ludzi. 

Przez chwilę, chcę abyście naprawdę myśleli ze mną. W Rz 
r. 1 od w. 18 do w. 32 Bóg potępia niemoralnego człowieka. 
Boża sprawiedliwość potępia niemoralnego człowieka. Ale, 
w Rz r. 2, w 1-11 Bóg potępia religijnego człowieka, tego 
który zewnętrznie jest akuratny/bezbłędny i w ludzkim 
pokazie ludzkich norm, w religijnych przedsięwzięciach. Ale 
w Rz 2,12-20, posłuchajcie tego: Bóg potępia moralnego 
człowieka. Więc mamy człowieka niemoralnego, człowieka 
religijnego i człowieka moralnego - wszystkich 
umieszczonych razem. I nigdy nie myślisz o tym w 
społeczeństwie, które wydaje dużo pieniędzy, by zająć się 
niektórymi działaniami niemoralnego człowieka. Bycie w 
jego otoczeniu może być o wiele bardziej niebezpieczne. 
Ale religijny człowiek i moralny człowiek są na równi 
potępieni z niemoralnym człowiekiem. Z tego powodu Rz 
2,1-2 Słowo Boże mówi, że jesteś bez wymówki, człowieku, 



kiedy osądzasz drugą osobę. Bo kiedy osądzasz drugą 
osobę, potępiasz samego siebie, ponieważ robisz te same 
rzeczy, nie tę samą rzecz, ale te same rzeczy. Z tego 
powodu w Rz 3,10 Słowo Boże mówi, że nie ma 
sprawiedliwego ani jednego. Tak jak niemoralny człowiek 
dezaprobowany przez Boga, staje się potępieńcem, co 
znaczy dezaprobowany i tak samo człowiek w swoim 
najlepszym stanie również staje się potępieńcem w Ps 
39,5b. Połącz te boskie prawdy razem i one formułują boską 
normę. Czym jest ta boska norma? Ta boska norma zaczyna 
się od Ps 139,13 psalmista mówi: zostałem okryty w łonie 
mojej matki, zostałem zakryty w łonie mojej matki. 
Jeremiasz również był okryty w łonie swojej matki, tak samo 
Samson, ale Słowo Boże naucza tak jasno, że w każdym 
przypadku, każdy indywidualny chrześcijanin, o którym Bóg 
uprzednio wiedział, że przyjmie Jego Syna Jezusa Chrystusa 
w swojej wolnej woli niezależnie od nękania, niezależnie od 
bycia wyzywanym od najgorszych przez ludzką normę. 
Słowo Boże mówi: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas 
wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach 
niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w NIM PRZED 
założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed 
jego obliczem w miłości. Ten werset w Ef 1,4 mówi o tym, 
jak chrześcijanie, pomimo tego, że Bóg uprzednio znał 
wszystkie ich grzechy i całe ich zwiedzenie i całe ich 
pokrzywienie, całą ich niesprawiedliwość, ale ich 
niesprawiedliwość, w Rzymian nauczyliśmy się dziś rano nie 
może uwydatnić sprawiedliwości Bożej, ponieważ 
sprawiedliwość Boża jest darem łaski w Rz 5,17 i czyni 
możliwym wielkie zakrycie, boską normę, która jest dana 



człowiekowi przez łaskę i prawdę zamiast przez Prawo 
Mojżesza. Prawo zostało dane, aby każde usta mogły się 
zostać zawarte, zamknięte w Rz 3,19. I jeżeli uchybiliśmy w 
jednym pojedynczym punkcie, jesteśmy winni wszystkich w 
Jakuba 2,10. Więc Bóg daje nam obfitość łaski i dar 
sprawiedliwości. Przeczytaliśmy dziś lub cytowaliśmy Ps 
89,16, że oni będą wywyższeni przez Jego sprawiedliwość. 
Jego sprawiedliwość jest im dana jako Bóg ich 
sprawiedliwości. Dlatego Jeremiasza 23,6 czyni to 
krystalicznie jasnym w duchowej prawdzie. 

Jeżeli to, co mówimy jest prawdą, stwierdzenia 
wypowiedziane dziś przez pastora Powella, on powiedział, 
że nie ma absolutnie żadnego miejsca na względną 
sprawiedliwość. Mam nadzieję, że pamiętacie to: nie ma 
miejsca na względną sprawiedliwość. Względna 
sprawiedliwość to ludzka dobroć człowieka wyolbrzymiona 
w jego człowieczeństwie przez moralne wybory lub religijne 
wybory, ale nie ma miejsca na względną sprawiedliwość. 
Jakakolwiek miara względnej sprawiedliwości zawsze nie 
dostaje doskonałej sprawiedliwości. Zatem wszyscy 
zgrzeszyli i rozminęli się (nie utrafili) z doskonałą 
sprawiedliwością w Rz 3,23. 

