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   Panna młoda i pan młody są obciążeni pewną sprawą. Jest w nich miłość do ludzi którzy przyszli na ich 
ślub. I wiedzą, że wielu z nich nie przychodzi razem z nimi na nabożeństwa. Są ludźmi z ich rodzin, ludźmi z 
miejsc pracy czy tymi z którymi chodzili do szkół. Tak więc ich pragnieniem jest, aby była głoszona Ewangelia. I 
Ewangelia to po prostu dobra wiadomość. I jest to najlepsza wiadomość.
  I od czasu do czasu kiedy mamy parę która zawiera małżeństwo, lubię rozmyślać nad tym, kim jest 
Chrześcijanin. Eddie i Carol są Chrześcijanami. I pomyślałem, że możemy po prostu pomyśleć przez kilka minut... 
czym to jest? Co to znaczy? Ponieważ widzicie, że jest to wyrażenie używane naprawdę dowolnie w dzisiejszych 
czasach. Czy nie zgadzacie się? Możecie włączyć telewizję i znaleźć różnego rodzaju ludzi którzy twierdzą że są 
Chrześcijanami. Macie różnych księży biorących udział w niezliczonych skandalach. Twierdzą że są Chrześcijanami. 
Macie ludzi biegających pod każdą flagą w tym świecie, którzy twierdzą że są Chrześcijanami. Ale autorytetem 
który mówi kim jest Chrześcijanin, jest Sam Chrystus. Myslę, że wszyscy się z tym zgodzimy. I wiecie jaka jest 
jedna z bardziej interesujących rzeczy którą powiedział Jezus? Nie każdy kto twierdzi że jest Chrześcijaninem, jest 
nim. Więc kto nim jest? Kim jest Chrześcijanin?
  Eddie i Carol... wiecie co? Jeśli zapytałbym ich, “Czy to jest ważny dla was dzień?” oni odpowiedzieliby, 
“Tak, to jest bardzo ważny dzień w naszym życiu.” Ale jeśli zapytalibyście ich, co jest ważniejsze, wzięcie ślubu 
czy bycie Chrześcijaninem, bez dwóch zdań, powiedzieliby wam, że bycie Chrześcijaninem, bycie naśladowcami 
Chrystusa. I to wszystko jest związane z tym, czym jest prawdziwy Chrześcijanin... podobnie jak z tym, czemu oni 
by to powiedzieli. To jest dla nich wyjątkowy dzień. Ale staje się bardziej wyjątkowy gdy ktoś odnajdzie Pana.
  Kim jest Chrześcijanin? Kim on jest? Pozwólcie, że wam to powiem. Chrześcijanin to jedyna osoba w 
tym świecie która jest gotowa na to co nadchodzi. Rzecz w tym. Pozwólcie, że powiem wam z czym związane 
jest Chrześcijaństwo. Jest o Bogu. O śmierci. O grzechu. Tu jest jedna rzecz którą wszyscy rozumiemy. My um-
rzemy. My umrzemy nie dlatego że było to stworzone w ten sposób od początku. Bóg nie stworzył człowieka 
żeby ten umarł. Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć przyszła na człowieka ponieważ człowiek zgrzeszył. To nie 
jest normalne. Śmierć nie jest normalna. I tutaj jest rzeczywistość. Bóg istnieje. On nas stworzył. Pewnego dnia 
umrzemy. I powodem dla którego umrzemy jest to, że zgrzeszyliśmy przeciwko Temu Bogu. Ta klątwa i ta śmierć 
jest konsekwencją naszego grzeszenia przeciwko Niemu... grzeszenia naszych przodków przeciwko Niemu. I wie-
cie czego uczy nas Pismo? Pismo uczy nas że nadchodzi dzień sądu. I wiecie co jest bardzo interesujące? To jest 
sygnał aby się obudzić. Bóg istnieje. Ty i ja pewnego dnia umrzemy. Musimy stanąć przed Nim na sądzie. Taka jest 
rzeczywistość.
