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Hebrajczyków 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz 
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne 
osądzić zamiary i myśli serca; 

2 Tymoteusza 3:10 Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za 
moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, 

Efezjan 3:11 Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, 
Panu naszym, 

Efezjan 1:11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam 
przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje 
wszystko według zamysłu woli swojej, 

2 Koryntian 1:17 Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy 
plany moje według ciała układam, tak iż u mnie ''Tak, Tak'' jest równocześnie ''Nie, 
Nie''? 

Rzymian 8:28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 
Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. 

Dz.Ap. 11:23 Który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał 
wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. 

Izajasz 1:11 Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar - mówi Pan. Jestem syty 
całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie 
pragnę. 

Kaznodzieja Salomon 3:17 Pomyślałem więc sobie: Bóg będzie sądził zarówno 
sprawiedliwego, jak i bezbożnego; bo każda sprawa i każde działanie ma swój czas. 

Kaznodzieja Salomon 3:1 Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma 
swoją porę: 

Przypowieści 20:18 Dzięki dobrej radzie plany się udają, (wg angielskiego: każdy 
zamiar jest postanowiony przez radę: Więc pytam się: czy twojej? Którą radą 
posługujesz się, by ustalić zamiar w życiu? Czy Bożą radą z Jego Słowa albo ludzką 
radą ze szkół, czy od przyjaciół lub rodziny? 

Dzisiejszego poranka chciałbym zaczerpnąć nasz tekst z akapitu 173 kazania Mówione 
Słowo jest oryginalnym Nasieniem. 173 Nuże, jest to ostre, przyjaciele. Jest to bardzo 



ostre. Sam nie chciałbym być takim. Tak, mam nadzieję, że to rozumiecie, widzicie. 
Lecz dzisiaj pragnę wyjaśnić, dlaczego czyniłem te sprawy, które czyniłem. 

Otóż, teraz tylko taką małą analizę, zanim rozpuścimy zgromadzenie z powodu obiadu. 
Pragnę, abyście wiedzieli, że ja mam... takie były moje motywy i mój cel - Boże Słowo. 
Moim motywem jest podobać się Jemu. Nie mogę słuchać wszystkiego i wierzyć 
Bożemu Słowu; nie mogę ani dawać wszystkiemu posłuch, a zarazem podobać 
się Bogu. Moim motywem jest poznać Jego Słowo i podobać się Bogu przez 
służenie Jemu w oparciu o Jego Słowo. Nie, że bym miał coś przeciw... Otóż, każdy 
obecny tutaj, który został zrodzony z Ducha Bożego i jest w tej Wybranej grupie, być 
może był metodystą, baptystą, prezbiterianinem, zielonoświątkowcem, lub kimkolwiek 
innym. Otóż, wy o tym wiecie. Wiecie o tym. Potem widzicie, kiedy mówicie: "Udaj się do 
nich", to właśnie musicie czynić. Jest tam może ktoś, a jeżeli będziecie siać to nasienie, 
pewnego dnia nastanie żniwo. Upadnie to. Coś z niego powróci i powie: "Ach, on nie jest 
niczym innym jak - on jest oszustem". Czy oni nie powiedzieli tego samego o 
naszym Panu? "Niczego na Nim nie ma". Więc dobrze, dlaczego nie chcecie tego 
sprawdzić razem ze mną? Widzicie, widzicie, widzicie? "On nie jest niczym 
innym niż oszustem". Sprawdźcie to na podstawie Słowa. Widzicie, jeżeli to nie jest 
Słowem, jest to oszustwem, widzicie. Otóż, jeżeli wasza teologia różni się od Słowa, to 
ona nie jest właściwa. Rozumiecie? 

Więc mówimy dzisiejszego poranka o motywach. Jakie są twoje motywy twojego 
działania i mówienia – co czynisz i mówisz. 

