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 Po to by można stać się wierzącym, dzieckiem Bożym Święty Syn Boży został 

opuszczony przez swego Ojca i zmiażdzony poprzez swojego swojego Ojca powiesz: "O... 

bracie Pawle, posunąłeś się za daleko..." czy nie czytałeś Iz 53,10: "Upodobało się Panu go 

zmiażdzyć" weź kamień młyński ważący 5 ton, potem połóż drugi taki sam na nim włóż ziarenko 

pszenicy pomiędzy nie i zobacz co się stanie z tym ziarenkiem wyobraź sobie, że stoisz przed 

tamą wysoką na 100 kilometrów i szeroką na 100 kilometrów, która pęka nad tobą i kiedy cała 

ta masa wody leci ku tobie aby cię zmieść nagle ziemia otwiera się i pochłania, niemalże "pije" 

całą wodę tak, że nawet kropelka nie dociera do twoich nóg tak samo Chrystus wyciąga ręce do 

niebios i bierze wielki kielich gniewu Bożego i pije go do dna, potem woła wykonało się, 

odwraca ten kielich i nawet kropelki już w tym kielichu nie ma wypił kielich Bożego gniewu i 

zadowolił Bożą sprawiedliwość, tak by Bóg mógł okazać się sprawiedliwym usprawiedliwiając 

grzesznika to jest to co On uczynił... to jest to czego ON dokonał... Purytanie mówili dużo o 

upamiętaniu się nie tylko odnośnie grzechu ale także upamiętaniu się odnośnie dobrych 

uczynków powiesz: "o co ci chodzi?" w dobitnym ujęciu upamiętanie oznacza to: rezygnujesz z 

prób usprawiedliwienia się po prostu kończysz z tym widzisz, że każdy z twoich najlepszych 

dobrych uczynków jest jak szata splugawiona i nie jesteś w stanie na nie patrzeć, wyrzucasz je, 

stoisz przed Bogiem, i mówisz: "dopóki nie wstawisz się za mną to jestem przeklęty" i 

wierzysz... wierzysz ufasz W moim kościele jest diakon, w małym kościele pośrodku pola 

kukurydzy, kocham tego człowieka, on chodzi z Bogiem dłużej niż ja żyję pewnego dnia 

powiedział mi o swoim nawróceniu: "byłem dobrym człowiekiem - jak to mówią ludzie, i 

pewnego dnia kaznodzieja powiedział coś co poruszyło moje serce i myślałem - co to znaczy 

wierzyć, co to znaczy wierzyć" wszedł do stodoły i chodził tak dokoła wszedł na strych i znalazł 

się na jego krawędzi z palcami u nóg wystającymi za krawędzi strychu rzekł do mnie:"wtedy 

nagle zaświtało we mnie" a to jest to co powiedział: "Panie, będę pokładał zaufanie, moją 

pewność wyłącznie w tym co Twój Syn uczynił dla mnie, i jeśli to co uczynił dla mnie nie 
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wystarcza by mnie zbawić to pójdę do piekła, ponieważ nie uwierzę w nic innego w tej chwili 

jeśli umrę pójdę do nieba nie dlatego ponieważ spędziłem lata w dzungli i w Andach w Peru nie 

z powodu pobożności, poświęcenia i studiowania Biblii, przynależności do Baptystów, 

ochrzczenia się, czy udziału w Wieczerzy Pańskiej jeśli umrę teraz, pójdę do nieba, ponieważ 

dwa tysiące lat temu Boży Syn przelał swą krew za nędzarza jakim jestem to jest moja nadzieja 

i spodziewam się, że ta szkarłatna nić jest wystarczająco mocna by mnie utrzymać, kiedy 

rozbujam się na niej, by odejść do wieczności
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