Oto jesteśmy tu dziś, wymieniamy te wersety i dlaczego 
robimy to, ponieważ, kiedy słyszymy modlitwę apostoła 
Pawła w Efezjan 3 „by Chrystus mieszkał w naszych sercach 
przez miłość, abyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w 
Nim, abyśmy mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka 
jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznali 
miłość Chrystusa, która przewyższa poznanie, abyśmy 



zostali napełnieni całą dobrocią Boga. Temu zaś, który może 
uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy 
albo o czym myślimy - i wtedy dochodzimy do czegoś - 
który według mocy działającej w nas. Chwała niech będzie 
w kościele po wszystkie pokolenia. Amen”. Ta moc jest 
czymś odrobinę innym, jeżeli weźmiemy jedno z czterech 
znaczeń słowa: moc. Tutaj ono znaczy jak wiele my 
rozumiemy, że sprawiedliwość Boża jest objawiana z wiary 
w wiarę Rz 1,17. Tak jak Boża sprawiedliwość jest dana, kiedy 
uwierzyliśmy i została nam poczytana jako sprawiedliwość, 
przypisana nam jako sprawiedliwość Rdz 15,6 jest zawsze 
objawiana WIERZE, po prostu prostej wierze. Może być 
dwoje ludzi obok siebie. I wierzący może żyć chwilowo w 
żałosnym upadku i może być obok niego bardzo moralny 
wierzący, który nigdy nie tknął się jego upadku. I ten 
wierzący w tym nędznym upadku wierzy i jest sprawiedliwy, 
a ten drugi wierzący, który nigdy nie nawet nie wpakuje się 
w ten grzech pozostaje niesprawiedliwy. Bo on rozmija się z 
przypisaną sprawiedliwością, ponieważ on nie ufa 
całkowicie poza swoją moralną religijną dobrocią. I z tego 
powodu mamy tak niezwykłą pogmatwaną historię ludzkiej 
normy. Religijny człowiek nie da rady, moralny człowiek nie 
da rady ani trochę bardziej niż niemoralny człowiek i prawdę 
powiedziawszy religijny i moralny człowiek są potępieni w 
większym stopniu z tej trójki. Biblia mówi w Ps 71,24 „będę 
mówił o twojej sprawiedliwości przez cały dzień”, mówi w Ps 
36,6 „Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry”, jest 
powiedziane w Ps 51,14 (nie 6), że będzie śpiewał o niej, o 
Bożej sprawiedliwości. Dlaczego? 



Chcę, abyście pomyśleli o tym, w tej boskiej normie, kiedy 
Biblia mówi, że Bóg to nie człowiek, by miał kłamać, ani 
synem człowieczym, by miał żałować. Następnie Balaam 
powiedział tak: Bóg wydał nakaz, by błogosławić i ja nie 
mogę tego odwrócić, a potem powiedział, coś, co 
podsumowuje cały dzień: „bo Bóg nie dostrzegał 
niegodziwości Jakuba i nie widział perwersji Izraela”. Czy 
rozumiecie to? Bóg nie dostrzegał niegodziwości tego 
zwodniczego, mającego rozdwojony umysł, 
schizofrenicznego Jakuba, ani nie widział perwersyjności 
Izraela, który oddawał cześć dosłownym bożkom na 
zielonych drzewach, a także uprawiali duchową prostytucję, 
ponieważ żyli w najlepszym wydaniu w religijnych normach, 
moralnych normach, a następnie często wpadali w swojej 
słabości w niemoralność, w niektórych przypadkach. Ale On 
nie widział i nie dostrzegał, dlaczego? Z powodu boskiej 
normy wielkiego zakrycia. Kiedy my wyznajemy nasze 
grzechy, Bóg uczy nas jak wkroczyć w postępującą 
sprawiedliwość, postępującą łaskę i zaczynamy sobie 
uświadamiać niezwykłą zawartość Hbr 10,10 „bo jesteśmy 
uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa RAZ I NA 
ZAWSZE (ang)”. „Bo jedną ofiarą uczynił doskonałymi tych, 
którzy są uświęceni RAZ I NA ZAWSZE w Hbr 10,14. Jeżeli 
pojmiemy te dwa wersety w tym pięknym Liście do 
Hebrajczyków. „Bo jesteśmy - co - uświęceni przez ofiarę 
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. „Bo On udoskonalił 
na wieki tych, którzy są uświęceni”. Zatem jeden werset 
mówi, że jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa 
Chrystusa raz i na zawsze, a następny werset mówi, że On 
udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni i prawdziwe 
znaczenie w grece jest: raz i na zawsze. Widzicie - to jest 



boska norma. To jest to, kiedy miłosierdzie i doktryna 
spotkały się razem, a sprawiedliwość i pokój się pocałowały, 
a prawda wytrysnęła z ziemi i sprawiedliwość idzie przed 
wierzącym, sprawiedliwość przypisana, bez uczynków. 