Świadectwo 63-1128M 20 Chciałem powiedzieć ubiegłego wieczora, że świat idzie w 
stronę swego upadku, politycznie, socjalnie, ekonomicznie. Mówicie: „Ekonomicznie? 
Więcej pieniędzy.” Tak, ale skąd one pochodzą? Pożyczamy pieniądze z podatków, które 
zostaną zapłacone za czterdzieści lat od dzisiaj. Nasze państwo jest w krachu. Ono  jest 
zbankrutowane – nasze państwo; a nie tylko nasze państwo, ale wszystkie inne. A nie 
istnieje żadna droga powrotu. I to jest dokładnie ustawiona pułapka – by 
sprowadzić nasz naród do czegoś. A każdy z was jest świadomy tego. Kto ma 
bogactwo świata? Kto je trzyma? [Ktoś mówi: „Rzym”. wyd.] Oczywiście, on je trzyma. 
Rzym trzyma je. A cokolwiek my zrobimy, kiedy jesteśmy bez pieniędzy – zamiast 
wyciągnąć je od tych wielkich sprzedawców tabaki, whisky, i tak dalej, którzy mają 
pieniądze; będziemy musieć albo zmienić walutę albo pożyczyć pieniądze. A kiedy 
tak zrobią, sprzedają prawo pierworodztwa. Dokładnie, tak doskonale, jak Pismo 
mówi o tym. Kiedyś chciałbym mieć miejsce, jeśli jest to Bożą wolą, kiedy namiot 
przyjdzie na widownię. A wierzę, że wkrótce tak będzie, wkrótce udam się do całego 
świata. Miałem teraz ogólnoświatowe zgromadzenia. I chciałbym mieć miejsce, gdzie 
mógłbym pozostać przez sześć tygodni i podjąć się tych rzeczy i rozpatrywać je 
(Rozumiecie?), tam i z powrotem, poprzez Biblię. A to jest zdumiewające, kiedy 
widzimy czas, w którym żyjemy. To mnie przeraża. To przeraża mnie, nie dlatego… W 
moim sercu dzwonią dzwony radości, wiedząc, że przyjście Pana jest tak blisko. Lecz 
oto, co przeraża mnie – wiedzieć, że tak wielu jest nieprzygotowanych na ten 
czas, przed którym stoimy. To jest właśnie jest bardzo złe. 



  Ilu z was kiedykolwiek słyszało, jak mówiłem o wiewiórkach hen w lasach owego 
czasu? Wielu, wszyscy, oczywiście, jak sądzę, wszędzie. Coś takiego wydarzyło się też 
niedawno. A ja byłem… Słyszeliście opowiadanie o górach, kiedy schodziłem w dół, gdy 
Pan zapisał te sprawy w górach pewnego dnia. Moi drodzy, moje życie… nie jestem 
kaznodzieją. Każdy to wie. Ja nie jestem kaznodzieją. Lecz jest to przedstawione w 
duchowej postaci, na podstawie obserwowania tych spraw i widzenia, jak się 
dzieją, więc ostrzegam ludzi przed tym, co nastanie. A taka jest właśnie moja 
natura. Nic nie mogę poradzić na to, tak samo jak wy. Ale On, Bóg umieścił 
każdego z nas do Ciała, byśmy wykonali pewne rzeczy. A ja obserwuję każdy mały 
ruch, każdy cel, każdy motyw, ponieważ wszystko jest kierowane przez ducha. 
Ten zbór był umieszczony tutaj w pewnym celu. Jest pewien duch w tym kościele. 
Oczywiście. Duch w waszym domu, w każdym budynku, we wszystkim jest duch, 
motyw i cel. Gdy ten zbór przychodzi tutaj, by wielce wysławiać jakiś ludzki system 
lub coś, wtedy jego motywy nie są właściwe; lecz gdy jest postawiony tutaj, by starać się 
osiągnąć coś dla Królestwa Bożego, wtedy motyw i cel są właściwe, jeżeli motyw jest 
kierowany w ten sposób. 

Problem jest taki, jak widzicie, że ludzie nie są jeszcze przygotowani na to, co 
przychodzi w tym czasie. Nie są gotowi na to, co przynosi świat, ani nie są 
przygotowani na następną fazę Zachwycenia, którą jest zmartwychwstanie i usługa w 
namiocie, która będzie częścią tego. 

Widzicie braci, którzy uważają, że są braćmi w tym poselstwie, a raczej uwierzą 
kłamstwu, które jest wypowiedziane o innym bracie, niż aby to sami sprawdzili. 
Powiem coś o sobie. Kiedy słyszę, jak pewien brat coś zrobił, idę do tego brata i 
zapytam raczej go o to, niż jakbym tylko wierzył temu, co jest powiedziane z drugiej 
albo trzeciej ręki. Nigdy nie obawiam się tak uczynić. 

