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Filipian 2:1 Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości,
jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, 2 Dopełnijcie radości mojej i
bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością, 3 I nie
czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie
jedni drugich za wyższych od siebie. 4 Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i
na to, co cudze. 5 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w
Chrystusie Jezusie, 6 Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy
tym, aby być równym Bogu, 7 Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał
się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, 8 Uniżył samego siebie i
był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 9 Dlatego też Bóg wielce go
wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, 10 Aby na imię
Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią 11 I aby wszelki
język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. 12 Przeto,
umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej pod moją
nieobecność byliście posłuszni; z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. 13
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. 14 Czyńcie
wszystko bez szemrania i powątpiewania, 15 Abyście się stali nienaganionymi i
szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym
świecicie jak światła na świecie, 16 Zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień
Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem nie na próżno się trudziłem. 17 Ale
gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej,
raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi;
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0318 P:108 O wierzący, niech
was Bóg błogosławi. Słuchajcie mnie! Ja nie mogę wierzyć niczemu, jak tylko Słowu
Bożemu, i pragnę, aby się stało moim życiem, wszystkim, czym jestem ja. Pragnę,
abyście czynili to samo. Niechaj wasze chodzenie, wasze rozmowy, wasze
poruszanie się, wszystko, cokolwiek czynicie, będzie według Słowa Bożego.
Niechaj zmysł Chrystusowy wstąpi do was, i to was uczyni brzemiennymi Słowem.
Jeżeli nie - jeżeli wpuścicie do wewnątrz zmysł denominacyjny, będziecie brzemienni z
denominacji. Jeżeli wpuścicie do wewnątrz zmysł Chrystusowy, On nie może zaprzeczać
Swemu własnemu Słowu, bowiem On jest Bogiem. Będziecie brzemienni Słowem, i
będziecie mu wierzyć. Nie troszczę się o to, czy oni cię usuną precz, czy cię wyrzucą,
wypędzą i wszystkie drzwi zostaną zamknięte, pójdziesz po prostu tak samo dalej.
Amen! (Fju!) Muszę się śpieszyć.
Kim jest ten Melchisedek 70, gdzie brat Branham powiedział: Widzicie, to
sprawia, że wasze ciało staje się posłuszne. Nie musicie mówić: „O, gdybym mógł tylko

przestać z piciem, gdybym tylko mógł…” Tylko wejdź w Chrystusa, a wszystko minęło.
Rozumiecie? Rozumiecie? Ponieważ twoje ciało jest posłuszne Duchowi, już więcej
nie podporządkowuje się rzeczom tego świata; one są martwe. One są martwe;
twoje grzechy są pogrzebane w chrzcie; a ty jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. A
twoje ciało jest podporządkowane Duchowi, i usiłujesz żyć właściwego
rodzaju życiem…
Dlatego naciskaliśmy, aby nasze ciała były podporządkowane Słowu Bożemu
poprzez Ducha, i dlatego Ono przynosi ze sobą Życie, Wieczne życie.
W Hebrajczyków 12:9 czytamy, gdzie Paweł powiedział: Ponadto, szanowaliśmy
naszych ojców według ciała, chociaż nas karali; czy nie daleko więcej winniśmy
poddać się Ojcu duchów, aby żyć?
W Rzymian 6:17 czytamy, gdzie Paweł podkreślił to, iż posłuszeństwo musi
wywodzić się z serca. przyjęliście ze szczerego serca (wg ang. jesteście posłusznymi
z serca) zarys tej nauki, której zostaliście przekazani,
Pokazaliśmy, że greckie słowo, które jest użyte w odniesieniu do słowa
podporządkowanie się, to słowo Hupotasso (Hoop-ot-as’-so) A ono oznacza 1) Być
uległym komuś, albo podporządkować się pod; podporządkować siebie samego, być
posłusznym; A to był grecki termin militarny oznaczający: „organizować (oddziały
wojsk) w stylu militarnym pod komendą przywódcy.” W nie wojskowym zastosowaniu,
było to „ochocze nastawienie zrezygnowania z własnej woli, współpracy, jeżeli
chodzi o przyjmowanie odpowiedzialności i niesienie ciężaru.”