Dlaczego Bóg może iść przed nami w sprawiedliwości? Z 
powodu boskiego zakrycia. Będę szukać ich niegodziwości, 
Bóg mówi: Będą szukać ich niegodziwości, ale ich nie 
znajdą. Ja celowo powtarzam Jr 50,20, ponieważ jest 
powiedziane, że już ich grzechów nigdy nie wspomnę i 
dlatego to jest boskie zakrycie poprzez duchową normę/
założenie pomiędzy Ojcem a Synem, przez którą jest 
niemożliwe, aby Bóg kłamał w Hbr 6,18. 

Każda jedna rzecz w przybytku musiała być pokryta krwią. I 
istotą doświadczalnej społeczności, komunii/łączności z 
Bogiem jest to, że każda jedna dziedzina naszego 
subiektywnego i każda jedna dziedzina naszego 
obiektywnego umysłu, to nie to, co robimy, to nie to, co 
uczyniliśmy w ludzkiej normie, ale każdy jeden aspekt ma 
zastosowaną krew Jezusa Chrystusa. I kiedykolwiek jest 
potrzeba, krew musi być użyta/przywłaszczona, chociaż ona 
została przelana. Bycie przywróconym do społeczności z 
Bogiem jest po prostu świeżym zastosowaniem wiary w 
krew. To jest powód, dlaczego krew oczyszcza nasze 
sumienie w Hbr 9,14 z ludzkiego dobra. To znaczą martwe 
uczynki - ludzkie dobro - aby służyć żywemu Bogu. 

Chcę, abyście pomyśleli dzisiaj. Kluczem do relacji 
człowieka z Bogiem jest przyjęcie Bożej sprawiedliwości. 
Deformacją całego rodzaju ludzkiego jest życie w jakiejś 



mierze we względnej sprawiedliwości. To jest raczej 
humorystyczne, dla chrześcijanina napełnionego Duchem, 
który rozumie boską normę, czy dla napełnionej Duchem 
kobiety, która rozumie boską normę, rozmowy są takie 
wyszukane i wypełnione banałem. Oto pewien grzesznik. I 
gdybyś go ocenił na skali od 1 do 10 względem Bożej 
sprawiedliwości, większość z nich nie osiągnęłaby 3. Tamci 
powiedzą, no cóż, jestem za tym gościem a nie za tym z 
powodu tego - względna sprawiedliwość. Kogo to 
obchodzi? Oni poszliby do piekła wczoraj, gdyby nie łaska. 
Oni sobie deliberują, wiecie Ps 97,2 mówi: Boży tron jest ze 
sprawiedliwości. Boży tron jest ze sprawiedliwości. Ps 50,2 
nie w KJV, ale w oryginalnym hebrajskim jest powiedziane, 
że Bóg czyni sprawiedliwość, której nie da się poruszyć. 
Powód, dlaczego tak jest w Ps 119. Bo jest na wieki. Prawda 
jest taka, że względna sprawiedliwość jest największym 
żartem w całym chrześcijaństwie. Co stale ma miejsce w 
ewangelicznych kręgach jest dużym żartem: denominacje 
walczą ze sobą nawzajem, walczą i pochłaniają siebie 
nawzajem, naprawdę ze względu na to, kto jest lepszy. Ktoś 
jest lepszy, ponieważ ich doktryna jest lepsza. Ktoś jest 
lepszy, ponieważ ktoś nie zgrzeszył tak bardzo, jak ktoś inny 
o kim słyszał, że zgrzeszył. Bardzo interesujące. Biblia 
wznosi się z boską pulsacją duchowej normy. Jeżeli 
uchybiłeś w jednym punkcie, jesteś winny wszystkich i 
prawo zostało dane, aby wszystkie usta mogły być 
zamknięte. Ale te wersety są całkowicie ignorowane! A 
Biblia mówi: Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci 
kamieniem - całkowicie ignorowane w rozmowach o ludzkiej 
normie we względnej sprawiedliwości. Widzicie - nie ma 
miejsca na względną sprawiedliwość. Nie ma miejsca na to. 