Prawdopodobnie wielu z was odczuwa, że to nie wasza sprawa,  więc nie trudzicie się, 
by o to zapytać, a potem powtarzacie to, co usłyszeliście; więc i biada wam, jeżeli tak 
czynicie. Nie mówię tylko do was ludzi tutaj, mówię do tysięcy ludzi, którzy będą 
słuchać tego kazania przez Internet. Biada wam bracia, którzy uważacie, iż jesteście 
braćmi, potem próbujecie zrujnować innemu bratu życie (jakbyś mu podciął mu gardło) 
i powtarzacie jakieś kłamstwo o nim. Sprawdźcie swoje motywy bracia. Jest coś złego 
w tym obrazie. 

Istnieją duchy, które motywują człowieka. Ludzie działają na podstawie celów i 
motywów we wszystkim, co czynią. Dlatego moim pytaniem jest dzisiejszego poranka, 
co cię motywuje? Jakie są twoje cele? Jeżeli słyszysz kogoś, który głosi coś, co może 
odciągnąć mnie od Słowa, czy sprawdzisz tego brata, zanim powiesz to komuś innemu? 
Albo czy tylko przyłączysz się i powtarzasz to kłamstwo, które zostało powiedziane? 

Paweł nauczał nas w Filipian 4:8 Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, 
co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne 
pochwały. 



Jesteśmy też nauczani, abyśmy nie wierzyli sprawozdaniu przeciw innemu, jeżeli to 
nie potwierdzili dwa lub trzej świadkowie. Tak mówi Boże Słowo. 

Raczej nie uwierzę temu, dopóki nie sprawdzę to osobiście u danego brata. Nie mogę 
powiedzieć, że zawsze potrafię tak zrobić, ale myślę, że staram się zrobić to najlepsze, 
co potrafię, by sprawdzić fakty, zanim powiem komuś innemu o tym. Podoba mi się 
nastawienie br. Demetriusa Hualpa w Peru. On powiedział podczas pierwszych pięciu 
razy, co przyjechałem do Peru, iż usłyszał od kogoś, że głoszę o dwóch Bogach. On 
rozmyślał, jak to jest możliwe, by brat w tym poselstwie mógł głosić coś tak 
sprzecznego jak dwaj Bogowie. Więc on powiedział: ty wiesz, iż nauczano mnie przez 
całe życie, bym nie powtarzał opowiadania, dopóki nie usłyszę go najpierw z pyska 
konia, więc kiedy słyszał mnie, jak mówiłem o Duchu Adopcji w Colombia przed 6,000 
ludźmi, on podszedł do mnie po nabożeństwach i powiedział mi, jak zawsze słyszał, że 
głoszę dwóch Bogów, ale on powiedział: nie głosisz dwóch Bogów, ty głosisz, że istnieje 
Jeden Bóg, który miał Syna, i dlatego zaprosił mnie do Peru, bym także nauczał jego 
kaznodziejów tej doktryny, ponieważ on powiedział: oni muszą zrozumieć ich miejsce w 
rodzinie. 

Życzyłbym sobie, by wszyscy bracia zachowywali się w ten sposób, lecz niektórzy z nich 
nie mają tak dobrych zwyczajów, a to jest może błędem ich matek, które nie nauczyły 
ich lepiej. Więc widzicie, damy, jesteście odpowiedzialne za to, by nauczyć swoje dzieci 
stanąć po stronie prawdy, a nie słuchać kłamstw diabła i nie wierzyć sprawom z 
drugiej albo trzeciej ręki, bo to może odciąć twoje dziecko od codziennych Bożych 
błogosławieństw. 

Maniak z Gadara 54-0720A P:20 Jestem szczęśliwy. Zmęczyłem się. Jestem 
wyczerpany psychicznie. Miałem trudności, sprawy, których przeciętny człowiek nie ma. 
Możecie wyobrazić sobie, jak szatan walczy ze mną dniem i nocą, cały czas. Człowiek 
wypędza te demony, a one zaczną go nagabywać. Rozumiecie? Jednak wszystkie te 
sprawy tutaj… Prowadzę walkę, o której nikt nie wie. Ale miłuję ludzi. Miłuję ich z 
całego serca. I dlatego ludzie wiedzą o tym.  Nigdy nie pozwoliłem na to, by moja 
usługa dostała się na wysoki poziom – tak, że wyglądałaby wielka. To mogłoby mi wejść 
do głowy. Moja usługa była w małym zakresie. Zajmuję się kilkoma ludźmi, a kiedy 
zaczynają zbierać się tłumy, przesuwam się gdzieś indziej, i po prostu idę gdzieś 
indziej. Ponieważ moim jedynym motywem jest to: podobać się mojemu niebiańskiemu 
Ojcu. To jest wszystko, co muszę uczynić – podobać się Mu. 

