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 Chcialbym powitac wszystkich ktorzy sa tutaj, a w szczegolnosci chcialbym powitac 

najmlodszych, dzieci, ktore tu sa To dzisiejsze kazanie jest skierowane w szczegolnosci 

do was. Dotychczas poznawalismy w jaki zposob oddajemy Bogu chwale. W jaki sposob 

powinnismy zyc przed Bogiem aby nasze zycie bylo dla niego mile. Aby bylo dla niego 

przyjemne. 

 Po pierwsze odkrylismy ze aby oddac chwale Bogu musimy go kochac, ale aby 

go pokochac, najpierw musimy go poznac. Najwiekszym skarbem dzieci, ktory kiedykolwiek 

mozecie odkryc jest poznanie kim Bog jest. Wiekszosc z was ma ogrod za waszymi domami. 

Co by sie stalo gdybym wam powiedzial ze jest zakopany skarb w waszym ogrodzie? Czy 

poszedlbys aby to sprawdzic po wyjsciu z kosciola? Tak, napewno bys to zrobil. Co bys zrobil 

jezeli bym ci powiedzial ze jest zakopany 10 stop pod ziemia, ale ze jest to najwiekszy skarb we 

wszechswiecie? Czy tez bys poszedl to sprawdzic? napewno zaczol bys kopac, kopac i kopac, 

a co by bylo gdy bym ci powiedzial ze ten skarb znajduje sie 10 stop pod lita skala? Ty dalej bys 

byl tam i kopal i kopal. Ty bys zuzyl wszystkie lyzki mamy. Wszystkie lopaty taty poniewaz tam 

jest najwiekszy skarb we wszechswiecie, ale najwiekszym skarbem we wszechswiecie jest 

poznanie kim jest Bog, i poznanie Go. 

 Wiec, najpierw zeby rozradowac serce Boze.W tym celu by dac przyjemnosc 

Bogu musimy Go znac, ale jest cos jeszce czego potrzebujemy. My musimy wiedziec jak zyc 

zgodnie z jego przykazaniami. Czy widzicie to? Teraz w Pismie Swietym mamy przykazania, 

mamy takze nauczycieli madrosci. Musimy poszukiwac wszystkich tych rzeczy by sie uczyc jak 

zyc. Czy wiecie co to jest klamstwo? Klamstwo to najprosciej nieprawda. I wiecie ? Kazdego 

dnia ten swiat jest pelen klamstwa i klamstwo mowi ci, jaki swiat powinnien byc, ale to nie jest 

prawda i klamstwo moze poprowadzic cie na manowce. 

 Dlatego potrzebne jest Slowo Boze. Teraz, chcialbym wam przeczytac fragment. 

Czy jestescie gotowi? Jest to w Psalmie 119:105 i jest tam napisane poprostu tak: Twoje Slowo 

jest lampa dla moich stop i swiatlem na mojej sciezce. Teraz mlodzi ludzie chcialbym abyscie 

pomysleli o czyms przez chwile i jesli chcecie, pozniej, gdy wrocicie do domow wieczotem, 

mozecie zrobic to. Rodzice mozecie zrobic to z dziecmi. Wylaczcie wszystkie swiatla. Wylaczcie 
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wszystkie swiatla i sprobujcie przejsc przez pokoj dzienny bez uszkodzenia sobie palca. To 

bardzo trudne, prawda? To prawie niemozliwe, ale wtedy wy rodzice, co mozecie zrobic, to 

mozecie ustawic wasze dziecko w pewnym miejscu w salonie, a nastepnie narysowac mape. 

Ktora juz macie w swojej wyobrazni i powiedziec do dziecka glosno "Teraz idz 5 krokow do 

przodu" ono idzie 5 krokow, stoj, ono staje. "Teraz idz 2 kroki w lewo", ono to robi staje w ten 

sposob wy mozecie przeprowadzic je przez caly dom bez jakiejkolwiek urazy palca. Dlaczego 

mozecie to zrobic? Poniewaz sluchaliscie czegos co jest prawdziwe, tego co mowi wam jak isc. 

Czy widzicie to? Teraz w ten sam sposob wy i ja nie wiemy jak isc. 

 Czy chcecie naprawde dobrej lekcji? Wasi rodzice prawdopodobnie mowili wam 

to wiele razy: Kiedy urodziliscie sie niewiedzieliscie nic, dokladnie zero a jezeli wiedzieliscie cos 

to to bylo bledem. Wiec co mogliscie zrobic? Musieliscie sie nauczyc w jaki sposob chodzic. 