Nigdzie w Biblii nie jest to akceptowane. I kiedy ludzie 
chodzą na Show Larrego Kinga czy na Ted'a Koppela - do 
ludzi, którzy sami są bardzo nieprawi. Jeśli uważasz, że 
Larry, ja lubię Larrego Kinga zapytaj Don'a Rickles, jeżeli nie 
uważasz, że on jest nieprawy. On powiedział, że ten facet 
nie powinien być w żadnym show. On cały i to, co robi jest 
chore. Nie złośćcie się, bo Larry King śmiał się i omal nie 
upadł na podłogę, kiedy to powiedział. On powiedział, że 
widział go, jak śpiewał piosenkę i wyszedł, ponieważ treść 
była straszna. On powiedział: Wyglądasz na 110, ile masz lat 
105. 

Ale oto ci dżentelmeni, do których udają się pastorzy i to 
naprawdę szokuje i przekazują swoje informacje na temat 
grzechów o sobie nawzajem. Ja nigdy nie zrozumiem tego, 
ja długo oddycham. To jest naprawdę proszenie o ogień z 
nieba. A jednak Biblia mówi, że Pan ZAKRYŁ RÓWNO 
GRZECHY CAŁEGO ŚWIATA. Tak, jeżeli ktoś nie przyjmie 
Chrystusa, pójdzie do piekła i będzie cierpiał w piekle na 
zawsze. Zgadza się. I pójdą do piekła, ponieważ odrzucili 
dar zbawienia i dar sprawiedliwości przez łaskę i dlatego 
pójdą do piekła. 

Ale chcę, abyście zobaczyli w Ps 64, otwórzcie tam ze mną. 
Oto religijny człowiek i moralny człowiek, prawdopodobnie 
zbawieni i funkcjonujący we względnej sprawiedliwości, oto 
religijny człowiek i moralny człowiek, prawdopodobnie 
zbawieni z łaski Bożej, ale nigdy nie dojrzeli w zrozumieniu i 
doktrynie o dokonanym dziele i teraz funkcjonują we 
względnej sprawiedliwości i ich względna sprawiedliwość 
wywyższa się ponad tego, którego tropią. Werset 2: „Ukryj 



mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają 
czyniących nieprawość; którzy naostrzyli swój język jak 
miecz, nałożyli swoje strzały, - nawet co? - słowa jadowite; 
aby strzelać z ukrycia - w znaczeniu: tajne telefony, tajne 
listy, tajemne porady, strzelają potajemnie w kogo - 
ponownie - w doskonałego - dzięki przyjęciu doskonałego 
daru sprawiedliwości jako szaty przez wiarę i są pełni w 
Jego sprawiedliwości i On stał się Bogiem ich 
sprawiedliwości i tylko dlatego są oni doskonali, nie w 
swoim doświadczeniu, ale w swoim położeniu/pozycji. 
Następnie werset 4b: „ strzelają znienacka i nikogo się nie 
boją”. Wiecie, dlaczego się nie boją, ponieważ są bardzo 
religijni i są bardzo moralni, nie boją się, ponieważ nie 
popełnili niczego, co wiedzą, że jest tak złe. To bardzo 
ciekawe. Werset 5: utwierdzają/zachęcają siebie - to mówi o 
duchach stronniczych, zgromadzeniach grup o lekkim 
umyśle, religijni i moralni ludzie zbierają się razem w imię 
względnej sprawiedliwości. Oni zachęcają się w niegodziwej 
sprawie (pol. „utwierdzają się w złym zamiarze”). Czyż to nie 
jest ciekawe. Oni zachęcają siebie w niegodziwej sprawie. 
Budują się nawzajem. Oni zmawiają się zastawić sidła 
potajemnie („jak ukryć pułapki”). Mówią: któż je zobaczy? 
Werset 6: Szukają nieprawości. Zatem oni wyszukują 
niegodziwość poprzez ludzką normę. Czym jest ludzka 
norma? Czy ktoś ma informację o tym jak zły jest, albo co 
ona uczyniła - to jest ludzka norma. Tak ktoś powiedział 3 
lata temu, 5 lat temu, 8 temu, więc zsumujmy to, co oni 
mówili i wysondujmy ich i to jest nasza ludzka norma lub 
religijne streszczenie. Teraz czytamy to: oni osiągają 
staranne przeszukanie: „zarówno wewnętrzna myśl każdego 
z nich jak i serce są głębokie” (ang). To, co oni czynią, 