Właśnie przeczytaliśmy, gdzie brat Branham powiedział, jak przezywali go diabłem i 
mówili, że nie trzyma się Słowa, a jednak nie podeszli do niego, by przedyskutować 
Słowo, by zobaczyć, gdzie znajduje się poza Słowem. Powiedziałem to samo braciom w 
Paragwaju. Powiedziałem im, iż powinni być na tyle pokorni, by uwierzyć we 
wszystko, co mówi Słowo Boże, i co mówi Jego prorok, a jeżeli on mówi jedną rzecz, a 
potem pojawia się coś innego, że muszą być na tyle otwarci w swej nauce, by zestawić 
razem te wypowiedzi, a jeżeli ich nauka nie potrafi tego uczynić, wtedy nie mają 
właściwej nauki. 



A to wszystko jest zależne od naszych motywów. Jeżeli nasze motywy są właściwe, 
wtedy nie tylko wielkie rzeczy wychodzą na linię (widownię), ale tak samo małe 
sprawy. 

ROZPACZ 63-0901 P:21 A diabeł może podrobić każdą z tych rzeczy, lecz on nie może 
być Duchem świętym. Rozumiecie? On potrafi podrobić te dary, lecz on nie może być 
Duchem świętym. 

A Duch święty jest Znakiem, że ta Krew została zastosowana, ponieważ On 
towarzyszy Krwi przez cały czas - od Księgi Odkupienia. Czy to rozumiecie? To był 
powód Jego przyjścia. Tego właśnie On szukał w każdym wieku. On śledził to w 
każdym wieku, by zobaczyć, że To zostało wyprowadzone na jaw, a oni nie mogli stać 
się doskonałymi bez nas. A obecnie pełnia Ducha świętego nawiedza Kościół, 
manifestując Boga w ludzkim ciele, tak jak wówczas, zanim została Sodoma spalona, 
co było przedobrazem. Wówczas Abraham - On mu się zjawił. 

22 A wszystkie sprawy, których On nie uczynił na przestrzeni wieków - w wiekach 
kościoła, czyni On obecnie. Z powrotem do Słowa, ponieważ wszystkie te poselstwa 
muszą dojść do zakończenia w całym Słowie.  A w ostatecznych dniach - Siedem 
Pieczęci zostało objawionych, by pozbierać wszystkie te rozproszone sprawy, które były 
w tym przeoczone i uczynić całą tą sprawę jednym wielkim ciałem Oblubienicy, bo ci, 
którzy żyli wówczas, nie byli doskonali - aż ten Kościół dojdzie do doskonałości, ta 
grupa Oblubienicy w ostatecznych dniach, by zostali wprowadzeni do środka i wszyscy 
razem zostali zabrani do góry. Rozumiecie? 

Melchisedek – wieki książę 55-0109M P:69 Kiedy powrócimy tam z Abrahamem 
Izaakiem i Jakubem, tymi, którzy byli dziedzicami swych obietnic, oczekując od nas, 
abyśmy nie upadli, bo bez nas, nie mogą być doskonałymi… I jak oni są zależni od nas 
dzisiejszego poranka. Nie zawiedźmy. Bądźcie zakotwiczeni w Chrystusie. 

Wiecie, Bóg ciągle czeka na Swoich wybranych, by doszli do miejsca, gdzie jesteśmy 
przygotowani na następną fazę Zachwycenia, którą jest głos zmartwychwstania, i 
nastanie zmartwychwstanie, tylko oni bez nas nie mogą być doskonałymi. Więc oni 
wszyscy czekają na nas, a nie mogą wyjść z grobów, dopóki ty i ja nie przygotujemy się 
do tego etapu, a kiedy my nie jesteśmy, wtedy czekamy, czekamy i czekamy. 

A nie wiesz o tym 65-0815 P:103 A po co przychodzimy tutaj? Co tu czynimy? Czy 
przychodzimy tutaj, by grać grę? Czy przychodzimy tutaj, by mieć spotkanie klubowe? 
To jest… Chrystus nie może przyjść dopóki kościół nie jest całkowicie w porządku. On 
czeka na nas. Wierzę, że jesteśmy na końcu. 