Webster mówi nam, że słowo ciężar oznacza przytłaczać; ciemiężyć.
Zatem, patrzyliśmy się na to dobrowolne nastawienie w świetle atrybutów Jezusa,
Syna Bożego, które przedstawił Ojcu.
W Filipian 2:5 czytamy: Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,
jakie było w Chrystusie Jezusie,
Jak powiedziałem przedtem, przypomnijcie sobie wizję, którą brat Branham miał
odnośnie oblubienicy kroczącej do Chwały. Słowo, które jest przetłumaczone „być
podporządkowanym”. Hupotasso, było greckim terminem militarny oznaczającym:
„zorganizować (oddziały wojsk) w sferze militarnej pod komendą przywódcy.” W nie
wojskowym wykorzystaniu, to było „ochocze nastawienie zrezygnowania z
własnej woli, współpracy, jeżeli chodzi o przyjmowanie odpowiedzialności i niesienie
ciężaru.”
Dlatego dzisiaj wieczorem, będąc na tym zgromadzeniu z Wieczerzą Pańską,
powinniśmy wiedzieć, że już mamy przyjść z sercami podniesionymi do góry, i po
remanencie stanu naszej własnej duszy. Dlatego chciałbym kontynuować z tą myślą,
patrząc się na to słowo hupotasso i jego znaczenie jako „ochocze nastawienie

zrezygnowania z własnej woli, współpracy, jeżeli chodzi o przyjmowanie
odpowiedzialności i niesienie ciężaru.”
I chciałbym zapytać każdego z was, jakie jest wasze nastawienie. Najpierw,
zapytam się: czy wasze nastawienie jest dobrowolne. Czy to pochodzi w waszego
własnego serca. Czy masz takie radosne nastawienie, albo jest to dla ciebie
przymusem.
Galacjan 6:1-5 Bracia jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy,
którzy macie Ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie
samego, abyś i ty nie był kuszony. 2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie
zakon Chrystusowy. 3 Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten
samego siebie oszukuje. 4 Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie
miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. 5
Albowiem każdy własny ciężar poniesie.
Otóż, wydawałoby się tutaj, że ta część pisma, zaprzecza sama sobie. Paweł nie
mówi, że powinniśmy wziąć na siebie wszystkie brzemiona innych, a następnie
odwraca się i mówi, że powinniśmy nieść swoje brzemiona. Oto, co on mówi tutaj: W
drugim wierszu on mówi: jedni drugich brzemiona noście. To jest słowo baros, co
oznacza trudy lub ciężar. Następnie w wierszu 6. on mówi: każdy człowiek powinien
nieść własne brzemię, on posługuje się greckim słowem phortion, co oznacza
obowiązek. Dlatego jeśli mamy mieć to dobrowolne nastawienie albo służebność
względem innych, mamy pewien obowiązek do wykonania: pomagać innym z ich
brzemionami. Jeżeli mówimy, że pomożemy, to im raczej pomóżmy. Ilu ludzi
powiedziało innym, będącym w potrzebie: „Chciałbym pomóc, ALE…” Paweł mówi, że
mamy pewien obowiązek, abyśmy przeszli poprzez tę dobrowolną służbę. A kiedy
jesteś ochotnikiem do wykonania czegoś, lepiej wykonaj swój obowiązek. Chociaż jest
to dobrowolne, chociaż to jest na podstawie twojej własnej woli, jednak kiedy
zobowiązujesz się do tego, wtedy zrealizuj własne zobowiązanie. A jeśli wygląda na to,
że to jest więcej, niż możesz dać sobie z tym radę, wtedy uczyń to, co powiedział Dawid
w Psalmie 55:23 Zrzuć na Pana brzemię swoje, A On cię podtrzyma! On nie dopuści,
by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy.
Reportaż z podróży do Indii 57-0126 E-29 A w taki sam sposób jest ze Słowem
Bożym, bracia. To jest sposób, jak patrzycie się na To. Jeżeli stoicie z dala i patrzycie
się na to, obserwując to, i będąc nastawieni krytycznie mówicie: „Ten facet nie ma tego i
tamten facet nie ma tego.” To nie będzie działać. Polega to na tym, że się uniżycie i
spoglądacie w górę. To przynosi wyniki. Potem masz inne nastawienie i inne
nastawienie do twoich braci i inne nastawienie do człowieka, który dąży do
tego samego, o co ty się ubiegasz. Rozumiecie? To przełamuje wszystkie bariery.