  I ciężko jest na weselu, kiedy chcemy się radować i wydaje się bardziej właściwe, żeby tata podszedł i 
wszystkich rozśmieszył. Jeśli będziemy mówić o tym... jeśli będziemy mówić o prawdziwym Chrześcijaństwie, 
musimy zobaczyć co to znaczy. I to jest to, czego pragnie ta para. Chcą żeby Ewangelia była głoszona. I dobra 
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wiadomość która jest nam ujawniona jest taka, że jest sposób aby spotkać się z Bogiem i żeby być gotowym na 
spotkanie z Nim. I jedna rzecz jest bardzo interesująca... większość mężczyzn nie bedzie przygotowana. Większość 
kobiet nie będzie przygotowana. I wiem to z tych samych słów, które Sam Jezus wypowiedział.
  Słuchajcie tych słów. Jezus... Bóg przyszedł na tą ziemię w ciele, Bóg wcielony. Bóg przyszedł i zamieszkał 
na tej ziemi jako człowiek. I przybył On w samym blasku Bożej chwały. Wkroczył na ten świat w postaci człowieka. 
W podobieństwie grzesznego ciała. Przyszedł i zamieszkał wśród nas. On przyszedł, żeby powiedzieć nam o je-
dynej nadziei jaką mamy. I kiedy On był pośród nas, Powiedział nam to... On powiedział “Wchodźcie przez ciasną 
bramę;” Innymi słowy, ten czas jaki masz tu w tym życiu, ten czas kiedy zostało ci dane życie i oddech... jest prób-
nym okresem czasu. I podczas tego czasu, On zaprasza nas do przyjścia. Jest miejsce do którego musisz przyjść. 
To nie jest fizycznie istniejące miejsce. Jego Królestwo nie pochodzi z tego świata. Ale On mówi “Wchodźcie przez 
ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie,” Jest zatracenie które 
nadchodzi dla tych, którzy nie wejdą przez ciasną bramę. Tych którzy wejdą przez szeroką i wygodną bramę, 
jest wielu. I prowadzi ona do zniszczenia. I Jezus mówi to, “A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 
żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.”
  To jest szokujące ponieważ ja tego nie wymyśliłem, Jezus to powiedział. Jezus powiedział “niewielu”. I 
rzecz w tym. Musimy umrzeć i Pismo mówi, że po śmierci nastanie Sąd. Taka jest rzeczywistość. Możesz byc 
ateistą i próbować przekonać samego siebie, że to nie jest prawdziwe. Ale to się zbliża. Postanowiono ludziom raz 
umrzeć, a potem sąd. Teraz mamy dzień ślubu. Oni mogą iść naprzód i mieć dzieci. Ale wiecie co? Ich dzień jest 
wyznaczony. I po dniu śmierci, Pismo mówi, Sąd.
  I o co właściwie chodzi z tym Sądem? Pismo mówi, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 
Apostoł Jan, zobaczył i powiedział, “I widziałem umarłych, wielkich i małych” Oni byli zgromadzeni. Wszyscy tam 
są. Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. i ksiegi zostały otwarte i ludzie zostali osądzeni według 
nich. I pozwólcie że wam powiem, Chrześcijanie, prawdziwi chrześcijanie, jak ci dwoje, Chrześcijanie to jedyni 
uprzywilejowani ludzie na tym świecie którzy podczas gdy staną przed Bogiem w dzień sądu, nie zostaną zniszc-
zeni. To jest jak bardzo nadzyczajne to jest. To jest jak ważne to jest.
  Ale, jest droga. Jest Chrześcijaństwo. Musimy stanąć przed Bogiem. I oto co się stanie. Księgi zostaną ot-
warte. I co jest w tych księgach? Twoje życie. Cała jego zawartość. Całe twoje życie. I tu jest problem. Jeśli zostanie 
znaleziony w tej księdze jakiś grzech... każdy grzech który popełniamy jest przeciwko Bogu i Bóg jest rozgniewany 
na ten grzech. Każdy grzech jest przeciwko Niemu. On bierze to osobiście. I On jest bez skazy. I prawda jest taka, że 
On jest sprawiedliwy. I za nasz grzech będzie wymierzona kara w pełni. Wymierzona kara w całej pełni. Słuchajcie, 
kiedy staniemy tam przed Bogiem, Chrześcijanin jest tym, z którym wszystko będzie w porządku. To jest to, kim 
jest Chrześcijanin. Chrześcijanin jest tym, który w dzień sądu, znajdzie drogę ucieczki. Nasze grzechy nie są lekką 
sprawą. Bóg ustanowił Prawo. My złamaliśmy je.