Postawa doskonałego męża 62-1014M P: 278  Czy zrozumieliście to? Ci ludzie, 
którzy wtedy umarli, polegają na nas i na nas oczekują. Więc Ten kościół musi 
dojść do doskonałości, a to w tym celu, aby osiągnąć zmartwychwstanie. On jest 
reprezentowany przez te dusze - dusze pod ołtarzem, które oczekują na ten kościół, aż do 
chwili, kiedy on dojdzie do stanu doskonałości. Lecz nim przyjdzie Chrystus - ten 



Kościół, jak widzimy, staje się coraz większą mniejszością (jest to o wiele 
bardziej ostre, niemal tak, jak ten namalowany krzyż). Zbliża się do ucha__ 
igielnego. Potem ten mniejszościowy Kościół podnosi się do takiego stanu, aż 
w końcu osiąga tę samą usługę, jak ta poprzednia. 

279  Kiedy bowiem kamień szczytowy powróci, musi znaleźć wgłębienie, do którego na 
tej prawidłowej piramidzie zapadnie. To nie jest tylko wierzchołek, który spoczywa na 
szczycie, on zapada do płytkiego zagłębienia. On tam musi ściśle przylgnąć, bowiem z 
niego rozlewają się wody. A kiedy się to stanie, wówczas ten Kościół musi zostać 
doszlifowany. Wszystkie pozostałe kamienie w tej piramidzie przylegają tak doskonale 
do siebie, że jest rzeczą niemożliwą, wcisnąć pomiędzy nie nawet ostrze żyletki, pomimo 
tego, że ważą wiele ton. Nikt nie wie, w jaki sposób zostały tam umieszczone. Ale zostały 
tam zabudowane. A tutaj w górze, kiedy zstąpi kamień szczytowy tej piramidy, 
wówczas piramida sama, ciało Chrystusowe zostanie doszlifowane - nie tylko przez 
jakąś konfesję, doktrynę, lub coś, przez co przechodziliśmy - to będzie coś tak 
doskonałego, jak Chrystus; tak iż kiedy ON zstąpi, wtedy ON i ta usługa będą posiadać 
razem ten sam posmak. Później nastanie zachwycenie i powrót do domu. 

NAGŁE TAJEMNICZE ODEJŚCIE KOŚCIOŁA 58-1012 P:90 Nie dbam o to, jak 
skażony jest ten świat, jak skażone jest nasze państwo czy nasz naród, nasi ludzie – 
modlitwa zmienia sprawy. Lecz my już nie jesteśmy zainteresowani zgromadzeniami 
modlitewnymi. Mamy tak dużo różnych innych spraw, które musimy załatwić – tak 
sobie myślimy. 

91 A potem, nie tylko, że sprawa tych kortów (tenisowych) została potępiona, ale 
ustalono, że nie mogą mieć w stanie Arkansas czegoś podobnego nawet wiele, wiele lat 
do przyszłości. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy są nazwani według Jego Imienia, 
zgromadzili się razem i wołali w modlitwie. 

92 O, czego nam dzisiaj trzeba? Zgromadzić się razem, przygotować się i nie być 
zależnym od kaznodziei, lecz wy, jako indywidualni wierzący przed Bogiem, 
przygotujcie się na Przyjście Pańskie, żebyście uniknęli wszelkiego skażenia. Nie gra 
roli, jak was nazywają i jak działają przeciw wam, to nie zmienia Boga ani trochę. Bóg 
dokona tego mimo wszystko. On liczy na nas i czeka na nas. O, moi drodzy. 

Przekonany, następnie zainteresowany 62-0118 P:29 Widzicie, Boże Słowo jest 
tak doskonałe. A ponieważ ta mała jota lub tytuł nie może w żaden sposób przeminąć, 
nie może przeminąć, dopóki to nie zostanie wypełnione. Jezus przychodzi, i On 
przychodzi po kościół, który jest bez zmazy i bez zmarszczki. A ani jedno Słowo, ani 
jedna Jota z Niego nigdy nie zawiedzie. Kościół będzie w tej postaci, kiedy Jezus 
przyjdzie. Oni czekają na nas. 