zostało głęboko rozważone, głęboko przemyślane i głęboko 
zakorzenione w ich myśleniu i w ich słownictwie. ALE Bóg 
wypuści na nich strzałę. Bóg nie ma żadnego udziału w ich 
samosprawiedliwości, względnej sprawiedliwości i całej ich 
ludzkiej normie. Bóg ustrzeli ich. Jeżeli pracujesz z kimś w 
biznesie, może nie przydarzyć ci się to tutaj przez kilka lat, a 
może się przydarzyć w przeciągu miesiąca, kto to wie. 
Pracujesz z kimś w biznesie i polegasz na tej osobie, bardzo 
uważaj, aby oni nie podpadli pod tę kategorię, nigdy, a 
kiedy się to przydarzy, przywołaj ich do pionu, zanim 
dokończą zdanie. Zauważcie: Ale Bóg wypuści na nich 
strzałę, nagle zostaną zranieni. Sprawią, że ich własny język 
doprowadzi ich do upadku; wszyscy, którzy ich zobaczą - co 
zrobią? (uciekną). 

I ja myślę, że znacie nas na tyle dobrze, że wiecie o czym 
mówię. Ja po prostu myślę, że to niedługo się przydarzy 
niektórym ludziom w Ameryce. Odczuwam w moim duchu, 
że w następnym roku, za 2 za trzy lata, pewni ludzie, którym 
uchodziło na sucho całe obelżywe oczernianie przez lata 
ostatecznie zostaną przyłapani na tym. I to nie wydarzy się 
tutaj, dzięki Bogu, więc nie zaczynaj się robić śmieszny. 
Utrzymujmy naszego dobrego ducha. Tego nie ma, dzięki 
Bogu. Ciało tutaj jest zdrowe. 

Chcę, żebyście zobaczyli to: w 1 P 4,8: Przede wszystkim 
miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich - miejcie gorliwą 
miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo 
grzechów! Co ten werset mówi? „A ponad wszystko” (ang.) 
miejcie gorliwą miłość pomiędzy sobą! Zacznij z tego 
miejsca! Miejcie gorliwą miłość z boską normą pomiędzy 



sobą, BO MIŁOŚC ZAKRYWA MNÓSTWO GRZECHÓW! 
Innymi słowy, nie przymykamy oczu na grzech, idziemy 
bezpośrednio do tej osoby w całkowitej słabości i miłości, 
aby pomóc, ale miłość zakrywa mnóstwo grzechów i 
bądźcie gorliwi względem siebie, że działacie w ten sposób. 
Teraz werset 9: Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania 
(szczędzenia/pożałowania). Kiedy to robisz, nie żałuj tego, 
nie skąp, jakbyś robił komuś wielką przysługę. Ale Biblia 
mówi: bądźcie gościnni dla siebie bez pożałowania, werset 
10: „Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie 
sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”. I czego 
naucza ten werset? On uczy szafarstwa okryciem Jezusa 
Chrystusa względem siebie nawzajem w boskiej normie. I 
ostatni werset, dzisiaj, który chcę przeczytać Prz 17,9, w 
całości tym razem: „Kto kryje grzech, szuka miłości”. 
Powiedzcie to ze mną: Kto kryje grzech, szuka miłości - i 
ostatnia część tego - a kto wyjawia (powtarza ang.) sprawę, 
rozdziela prawdziwych (ang.) przyjaciół. Kto kryje grzech, 
powiedzcie to: szuka miłości, a kto powtarza sprawę, 
rozdziela nawet najlepszych przyjaciół. Którą szkołę 
prezentowałeś wcześniej? Biblia mówi 1 P 3,18: sprawiedliwy 
umarł za niesprawiedliwych. To jest niezwykły werset, który 
może przyprowadzić nas do Boga: sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
objawiając miłość Bożą grzesznym ludziom. Więc mamy tę 
wielką zasadę: my musimy być szafarzami, my musimy być 
szafarzami tej łaski; różnorakiej - poikilos - łaski z każdej 
strony; my musimy być szafarzami łaski z każdej strony. 
Zapieczętuj swój język za każdym razem i nie funkcjonuj w 
swojej ludzkiej normie i naturalnym temperamencie, żeby 
się śmiać ze swojej słabości, zapieczętuj swój język każdego 



dnia, zapieczętuj swój język na zawsze i niech twoich słów 
na ziemi będzie niewiele, chyba, że one budują Ciało 
Chrystusa. Ale jako dobrzy szafarze różnorodnej łaski Bożej, 
usługuj tą samą łaską, którą otrzymałeś z powodu boskiej 
normy. 