  Człowiek z natury...wszyscy wiecie o tym. Małe dziecko się rodzi. Co wtedy musisz zrobić? Czy musisz 
uczyć dziecko czynienia zła? Nie, nie musisz uczyć dziecka czynienia zła. Dzieci przychodzą na ten świat chytre. 
Przychodzą samolubne. Przychodzą na ten świat walcząc jedno z drugim. Przychodzą na ten świat kłamiąc. Mu-
sisz je uczyć, żeby aby były choć trochę moralne. Jesteśmy skłonni do grzechu. Jeśli przyjdzie nam stanąć tego dnia 
w naszym grzechu przed Bogiem, to jesteśmy w tarapatach. Ale tutaj jest piękno tego, czym jest Chrześcijaństwo... 
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w dniu tego sądu pytanie brzmi, “jak możesz przyjąć grzeszników?” Czy wiecie co jest prawdziwego w byciu 
Chrześcijaninem? Nie różnią się oni od innych w tym że zgrzeszyli. Zgrzeszyli tak samo, jak wszyscy pozostali. 
W ich życiu jest grzech. W jaki sposób grzesznicy przychodzą przed oblicze Świętego Boga i mogą znaleźć Boga 
nie karającego ich za ten grzech? W jaki sposób? Śpiewaliśmy o tym. Bóg ukarze grzech. Czy rozpoznajesz swój 
grzech? Musi zostać ukarany. To jest poważna rzecz. To jest zbrodnia. Jest to zło ponad wszystkim co możesz sobie 
wyobrazić. Jesteśmy skłonni lekce to ważyć, ale dzieje się tak tylko z powodu naszej ślepoty. To jest złe.
  I jeśli myślimy nad tym, kim jest Chrześcijanin? Co sprawia, że ktoś jest Chrześcijaninem? Co jest tak 
wyjątkowego w Chrześcijanach? To jest to ten moment, kiedy Chrześcijanie przyjdą przed oblicze Boga, chociaż 
zgrzeszyli podobnie jak wszyscy pozostali, Bóg spojrzy i przyjmie ich do Siebie. On przyjmie ich do radości Pana 
Będą przywitani. ale w jaki sposób? Ponieważ Bóg wylał wszechpotężny Boży gniew na głowę Swojego Syna. On 
ukarał grzech z całą zapalczywością i pomstą... z całym gniewem. Z całą intensywnością na którą my zasłużyliśmy... 
każdą jedną odrobinę. On zamierza zmiażdżyć.
  Czy rozumiecie, że to jest realne? To nadchodzi. To jest rzecz od której nie możemy uciec. Nie jesteście 
wystarczająco szybcy, żeby się wyśliznąć. Bóg dostanie cię. Będziesz tam przed Nim. Księgi zostaną otwarte i co 
jest jedyną nadzieją? Jedyną nadzieją jest nadzieja Chrześcijan. To jest to, co stwarza Chrześcijanina. Słuchajcie, ta 
dwójka nie stała sie po prostu religijna. To nie jest to, co bycie Chrześcijanami znaczy. To nie tak, że wszystko co 
posiadają to religia. Albo “Oni chodzą teraz do zboru.” To nie jest to.
  Co sprawia, że ktoś jest Chrześcijanem? Co jest tak wyjątkowego w byciu Chrześcijaninem? To jest 
bezpośrednio związane z grzechem. Wszystko jest z tym związane. Całe Chrześcijaństwo ma do czynienia z 
grzechem który zostaje przebaczony. I powiesz “jak to się dzieje?”. Jak to się dzieje, że Bóg może spojrzeć na grz-
eszników i rzeczywiście policzyć ich za doskonałych i sprawiedliwych i nienagannych i nieskazitelnych i świętych? 