1 Piotra 1:22 Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku
nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, 23 Jako
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które
żyje i trwa.

A czym jest niezawodna Miłość? Ona jest prawdziwa, autentyczna, szczera, miłość
bez pretensji. Nie ten, który jest w przebraniu pochlebstwa i mówi to tylko wargami,
ale ten, który czyni to prawdziwie, a to z serca.
Wielkie polecenie 58-0301 E-14 A co jeśli to jest brat, który pomylił się tylko. 14
Choćbym nawet mówił, że on zrobił coś złego. Czasami jest on tylko posądzany o zło,
podczas kiedy w ogóle tego zła się nie dopuścił. Lecz jeżeli zrobił coś złego, przynieśmy
go do tronu Boga i stańmy ramię przy ramieniu z tym bratem, świadomi tego, że on jest
także śmiertelnikiem. A być może jego przeznaczenie zależy teraz od naszego
nastawienia wobec niego. A kiedy będziemy powracać od tronu Boga to będziemy
świadomi tego, że każdy z nas był winien i że każdy potrzebuje pomocy, jeden od
drugiego. A najlepszym postępowaniem jest modlitwa.
Galacjan 5:13 Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej
wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. 14 Albowiem cały
zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego
swego, jak siebie samego, 15 Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie,
abyście jedni drugich nie strawili, 16 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie
będziecie pobłażali żądzy, cielesnej.
1 Piotra 3:8 A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy,
miłosierni, pokorni;
1 Jan. 3:13-23 Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. 14 My wiemy, że
przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w
śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca
nie ma w sobie żywota wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał
życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. 17 Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego
świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może
mieszkać miłość Boża? 18 Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i
prawdą. 19 Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, 20
Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. 21
Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem 22 I
otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i
czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. 23 A to jest przykazanie jego, abyśmy
wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam
przykazał.
Widząc Boga 62-0609M I, bracia, siostry. Chciałem mówić do was dzisiaj rano
tylko z mego serca. Nie istnieje zbyt wiele serc otwartych dla mnie. I ja… Nie trzymam
tego przeciw moim braciom, wcale nie, ale wierzę czasami, że… Jest tak, jak
powiedziałem. Ludzie przyjmują złe nastawienie i pochylają się na tę stronę i tamtą, a
to powoduje zamieszanie pomiędzy braćmi.
Ew. Mateusza 13:24-30 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest
Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy

ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26
A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc słudzy
gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli?
Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do
niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście
czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom
róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i
powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.
Dzieła, które czynię, świadczą o mnie 51-0413 Mimo wszystko, będę raczej
mieć miłość Bożą, zapieczętowaną w moim sercu, niż wszystkie dary, które są w Biblii.
To się zgadza.
Gdzie moim zdaniem nie dopisali zielonoświątkowcy 55-1111 Kiedy jesteś
naprawdę zapieczętowany Duchem Świętym, miłość Boża towarzyszy ci wszędzie.
Czy wierzysz w to? 50-0716 Kiedyś dawno temu, kiedy sąsiad zachorował albo
coś innego się stało, poszliśmy i zebraliśmy mu do stodoły kukurydzę, narąbaliśmy
drewno, jeśli była zima. A dzisiaj sąsiad może umrzeć, a ty nie wiesz o tym, dopóki nie
przeczytasz o tym w gazecie. To się zgadza. Brak przyjaźni wzajemnej. To jest okropne.
Miłość… „Ponieważ rozmnoży się nieprawość, miłość wielu oziębnie,” Jezus powiedział
w Ew. Mateusza, 24. rozdziale. To prawda.
Pytania i odpowiedzi 54-0103 176 Przypomina mi się, jak było przed laty.
Słyszeliście zawsze, jak mówiono o trocinowej podłodze i o innych rzeczach w kaplicy.