Wyobraźcie sobie teraz: oto wierzący, to jest 
reprezentowanie grzesznika. Grzesznik jest zbawiony, on 
wierzy w Chrystusa, jest umieszczony w doskonałej 
sprawiedliwości Bożej, jest ukryty. Aby zranić tego 
wierzącego musisz, przebić się przez Dokonane dzieło, 
boska normę, nowy testament, nowe przymierze, poikilos - 
łaskę z każdej strony, musisz przebić się przez fakt, że 
wszystkie grzechy tego wierzącego są zakryte, każda jedna 
rzecz została spłacona. Jedyne prawo, jakie masz, 
względem tego wierzącego, to usługiwać mu, przywracać 
go do społeczności w łagodności i budować go w łasce, 
aby mógł cieszyć się społecznością i łącznością z 
zastosowaniem krwi i to jest przywilej możliwości twojego 
szafarstwa i mojego szafarstwa i ten wierzący jest ukryty z 
Chrystusem w Bogu i aby zaatakować tego wierzącego, to 
musisz zaatakować to, co Chrystus uczynił!! Musisz 
unieważnić Słowa Dokonanego dzieła! Musisz odrzucić 
miłość bezwarunkową i uczynić ją warunkową przez ludzką 
normę. Musisz odrzucić łaskę za łaską i przywieść ponownie 
prawo, które oszacowuje grzech w oparciu o standard 
ludzkiej sprawiedliwości, zamiast boskiej sprawiedliwości. I 
nie możesz tego robić, każdy wierzący jest w Chrystusie, 
każdy wierzący jest posadzony w okręgach niebieskich i 
każdy wierzący jest ukryty. Teraz musisz mieć do czynienia z 
Chrystusem, nie z wierzącym! To oznacza modlitwę, miłość 



łagodność, uprzejmość, dobroć, prywatność, szacunek, 
doktrynę o boskim szacunku w Bożych krokach do 
przywrócenia do społeczności i wszystko jest czynione bez 
opowiadania swojej żonie czy mężowi, czy twojemu 
najlepszemu przyjacielowi. Nigdy nie wyciągasz ani jednej 
rzeczy. Twoje usta są zapieczętowane. Idziesz bezpośrednio 
do tej osoby ze służbą pojednania w duchu łagodności. I 
wtedy musi pojawić się taki moment, gdzie po prostu 
powierzasz ją Bogu i nie grasz roli sędziego. 

Ja wierzę z całego mojego serca, że jeżeli zaczniemy 
pojmować tę prawdę i naprawdę ją rozumieć i iść naprzód z 
nią to Ps 94,15: sąd powróci do sprawiedliwości - 
powiedzcie to: sąd powróci do sprawiedliwości. Podążaj za 
sprawiedliwością i znajdź życie w Prz 21,21 i w Ps 94,15: sąd 
powróci do czego - do sprawiedliwości. Czy wiecie, co to 
znaczy? To znaczy w Ps 33,5, że Bóg miłuje słuszność i 
swoją sprawiedliwość, więc On zawsze obchodzi się z 
wierzącym w oparciu o fakt, że sprawiedliwy umarł za 
niesprawiedliwych i dba o to. Więc On kocha tę słuszność, 
że sprawiedliwy umarł za niesprawiedliwych, to jest 
eleemiosune, coś co wykracza poza słuszność i kocha 
sprawiedliwość, która została przypisana na podstawie 
wiary, bez uczynku, jako dar łaski. Więc On kocha fakt, że 
umarł za niesprawiedliwych i daje sprawiedliwość bez 
uczynków przez wiarę. On to kocha. I sąd powraca do 
sprawiedliwości, która jest darem, która jest darem, która 
jest wiecznym darem przez wiarę, a nie uczynki z ludzkich 
wysiłków. Pojmujesz to? Ile z tego rozumiesz? Widzisz to ta 
zasada, że idziemy za sprawiedliwością i znajdujemy życie. 
Następnym razem, kiedy zaczniesz myśleć o tym byś 



spróbował odsłonić coś - odsłońmy grzechy Jima Bakkera 
sprzed 70 lat i naprawdę przedstawmy to mu. Dowiesz się w 
niebie, że bez względu na to, jaką osobą on jest, to jest 
pomiędzy nim a Bogiem. Nie jestem członkiem Klubu PTL 
(telewizja chrześcijańska, program prowadzony przez 
ewangelistę Jima Bakera), więc nie muszę być 
zaangażowany. I nie muszę również bronić Boga za to, że 
On pozwala mu na emisję programu. Możesz być 
zszokowany tym jak dowiesz się, że tysiące znają Chrystusa, 
pomimo ludzkiego upadku. 