Jak to się może stać, podczas gdy są oni tak samo grzeszni jak cała reszta? Ponieważ Bóg zapewnił wyjście z tej 
sytuacji. Bóg dostarczył zastępstwo. To jest to, co posiada Chrześcijanin. Chrześcijanami są ludzie którzy mają 
zastępstwo. Mają kogoś kto jest... kula płonącego gniewu Boga natarła na Niego jak pociąg towarowy. Chrystus 
wszedł w sam środek gniewu i on ugodził Go. Zalał Jego duszę. Wylał się na Niego jak woda. Nadeszło niczym 
zniszczenie na Jego głowę. Śpiewaliśmy “dotknięty, ugodzony, doświadczony przez Boga”. O czym to jest? Bóg 
ugodził Swojego Syna. On powściągnął swoją wszechmocną zemstę na jaką ty i ja zasługiwaliśmy. I kiedy młot 
spadł, spadł on na Chrystusa.
  Nie wystarczy powiedzieć tylko, “Cóż, czy Jezus nie umarł za wszystkich?” Słuchajcie, to co będzie miało 
znaczenie tego dnia, to to czy zaufałeś Jezusowi Chrystusowi i temu co On zrobił na tym Krzyżu... czy zaufałałes 
Mu, że zrobił On to dla ciebie. Słuchaj, jeśli po prostu trwasz dalej w swoim grzechu, bawisz się tymi małymi re-
ligijnymi rzeczami, to nie jest wystarczające, nie jest to, co tych dwoje zrobiło. Chrześcijaninem staje się ten, kto 
w desperacji widzi, Nie jestem przygotowany z moim grzechem na spotkanie tego Wszechpotężnego Boga. Nie 
jestem przygotowany żeby przyjść przed Niego, wiedząc o tych rzeczach które uczyniłem. Które uczyniłem. To jest 
realne. Jestem grzesznikiem. Zrobiłem rzeczy za które Bóg powinien wrzucić mnie z najgłębsze rozpadliny piekieł.
  Co zamierzasz zrobić tego dnia? Czy zamierzasz odrzucić to wszystko i udawać że wszystko jest ok? Masz 
tylko jeden okres próby, i przeżywasz go właśnie teraz. I powiem wam, śmierć chwyta w wiekszości tych ludzi, 
którzy nie są na nią przygotowani. Większość ludzi myśli, “Jutro zacznę się zajmować tą sprawą”, i dzisiaj przeżywają 
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swój ostatni dzień.
  Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i wypełnił Prawo którego ty i ja nie mogliśmy zachować i On był 
posłuszny Swojemu Ojcu i tam na tym Krzyżu, On cierpiał. On cierpiał jako baranek. Był cicho przez większość 
z tych trzech godzin, poza momentem kiedy Bóg opuścił Go a On zawołał. Był cicho. Cierpiał niczym baranek. I 
Bóg starł Go, Tak żebyśmy mogli być wolni.
  I Jezus mówi “niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” Niewielu. Czy wiecie dlaczego niewielu bedzie tych 
którzy to znajdą? Ponieważ większość ludzi myśli “Jestem wystarczająco dobry.” Ale nie jesteś wystarczająco do-
bry. Nie jesteś. Jeśli Bóg znajdzie cię w twoim grzechu tego dnia, będziesz miał kłopoty. Ale, jeśli przyjdziesz tam. 
ah...Biblia mówi nam o tym, że Chrześcijanie tego dnia zabłysną blaskiem sprawiedliwości. Jak to się może stać? 
Ponieważ własna sprawiedliwość Jezusa jest odzieniem Chrześcijan. Nie możecie zobaczyć tego w ich życiu. Nie 
możecie zobaczyć tego gołym okiem Ale tych dwoje jest przyodzianych sprawiedliwością Chrystusa więc kiedy 
przyjdą i staną przed Bogiem...Apostoł Paweł mówi, “Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?” Przecież Bóg us-
prawiedliwia. Oni będą znalezieni niewinnymi w sali sądowej Boga. Kto będzie ich o coś oskarżał? Jezus Chrystus 
umarł w ich miejsce, wycierpiał ich karę, wziął na siebie gniew skierowany na nich, wypił kielich ich piekła aż do 
ostatniej kropli więc kiedy przyjdą i staną tam, uzyskają przebaczenie w pełni. Tym jest właśnie Chrześcijanin.