Teraz wyobrazcie sobie to. Czy wiecie ze na wojnie uzywa sie strasznej rzeczy ktora nazywa 

sie mina i co to jest? Jest to rzecz ktora zakopuje sie w ziemi tak zebyscie tego nie zobaczyli, 

ale kiedy nadepniesz na nia wtedy sie wlancza i kiedy zdejmniesz stope z niej brak ciezaru 

powoduje wybuch. Jezeli jestes zolnierzem jest to dla ciebie najbardziej przerazajaca rzecz na 

wojnie. 

 Teraz, bylo by dobrze, gdybys mial przejsc przez pole minowe i mialbys mape 

ktora by pokazywala dokladne polozenie wszystkich min, abys mogl je ominac. Czy nie bylo by 

to wspaniale? Wiec chcialbym wam cos powiedziec gdyby tato powiedzial wam "Idz i przynies 

mi gazete" ale pomiedzy wami a miejscem gdzie jest ta gazeta bylo by setki min ktore mogly by 

wybuchnac, czy poszedlbys zeby przyniesc gazete? mam nadzieje ze nie, ale gdybys mial 

mape i powiedzialbys dobrze moge isc dwa kroki do przodu zgodnie z mapa. Uf uf! Tutaj jest 

jedna. Teraz musze isc ta droga, dobrze, dobrze jestem caly, widzisz. Teraz chce wam 

powiedziec cos. Wiekszosc ludzi ktorzy nazywaja siebie Chrzescijanami nie robi tego o czym 

wam mowie tutaj. Oni mowia ze wierza w Jezusa a potem podazaja szeroka droga. Oni ida ta 

droga ktora wydaje sie dla nich najlepsza i mozesz isc do nich z Biblia i powiedziec im cos co 

jest wyraznie w Slowie Bozym powiedziane oni jednak przeciwstawia sie tobie. My nie chcemy 

postepowac w ten sposob. My chcemy wierzyc w Jezusa i czynic to co nam nakazal, poniewaz 

jesli czynimy to co nam nakazal to to jest dla Niego przyjemne, ale to rowniez zbawi twoje zycie. 

Jezeli chcesz oddac Bogu chwale studjuj w Jego Slowie to co powiedzial abys czynil i czyn 

to.Teraz chce zakonczyc historia ktora zawsze opowiadam swoim chlopcom wiele razy, tak ze 

slyszeli ja juz milion razy, dobrze? Pewnego razu byl misjonarz w Afryce, jego maly synek bawil 

sie pod drzewem ktore roslo przed domem, kiedy misionarz wyszedl z domu popatrzyl na 

swojego syna i powiedzial "Padnij!" i maly chlopiec upadl na ziemie szybko, wlasnie tak, i wtedy 



misjonarz powiedzial "Czolgaj sie do mnie!" i on sie czolgal nastepnie powiedzial "Wstan prosto 

na nogi" i on wstal prosto na nogi. Wtedy powiedzial "Przybiegnij do mnie!" i on przybiegl. 

Mozecie powiedziec ze to troche zwariowane. Zobaczcie co sie tak naprawde stalo. Ojciec 

wyszedl na zewnatrz na ganek i popatrzyl na swojego malego chlopca, ktory sie bawil a za jego 

glowa byla smiertelnie jadowita zmija, wlasnie tutaj. Smiercionosny waz, straszny, wisial 

wlasnie tutaj. Teraz dzieci gdyby tata powiedzial. Powiedzmy wasz tata jest tam a wy sie 

bawicie i on mowi "upadnij!" a wy odpowiadacie "dlaczego?" i odwracacie sie w stone weza. 

Czy rozumiecie to? Co by sie stalo gdyby syn odpowiedzial "Dlaczego tato?" lub "Ja nie chce 

padac" lub "Po co?" i odwrocil sie w strone weza. Chlopiec napewno by zginol czyz nie? Ale 

spojzcie co on zrobil kiedy ojciec powiedzial "Padnij!" On ufal swojemu ojcu. Ojcowie jezeli 

kiedys zazadacie tego rodzaju zaufania. Matki badzcie lepiej godnymi zaufania. "Padnij!" On 

pada, "Czolgaj sie!", on sie czolga pod wezem. "Przybiegnij do mnie!" On przybiega. To jest 

dobre dla nas rodzicow takze. Calkowite posluszenstwo wobec basolutnie , kompletnie 

madrego Boga ocali nasze zycie. Zbawi nassze zycie. Modlmy sie. Dzieci modlmy sie. 

 Ojcze blogoslaw te dzieci tak by Cie poznaly Boze. Tak by Cie pokochaly.Tak by 

ich zycie bylo naznaczone radoscia. Niewymowna i pelna chwaly. Tak by wyszly z tego miejsca, 

Panie i byc moze zostaly misjonarzami w swiecie. Tracac wszystko, byc moze nawet swoje 

zycie w Imie Twojego Syna. W Imie Jezusa. Amen. Niech was Bog blogoslawi. 
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