Ja mogę przekazać to wszystko z porannego i wieczornego 
kazania i odpocząć w Jego sprawiedliwości za samego 
siebie i miejmy nadzieję każdy kto uwierzy, będzie 
odpoczywał w Jego sprawiedliwości również. My musimy - 
widzicie, co się wydarza - my musimy zostawić ludzką 
normę!!! Ja jestem tak podekscytowany tymi przenosinami 
do Baltimore i będziesz zszokowany postawami w niebie, co 
do których Bóg używa tego testu rozpędu, by je objawić w 
niektórych przypadkach. I użył kobiety i mężczyzn, którzy 
byli uczciwi w prawości względem swojego powołania, aby 
być tutaj. Zostaniesz pochwalony, pochwalony za zrobienie 
tego, co było właściwe. Pomyśleć, że przed założeniem 
świata Bóg wyznaczył ten czas i oto jesteśmy po tej stronie 
testu rozpędu. Moja żona nie namówiła mnie do tego, moja 
religia nie namówiła mnie do tego, moja nadduchowość nie 
namówiła mnie do tego, mój materializm nie namówił mnie 
do tego, moja duma, pragnienie dobrej reputacji nie 
namówiło mnie do tego, Bóg wprowadził mnie do tego. 
Biblia mówi Ps 107,7 On prowadził ich prostą drogą. Skłońcie 



głowy i zamknijcie oczy. Czyż to nie byłoby dobre by w 
telewizji i w radio w całym kraju byłoby wielkie zakrycie. 

Kiedy wszystkie głowy są pochylone, jeżeli nigdy nie 
przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, a 
chciałbyś, Powiedz: „Ojcze przebacz mi, oczyść mnie. Panie 
Jezu wjedź do mojego serca, by zamieszkać”. Podnieś swoją 
rękę. „Ojcze przebacz mi, oczyść mnie. Panie Jezu wjedź do 
mojego serca, by zamieszkać”. Podnieś swoją rękę, podnieś 
ją wysoko. „Chcę być zbawiony, chcę iść do nieba, kiedy 
umrę”. Podnieś swoją rękę wysoko i trzymaj. 

I Ojcze, dzisiaj, może niektóre osoby przyszły również po to, 
by zostały dotknięte na ciele fizycznym i modlimy się dziś 
wieczorem, że tak bardzo jak Słowo Boże miłość Boża 
upodabnia twoje życie, na tyle na ile Słowo Boże potwierdza 
Twoją miłość, Słowo Boże potwierdza Twoją łaskę, aby były 
duchowe uzdrowienia dziś wieczorem. Uzdrawiaj obszary 
grypy, wirusów, które są u niektórych ludzi w pewnych 
okresach czasu, uzdrawiaj obszary żołądka, Panie uzdrawiaj 
- może są jakieś bóle głowy dziś wieczorem, problemy z 
kręgosłupem, z sercem, rak, uzdrawiaj wszelkie infekcje, 
Panie, narządy i krwiobieg, uzdrawiaj dzisiaj, bardzo 
szczególnie wszelkie emocjonalne potrzeby. Modlimy się, 
aby Duch uzdrowienia Duch miłości zaczął spoczywać i 
przywracać zdrowie pewnym osobom dzisiaj, które są po 
prostu, tutaj na niedzielnym wieczornym nabożeństwie, aby 
Twój Duch Święty w miłości uzdrawiał. Błogosław 
biznesmenów w tym tygodniu, błogosław wszystkich 
naszych nauczycieli, tych, którzy pracują w marketach i 
restauracjach, sklepach i biurach. Panie błogosław każde 



dziecko w szkole, studentów szkoły średniej, błogosław 
administrację szczególnie w tym tygodniu i pomóż nam 
pozyskać 3-4-5000 dolarów, na to, co potrzebujemy na 
nowy kościół. Zaczniemy ten łańcuch modlitewny, bo Ty 
możesz to pozyskać w bardzo piękny sposób i wierzymy, że 
to zrobisz jak pięciokrotnie już w tym kościele, nie było ani 
razu, kiedy tak nie uczyniłeś. Błogosław w cennym imieniu 
Jezusa Amen. 

 

Pwt 33,12 „A o Beniaminie powiedział: Umiłowany przez PANA będzie 
mieszkał przy nim bezpiecznie; PAN będzie go bronił każdego dnia, a on 
będzie przebywał między jego ramionami”. 
Ps 32,1-2 „Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech 
zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości 
i w którego duchu nie ma podstępu. 
Ps 85,2 „Przebaczyłeś nieprawość twego ludu, zakryłeś wszystkie ich 
grzechy” (ang. cały ich grzech). 
1 P 4,8 „Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo 
miłość zakrywa mnóstwo grzechów”. 
Prz 17,9 „Kto kryje grzech, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela 
przyjaciół”. 
Ps 119,124 „Postąp ze swoim sługą według twego miłosierdzia i naucz 
mnie twoich praw. 
J 14,9 „Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś 
mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: 
Pokaż nam Ojca?” 
Ps 85,10 „Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i 
pokój ucałują się”. 



