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 Paul Washer czyta fragment z ksiazki purytanskiego autora Johna Flavela "The 

Father's Bargain" On spojzal na ciebie. I powiedzial "Ojcze, bardzo wielka jest moja milosc do 

tej osoby i moja litosc do nich." Po tym jak oni zlamali kazde przykazanie On ciagle 

mowi "Wielka jest moja milosc, i wielka jest moja litosc" Dumny czlowiek powie "Nie potrzebuje 

twojej litosci". Potrzebujesz Jego litosci. Ty potrzebujesz Jego litosci. My jestesmy godni 

politowania. "Tak wielka jest moja milosc i litosc do nich ze zamiast wiecznej zguby Ja wezme 

odpowiedzialnosc za nich jako gwarant". "Przedstaw mi wszystkie ich dlugi Ojcze bym mogl 

zobaczyc ile oni sa tobie winni". Teraz. Czasami mlody czlowiek zeni sie. Po zawarciu zwiazku 

malzenskiego, zaczynaja nim targac obawy co do przyzeczenia. Mowi " Nie mialem pojecia ze 

malzenstwo jest takie trudne". "Nie jestem pewien czy to jest naprawde to do czego zostalem 

stwozony". Widzicie, on jak on byl dumny z tego jak bardzo kocha ta dziewczyne. Jednak nie 

mial pojecia jakie zaangazowanie wiaze sie z tym, Ale to nie dotyczy Chrystusa. Tutaj On mowi 

do Ojca "Ojcze, pokaz mi wszystkie ich dlugi, bym mogl zobaczyc ile oni sa tobie winni." 

Wyobrazcie sobie to: On widzi wszystko co jestes winien sprawiedliwosci. On nie idzie na Krzyz 

bezmyslnie, nie zawisl na Krzyzu i nie powiedzial "O nie Ojcze ja nie chce tego, nie wiedzialem 

ze to bedzie mnie tak duzo kosztowac." On wiedzial od wiecznosci jak wielka cene musi 

zaplacic, mimo to On tego dokonal. Ale posluchajcie tego. "Pokaz mi wszystkie ich rachunki 

abym mogl zobaczyc jak duzo sa ci winni." "Panie pokaz je wszystkie" teraz posluchajcie, 

wierzacy. Jezeli to nie uczyni was szczesliwymi az do lez lub placzu z radosci wtedy wy nie 

rozumiecie o czym tutaj mowie. "On mowi pokaz wszystkie dlugi. Przedstaw mi je wszystkie aby 

juz wiecej nie bylo rozrachunku z nimi." Czy widzicie co On mowi? Przedstaw mi dlugi kazdego 

jednego od momentu narodzenia az po czas smierci, wszystko co sa tobie dluzni Ojcze, Pokaz 

wszystko. chce zobaczyc wszystko, i na tym Drzewie chce zaplacic za nich wszystkich tak bys 

nigdy juz nie mial do czynienia z nimi odnosnie ich grzechow. Czy widzicie to wierzacy? On 

nigdy juz nie bedzie od ciebie zadal zaplaty!. To jest zakonczone! Wszystkie wasze zbrodnie sa 

splacone! Wasze przestepstwa z przeszlosci. Wasze przestepstwa dzisiejsze. Wasze 

przestepstwa ktore dokonacie w przyszlosci. Wszystkie one zostaly splacone. Niektorzy moga 

powiedziec " Jezeli powiesz to ludziom to oni beda grzeszyc." Nie, oni nie beda, nie prawdziwie 
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wierzacy. Zepsuci, zli i zgubioeni czlonkowie kosciolow beda slyszec to i zaczna grzeszyc. Ale 

prawdziwie wierzacy powiedza "Jezeli jego milosc jest taka, jezeli On uwolnil mnie kompletnie, 

ja naleze do Niego!" "Ja nie chce juz wiecej grzeszyc!" "Ja nie chce juz wiecej grzeszyc!" Czy 

widzicie to bracia, to jest to co prowadzi do swietosci, i dlaczego Ewangelia nazywa 

to "Tajemnica Poboznosci(1 Tymoteusza 3.16)" czy widzicie to? To jest to co powoduje 

Poboznosc w prawdziwie wierzacym. Tak, sa Przykazania, tak, sa zasady, ale to nie jes to co 

czyni nas Poboznymi. To co czyni nas Poboznymi to zrozumienie ze Jezus umarl i ze On umarl 

za mnie! Oraz ze kiedy umarl, zaplacil za kazdy grzech, przeszly, terazniejszy i przyszly. A Bog 

nigdy wiecej , nigdy nie wezwie mnie przed swoj Sad by mnie sadzic. Nigdy wiecej! Jestem 

wolny, jestem wolny, o dzieki Boze ze jestem wolny! Ale powiesz mi "Bracie Pawle, jest 

powiedziane ze ze bedzie Sad dla wierzacych."(2Cor 5:10) Tak, ale posluchaj tego. W czasie 

tego Sadu, kiedy spojzysz na twarze Sedziow... to zobaczysz twarz Ojca. Zobaczysz twarz 

swojego Brata. Ten ktory bedzie cie sadzil to ten sam ktory umarl za ciebie. Czy widzicie to 

teraz? Jestescie wolni. Jestescie wolni. Nie ma winy! Zawsze przychodzcie do Niego! Zawsze 

powracajcie do Niego! Zawsze uciekajcie do Niego! Jestescie wolni! Ostatecznie przszliscie 

przez drzwi o ktorych nikt na tym swiecie nic nie wie, to jest bezwarunkowa Milosc. Jestescie 

poprostu milowani i nic nie moze tego zmienic! Wszystko to z powodu doskonalego dziela 

jakiego Chrystus dokonal na Drzewie Krzyza, za ciebie. Chrystus tak bardzo cie umilowal, tak 

bardzo umilowal swoja Oblubienice. Ze On Wladca wszechrzeczy, dziedzic wszechswiata i tego 

co niewidzialne; On stal sie sluga. Poniewaz jego Milosc do Oblubienicy. Poniewaz jego Milosc 

do nas z osobna.
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