To jej nie czyniło czymś większym, ani trochę. Lecz wówczas było to świeże, Bóg
powoływał Swój Kościół. Ja ich widziałem, jak wzdychają i krzyczą, i leżą przy ołtarzu
przez całą noc. Chodziłem do ich domów i człowiek mógł ich słyszeć, kiedy podchodził po prostu w swych... w ich sypialni, mężczyźni i kobiety, wołające: "O, Boże!" 177
Człowiek widział ich chodzących po kościele i widziałem, jak pianino zaczęło grać:
"Jezu, trzymaj mnie blisko Twego krzyża", a łzy spływały im po twarzach, wiecie. [Brat
Branham pociąga nosem - wyd.] Chodzili do tego kościoła, potem poszli do innego
kościoła i słuchali ich tam: "Jest kosztowne źródło". "O Boże, zbaw mego syna. Zbaw
moją córkę, ona jest zgubiona, Panie. Proszę!" 178 Już tego więcej nie znajdziecie. Co
się dzieje? Duch Boży się wycofał. Jezus powiedział, przepowiedział, że ta miłość...
ponieważ miłość wielu - ich miłość oziębnie. Dlatego, że się rozmnoży nieprawość,
miłość wielu oziębnie". Rozumiecie? Widzicie, oni oziębli, odchodzą. Miłość obumiera.
Do czego oni doszli - tylko forma;
Pytania i odpowiedzi 54-0103 Już tego więcej nie znajdziecie. Co się dzieje? Duch
Boży się wycofał. Jezus powiedział, On przepowiedział, że ta miłość... ponieważ miłość
wielu - ich miłość oziębnie. Dlatego, że się rozmnoży nieprawość, miłość wielu oziębnie".
Rozumiecie? Widzicie, oni oziębli, odchodzą. Miłość obumiera. Do czego oni doszli – to
tylko forma;

Pragnący życia 60-0304 O, Boże, choćbyśmy musieli zabrać każdy cud z kościoła,
choćbyśmy musieli zabrać wszystkie organy i pluszowe ławki kościelne, przywróć nam
tę Bożą miłość, miłość braterską wśród ludzi i społeczność. Choćbyśmy musieli uczynić
to wszystko, przywróć nam ponownie miłość. Życie, o, życie…
On się troszczy, a co ty? 63-0721 56 Czy wiesz, że Biblia mówi, iż w ostatecznych
czasach nie będzie miłości, jedynie wśród wybranych. To się zgadza. Pismo mówi o tym,
że mąż powstanie przeciw żonie, a żona przeciw mężowi, dzieci przeciw rodzicom. Tylko
wśród wybranych Pana pozostanie miłość.
PIĄTA PIECZĘĆ 63-0322 Lecz oni chcieli mieć jakąś społeczność. Oni tego po
prostu nie mogli znieść, oni chcieli dostać... Otóż, wiecie, jak powstaną w kościele małe
kliki. Wy o tym wiecie, pastorzy. Rozumiecie? Jak się mówi: "Ptaki jednakich piórek".
Ale jeśli jesteśmy znowuzrodzonymi braćmi, to nie przyjmujemy takiego nastawienia,
rozumiecie. Nie. Nuże my - my - my...
109 Jeżeli widzimy coś złego w naszym bracie, módlmy się po prostu i zanośmy to
przed Boga, i miłujmy tego człowieka, dopóki go nie przyniesiemy bezpośrednio do
obecności Bożej. Rozumiecie? To jest ten sposób, rzeczywiście, sposób, jak to uczynić.
110 Wy wiecie, Jezus powiedział: "Będą w tym chwasty," bowiem Jezus powiedział,
że będą, "lecz nie wyrywajcie ich, bo wyrwiecie razem z nimi i pszenicę". Widzicie,
"Zostawcie je po prostu". On to uczyni! Niech On dokona segregacji, gdy przyjdzie
odpowiedni czas. Rozumiecie? Niech wszyscy rosną razem.