  Nie chcecie traktować beztrosko znaczenia tego słowa. Tego dnia tylko ci, którzy odpoczeli w Panu i 
którzy powierzyli cały ciężar Chrystusowi. Powiecie “Cóż, jak to zrobić?”, “Co to oznacza?” To oznacza to, jako 
grzesznik przychodzisz przed Boga i błagasz Go żeby cię uratował w oparciu o zasługi Jezusa Chrystusa, odwracasz 
się od swojego buntu przeciwko Niemu i poddajesz się i prosisz Go...wołasz do Niego aby zasługi Chrystusowe, 
przelana krew Chrystusa, mogła cię obmyć z wszystkich twoich grzechów. Nie ma lepszej wiadomości. To lepsza 
wiadomość niż ślub. Naprawdę!
  Muszę umrzeć. Ty musisz umrzeć. I po tym jak to się stanie, Sąd. I najlepszą wiadomością jaka istnieje w 
tym świecie jest to, że Bóg nie zmiótł nas z powierzchni ziemi, tak jak zasłużyliśmy i nie zostawił nas bez nadziei. 
On podarował nam życie. Ale pamiętajcie, że to tylko okres próbny. On obdarzył nas tym krótkim czasem żebyśmy 
przylgnęli do Chrystusa, żebyśmy przyszli do Niego jako winni grzesznicy i żebyśmy zaufali Mu by nas zbawił. To 
jest dobra wiadomość! Ale musicie usłyszeć złą, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak dobra jest to wiadomość. Jest 
naprawdę dobra! Amen!
  Wszyscy wiemy czym jest cień, rzecz jasna. Czy cień jest prawdziwy? Jest prawdziwy, to jest cień. Cień jest 
prawdziwy... ale cień nie jest tym samym co osoba. Istnieje rzeczywistość osoby, która różni się od rzeczywistości 
cienia... i jestem pewien, że kiedy żyłem przez te 25 lat, zanim stałem się Chrześcijaninem, nie rozpoznawałem 
wogóle tego czym było małżeństwo... Ja tylko...no wiecie, traktowałem to jako taki zwyczaj. Ale to nie jest tylko 
to. To jest cień. Widzicie, jest jeszcze jedna rzecz w byciu Chrześcijaninem. Oni mają przed sobą następny ślubny 
dzień, poza tym który jest teraz. I to małżeństwo będzie trwało przez wieczność. To jest cień. Oh, to jest realne. 
Będzie wystarczająco realne w ich życiu. Cień jest realny. Ale obiekt który rzuca cień, ma prawdziwą wartość. To 
jest rzecz najbardziej realna. I ślubny dzień nadchodzi. Ślubny dzień Baranka. I to małżeństwo pomiędzy Eddie i 
Carol, zostało zaprojektowane przez Boga, w szczególności nie tylko po to żeby było obrzędem kulturowym, to jest 
obraz Chrystusa poślubiającego oblubienicę.
  Więc ten dzień sądu, o którym wam mówiłem... podczas którego grzesznicy zostaną odrzuceni od 
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obecności Bożej na zawsze... przynajmniej od obecności Jego dobroci, miłosierdzia, i łaski... wtedy świętowanie 
rozpocznie się.
  Kiedy wszystko to co zbrukane raz na zawsze zostanie usunięte, Chrystus przyjmie po Swoją oblubienicę 
i weźmie ją do Siebie nastanie czas świętowania którego ty i ja nigdy nie zapomnimy, kiedy tam będziemy. To jest 
cień tamtego tak więc to jest to, co powinniście zobaczyć kiedy Eddie poślubi pannę młodą. To powinno sprawić 
że pomyślisz, “Ah nadejdzie dzień, kiedy Chrystus poślubi Swoją oblubienicę”. On weźmie Swój Kościół do Siebie. 
On weźmie nas w Swoje ramiona i okryje nas Swoja miłością i to będzie trwało wiecznie. To jest tym, czym jest ten 
obraz. Tych dwoje mówi “Czy mógłbyś kontynuować...nawet jeśli to jest cień, my chcemy aby go zobaczyć”.
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