Ps 85,13 „Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego 
krokom”. 
Ps 89,16 „W twoim imieniu będą się weselić każdego dnia, a w twojej 
sprawiedliwości będą wywyższeni”. 
Ps 4,1 „Wysłuchaj mnie, gdy cię wzywam, Boże mojej sprawiedliwości! Ty 
wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mojej 
modlitwy”. 
Ps 24,5 „On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od 
Boga, swego Zbawiciela”. 
Rz 1,18-32 - potępienie niemoralnego człowieka 
Rz 2,1-11- potępienie religijnego człowieka 
Rz 2,12 -20 - potępienie moralnego człowieka 
Rz 2,1-2 „Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który 
osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, 
ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że 
sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy”. 
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”. 
Ps 139,13 „Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie 
mojej matki”. 
Ef 1,3-4 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym 
błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas 
wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni 
przed jego obliczem w miłości”. 
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 3,19 „A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są 
pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat 
podlegał karaniu Boga”. 
Jk 2,10 „Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno 
przykazanie, staje się winnym wszystkich”. 
Ps 89,16 „W twoim imieniu będą się weselić każdego dnia, a w twojej 
sprawiedliwości będą wywyższeni”. 
Jr 23,6 „Za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał 



bezpiecznie. A to jest jego imię, którym będą go nazywać: PAN NASZĄ 
SPRAWIEDLIWOŚCIĄ”. 
Rz 3,23 „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga”. 
Ef 3,17-20 „Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, 
abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Mogli pojąć wraz ze 
wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość; 
I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście 
zostali napełnieni całą pełnią Boga. Temu zaś, który według mocy 
działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co 
prosimy albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w kościele 
przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen ”. 
Rz 1,17 „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, 
jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary”. 
Rdz 15,6 „I uwierzył PANU, i poczytano mu to za sprawiedliwość”. 
Ps 71,24 „Również mój język będzie głosił przez cały dzień twoją 
sprawiedliwość, bo okryli się wstydem 
i hańbą ci, którzy szukali mego nieszczęścia”. 
Ps 36,6 „Twoja sprawiedliwość jak najwyższe góry, twoje sądy jak wielka 
przepaść; ty, PANIE, zachowujesz ludzi i zwierzęta!” 
Ps 51,14 „Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego 
zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość”. 
Hbr 10,10 „Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. Hbr 10,14 „Jedną bowiem ofiarą uczynił 
doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni”. 
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”. 
Hbr 6,18 „Abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest 
niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my, którzy uciekliśmy, 
by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei”. 
Hbr 9,14 „To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego 
ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z 
martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?” 
Ps 97,2 „Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą 
jego tronu”. 
Ps 64,2-8 Ukryj mnie przed tajemną radą złoczyńców, przed zgrają 
czyniących nieprawość; Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli 
swoje strzały, słowa jadowite; Aby strzelać z ukrycia w niewinnego; 



strzelają znienacka i nikogo się nie boją. Utwierdzają się w złym zamiarze, 
zmawiają się, jak ukryć pułapki, i mówią: Któż je zobaczy? Szukają 
nieprawości, starannie jej poszukują; ich wnętrze i serce są głębokie. Ale 
Bóg wypuści na nich strzałę, nagle odniosą rany; własny język 
doprowadzi ich do upadku; wszyscy, którzy ich zobaczą, uciekną”. 
1 P 4,8-10 „Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo 
miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Bądźcie dla siebie gościnni bez 
szemrania. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie 
nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał”. 
Prz 17,9 „Kto kryje grzech, szuka miłości, a kto wyjawia sprawę, rozdziela 
przyjaciół”. 
1 P 3,18 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, 
lecz ożywiony Duchem”. 
Ps 94,15 „Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego 
pójdą za nim”. 
Prz 21,21 „Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje 
życie, sprawiedliwość i chwałę”. 
Ps 33,5 „On miłuje sprawiedliwość i sąd, pełna jest ziemia miłosierdzia 
PANA”. 
Ps 107,7 „I prowadził ich prostą drogą, aby doszli do miasta, w którym 
mogliby zamieszkać.” 
 