Bóg w swoim ludzie 50-0227 Zanim przeczytamy Pismo, wasze nastawienie…
Pomagajcie mi, abym to powiedział innym. Nie będę mówić po dzisiejszym wieczorze,
ale wasze nastawienie do tego daru zadecyduje o twoim uzdrowieniu. Jest udowodnione
w naukowy sposób, że Bóg jest ze swoim ludem. Jego zdjęcie jest tutaj, aby to
udowodnić. Ilu z was widziało to zdjęcie? Przypuszczam, że było pokazane tutaj dzisiaj
wieczorem. Możecie sobie zabrać po jednym. Przypuszczam, że są tutaj. Kiedyś oni
mówili: „Boga nie można udowodnić w naukowy sposób”. Stary sceptyk powiedział tak,
ale teraz nie może tego już twierdzić, ponieważ to jest naukowo udowodnione, że istnieje
nadprzyrodzona Istota. A tą nadprzyrodzoną Istotą jest Jezus Chrystus, Syn Boży: Jego
Duch. A teraz, te sprawy… Jeżeli ktoś mógłby zastanawiać się, dlaczego te sprawy były
powiedziane, jest to dlatego, bo Duch Jezusa Chrystusa jest wśród nas. To się zgadza.
Ew. Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego
uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak
twego przyjścia i końca świata? 4 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was
kto nie zwiódł. 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest
Chrystus, i wielu zwiodą.6 Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,
abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. 7 Powstanie
bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i
mór, a miejscami trzęsienia ziemi. 8 Ale to wszystko dopiero początek boleści 9 Wtedy
wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą

nienawiścią do was dla imienia mego. 10 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem
wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. 11 I powstanie wielu fałszywych proroków,
i zwiodą wielu, 12 A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13
A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 14 I będzie głoszona ta ewangelia o
Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Anioł Pański 51-0718 Dzisiaj wieczorem, chciałbym mówić o Aniele Pańskim.
Więc… to jest tak prawdziwe, przyjaciele, jak jestem ja… Nie mogę sprawić, żebyście w
to uwierzyli. Rozumiecie? Mogę tylko powiedzieć, co jest prawdą. A twoje nastawienie
określi, jakim sukcesem to będzie dla ciebie. Nie mam żadnej mocy, aby kierować
tym.
1 Tesaloniczan 1:3 Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i
wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i
Ojcem naszym,
Zwróćcie uwagę teraz, Paweł mówi o dziełach WIARY i trudzie miłości (ang. pracy
miłości), i wytrwałości w nadziei (ang. cierpliwości nadziei) Pomiędzy każdym frazą
jest słowo OF oznaczające Z CZEGOŚ, i dlatego możemy to czytać, jako dzieła, które
wytryskują albo wytryskując z twojej wiary (objawienia), i twojej pracy, która wywodzi
się, jako rezultat miłości, itd. To właśnie miłość sprawia to. Zatem miłość jest mocą
dodającą energii.
Wyczyny wiary 53-1213E Jak ci się powodzi, młody człowieku? Czy wierzysz?
Jeżeli jestem Bożym sługą, a On jest tutaj, Jego Obecność – a jestem pewien, że jesteś
świadomy czegoś. Zatem, to jest twoje nastawienie, to, co myślisz; to zadecyduje,
co otrzymasz.
Galacjan 5:6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie
znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Zauważcie, że Paweł mówi nam ponownie, iż nasza Wiara działa poprzez Miłość.
Słowo działa jest odpowiednikiem do greckiego słowa energeo, a ono znaczy ożywiać.
Nasza Wiara jest ożywiona dzięki Miłości – mówi Paweł.
1 Tesaloniczan 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście
Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie,
jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa,
1 Koryntian 12:1 A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli
nieświadomi rzeczy. 2 Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście,
jak was prowadzono. 3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu
Bożym, nie powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem,
chyba tylko w Duchu Świętym. 4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5 I różne są
posługi, lecz Pan ten sam. 6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który
sprawia (ożywia) wszystko we wszystkich. 7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku
wspólnemu pożytkowi. 8 Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi

przez tego samego Ducha mowę wiedzy, 9 Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar
uzdrawiania w tym samym Duchu. 10 Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar
proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie
dar wykładania języków. 11 Wszystko to zaś sprawia (ożywia) jeden i ten sam Duch,
rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.
Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według upodobania sprawia (ożywia) w was i
chcenie i wykonanie.
