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Bracia, musimy być w takim stanie gdzie trzymamy się Chrystusa mamy go stale przed 

oczami, umysłem, sercem Zastanówcie się "Co w moim życiu staje temu na przeszkodzie?" 

Musicie myślec o wyznaczonych okresach Wiedzcie że nie będziecie mieli tego co Charles 

Simeon lub Jonathan Edwards lub Thomas Charles jeśli nie będziecie robić tego co oni czyli 

rozważać, medytować Żyjemy w czasach kiedy rozważanie, rozmyślanie jest prawie nie możliwe 

Mamy tak wiele zabawek Tyle chałasu Tyle spraw odwraca naszą uwagę Mam na myśli, które z 

was tutaj nie ma telfonu komórkowego w swojej kieszeni? 

 Dawniej Johnatan Edwards mógł jechać konno do lasu by medytować Chrystusa a teleon 

nie dzwonił To na pewno nie jest pozytywna sprawa że macie telefon komórkowy i że 

gdziekolwiek i kiedykolwiek możecie być złapani. I nie ważne kiedy ktoś dzwoni - Ty 

odpowiadasz Powinniście szukać okresów w Waszym życiu kiedy wyłączacie telefon komórkowy 

Musicie mieć taki czas w życiu... Bracia, popatrzcie na tydzień życia ze mną Jak wiele czasu... Kto 

z was przeznacza godzinę.... gdzie mowicie, idę na spacer aby porozmyślać Idę pomedytować i 

porozmyślać nad 4 pierwszymi wersetami Listu do Hebrajczyków I chce z tego wycisnąć 

wszystko I chce zacząc zadawać pytania I chcę umieć porównać werset z wersetem w moim 

umyśle I chcę myśleć o Chrystusie I chcę myśleć o Jego osobie I chcę zastanowić się co to 

oznacza Bracia, kiedy zostaniecie przepełnieni radością niewysłowioną radością, pełną chwały 

nad Chwałą Chrystusa. Oto skąd pochodzi zdrowie, prawda? Radość w Panu jest czym? Jest 

Twoją Siłą Nie mówcie mi że ludzie którzy nagle zaprzestają mówić z powodu ekscytującej 

chwały Chrystusa Wtedy jedyne co mogą powiedzieć pośród łez, i głębokiego poruszenia serca 

prawdą rzeczywistością osoby Jezusa Chrystusa I jedyne co potrafią powiedzieć to "Chwała, 

Chwała" Tacy ludzie oni nie pójdą i nie pozwolą na to aby grzech i ciężar przylgnął do nich Nie 

trzeba im powtarzać aby byli posłuszni Ci, którzy mają kierownictwo i przychodzą na spotkania 

lub przynoszą owoce w swoim życiu lub muszą być być ostrożni aby nie odpaść Tacy ludzie nie 

wracacją tam gdzie byli kiedyś Kiedy w ten sposób doświadczyli Chrystusa. ale jeśli... Słuchajcie, 

List do Hebrajczyków stawia sprawę bardzo jasno Żyjesz w ten sposób i wygrywasz wyścig 

poprzez rzeczy które robisz To jest rzeczywistość Rozważaj nad swoim zbawieniem ze strachem i 
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drżeniem Bracia, ludzie wypadają z tego wyścigu cały czas Wypadają cały czas Nie wypadajcie Są 

silne zachęty aby trzymać się mocno bracia 

 Musie dać siebie całych wypełnić umysł, sercę, wiarę, wiedzę Chrystusem To musi być 

priorytet Jeśli macie czas aby grać w gry komputerowe i siedzieć przy komputerze lub na 

facebook'u lub pisać maile lub smsy lub przeszukiwać i przesiewać każdą pochopną sprawę 

Bracia, ciężar Pamiętajcie czym jest ciężar Powiesz, "ale ja oglądam kazania" Bracia, kazanie w 

Internecie może stać się ciężarem Jeśli nie przeznaczasz czasu aby być z Chrystusem sam na sam 

rozważając jego Chwałę Nie by ktoś inny powtarzał Ci wkółko całą sprawę Musicie być sam w 

słowie, dla sieibe samych Musicie się modlić i chodzić z Chrystusem dla siebie samych A nie być 

ciągle karmieni łyżeczką To nie ważne Mówisz, "Wiesz, obejrzałem 3 kazania Paula Washera 

zeszłej nocy" Bracia, to nic nie pomoże Ci ludzie znaleźci Chwałę w chwilach samotności z 

Chrystusem Rozmyślanie nad słowem. Tak, te rzeczy mogą być dobre ale mogą stać się ciężarem. 

Powiesz, ale mam przyjaciół i chciałbym się z nimi komunikować To może stać się ciężarem 

Musisz robić ofiary aby ujrzeć Chwałę Chrystusa I to, tylko to, ulecza bracia Nie ma innego, 

leczniczego mechanizmu w życiu chrześcijanina tylko Chrystus I intymność, i Chwała, i 

oglądanie Chwały, i czerpanie i bycie omiatanym i przepełnianym radością Nie ma na to żadnego 

zamiennika Bracia, to jest serce i dusza listu do Hebrajczyków Silna zachęta Trzymajcie się 

mocno I to On bracia. To On Nadzieja którą mamy.. Czy pismo nie mówi że Jezus Chrystus jest 

nadzieją. 1 List do Tymoteusza 1:1 On jest nadzieją. Nie macie nadzieji poza nim I musicie 

trzymać się mocno. Trzymanie się go mocno nie oznacza opuszczania go z powodu tego 

wszystkiego i ciężaru w Waszym życiu a to przylega tak łatwo A wszystko co musicie robić aby 

odpaść to nie robić nic To jest walka bracia Boże pomóż nam 
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