Walczyć o wiarę 55-0620 To jest ten sam Pan Jezus. Zauważcie w Jego usłudze,
On wzbudził tylko trzech z martwych, w Swojej usłudze, kiedy był tutaj na ziemi. On
wzbudził z martwych córkę Jaira i syna kobiety, którego grzebano, i Łazarza. Trzy to
potwierdzenie. On mógł uczynić więcej, gdyby Ojciec pokazał Mu to. Bądźmy więc pełni
czci i przyjmijmy właściwe nastawienie do Pana Jezusa. Bowiem bądź pewny, że twoje
nastawienie względem jakiegokolwiek Bożego daru zadecyduje, jaki wynik
otrzymasz z tego.
Jakub 5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich,
abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A co ożywia
twoją modlitwę o drugiego? Miłość jest Bożą energią. A poprzez miłość twoje modlitwy
są ożywiane mocą Bożą, która stoi za tym.
Oczekiwanie 55-1001 Chciałbym rozmawiać z tą panią przez chwilę. A potem, to
zależy od was, cokolwiek myślicie sobie o tym. Musicie wiedzieć, że to jest
nadprzyrodzone. Smutno mi, kiedy mówię: ktoś z was nie wierzy temu, lecz tak to jest,
tak czy owak. Rozumiecie? Nie możesz ukryć się przed sobą. Rozumiecie? On namaścił
mnie teraz. Rozumiecie? Lecz to jest prawda. Ale zrozumiecie wtedy, że to jest wasze
nastawienie do Tego, które zadecyduje o miejscu twego przeznaczenia. To się zgadza.
W najciemniejszej godzinie przychodzi Jezus 55-1114 Nie mogę sprawić,
żebyście uwierzyli temu, zrozumcie. Ty jesteś chorą osobą. Jesteś pacjentem. Ale to…
Mówię to w pełni czci: twoje nastawienie do tego, co mówię ci, zadecyduje, co się
wydarzy. To się zgadza. Więc pamiętajcie o tym i módlcie się. I trwajcie w modlitwie.
Nie poruszajcie się po pomieszczeniu. Siedźcie, proszę, pełni czci. Bądźcie naprawdę
pełni czci i wierzcie z całego serca. Bóg uczyni resztę.
Jego słuchajcie 56-0611 Nie chodzi o rozmiar tego tekstu; chodzi o jego zawartość.
To właśnie zadecyduje o miejscu wiecznego przeznaczenia każdego człowieka, który
słucha tego, i jego nastawienie do tego. Czasami nie możemy iść na podstawie
rozmiarów różnych rzeczy.
ROZPOZNANIE DUCHA 60-0308 1 Nasz Niebiański Ojcze, pragnę wyrazić, jeżeli
mi się uda dzisiaj do południa, jakie uczucie mam w moim sercu do Ciebie,
Najświętszego z świętych, że zstąpiłeś na ziemię i odkupiłeś takiego grzesznika jak ja. I
jestem pewien, że ci kaznodzieje, którzy są teraz obecni, odczuwają w ten sam sposób, że
to było z Twojej łaski, iż staliśmy się posłami tego przymierza, które Ty dałeś upadłej

rasie Adama. I my jesteśmy tutaj dzisiaj rano, Ojcze, zgromadzeni w żadnym innym
celu, tylko aby się dowiedzieć i aby studiować, czy raczej poznać wolę Bożą i co musimy
czynić, aby uczynić Chrystusa rzeczywistością dla ludzi tej generacji. Wiemy z całą
pewnością, że w dniu sądu staniemy twarzą w twarz przed tą generacją. A skoro
jesteśmy kaznodziejami, będziemy sędziami. Ludzie, którym zwiastowaliśmy i ich
nastawienie do Słowa, które im przynosimy, zadecyduje o ich wiecznym miejscu
przeznaczenia. Dlatego, Panie, będziemy sędziami w owym dniu, stojącymi za albo
przeciw tej generacji, której zwiastowaliśmy.
Siedem wieków kościoła 54-0512 32 I niechby każdy z laików zachowywał się
dzisiaj wieczorem, jakby to było ich ostatnie kazanie, które słyszą. Boże, wyjmij z nich
wszelką głupotę i kaprysy. Spraw, abyśmy byli szczerzy, wiedząc, że musimy
odpowiedzieć pewnego dnia przed sądem Bożym. A nasze nastawienie do Niego i do
Jego Słowa zadecyduje o naszym miejscu wiecznego przeznaczenia.
Módlmy się…