Boża obmyślana droga do uzdrowienia 54-0719A P:130  Wy powiecie: "Dobrze, 
bracie Branham, ty mówisz ,Wyruszmy'."  Na to właśnie Bóg czeka. Mówimy, że 
czekamy na przyjście Jezusa, a  to Jezus czeka na nas. Wy mówicie: "Hm, co możemy 
uczynić w tej  sprawie". 



131   Biblia mówi, że nastała ta godzina i Jego Oblubienica nagotowała  się, alleluja, 
przygotowała się. 

Boże obmyślane miejsce uwielbiania 65-1128M P:49 Musicie przyjść ze 
szczerością, z całym sercem. Twoje motywy i cele są skierowane właśnie na Boga. Potem 
szukaj Jego miejsca, znajdź, gdzie On powiedział, i przynieś je tutaj. Rozumiecie? 

Słyszałem lecz teraz widzę 65-1127 P:68 Było tak na skutek tego, że wkradło się do 
tego samolubstwo. Niewłaściwe były cele. Podpisali stos jakichś papierów, że to będzie 
w ten sposób. A przecież obiecali, że to zrobią dla królestwa Bożego, a tymczasem 
wyglądało to tak, jakby to było dla nich samych. Widzicie? 

69 Dlatego nie mogło to działać.  Żadna samolubna rzecz nie będzie działać.  Wasze 
motywy i cele muszą być dokładnie, doskonale właściwe, a wtedy macie także wiarę. 
,,Jeśli serce nasze nas nie potępia, mamy ufność.'' Widzicie? Musimy mieć ufność: 
,,Chcę tego dla czci i chwały Bożej.'' Wtedy wiara ma kanał, przez który może wejść. 
Jeśli go nie ma, macie umysłową, intelektualną wiarę, a nie autentyczną wiarę od 
Boga. Ta intelektualna wiara nie doprowadzi was do nikąd. Może ona pobudzić wasze 
uczucia, ale nie spowoduje waszego uzdrowienia, którego poszukujecie. 

Słyszałem lecz teraz widzę 65-1127 P:66 Widzicie, my nie używamy daru od Boga 
do celów komercyjnych. Nie! Nie! On mógłby mi powiedzieć, gdzie to jest, ale ja wcale 
tego nie potrzebuję. Nie miałbym nawet dosyć wiary, aby Go o to prosić. Rozumiecie? 
Gdyby było mi to potrzebne, to wierzę, że gdybym Go poprosił, On powiedziałby mi. 
Lecz widzicie, przede wszystkim wasze motywy i cele muszą być właściwe. Musicie mieć 
ku temu powody. Bóg nie daje wam tych rzeczy tylko dlatego, że prosicie. A nie możecie 
prosić z wiarą, jeśli nie jest z tym związany rzeczywisty, prawidłowy cel, jeśli nie jest to 
zgodne z wolą Bożą. Widzicie, jeśli chcecie być zdrowi, to w jakim celu chcecie być 
zdrowi? Widzicie, jeśli chcecie zostać uzdrowieni, to z jakiej przyczyny chcecie zostać 
uzdrowieni? Co mówicie Bogu? Co chcecie czynić w swoim życiu, kiedy zostaniecie 
uzdrowieni? Widzicie, muszą istnieć – musicie mieć motyw i cel, a one muszą być 
właściwe, zgodne z wolą Bożą. A potem, kiedy ta wiara zostanie wam objawiona, kiedy 
Bóg w swojej suwerennej łasce umieści tę wiarę w was, to sprawa jest załatwiona. 
Widzicie? Rozumiecie teraz? 

Moc przemiany 65-1031M P:52 Otóż, właśnie po to tutaj jesteśmy. To było zawsze 
moim poselstwem: Słowo Boże. Musimy trzymać się go bez względu na to, jakie inne 
rzeczy się dzieją. Zawsze trzymajcie się tego Słowa. Zawsze sprawdzajcie swoje 
motywy i cele, czy one są zgodne ze Słowem Bożym. Jeśli nie, pozostawcie je. 
Rozumiecie? Ale jeśli one zgadzają się ze Słowem Bożym i pasują do Słowa 
Bożego, wtedy trzymajcie się ich. 

53 Otóż Bóg czasami... .  Podobnie jak to małe grono dzisiejszego poranku. On nie robi 
tego w ciągu jednej nocy. Bóg pozwala... .  My się zawsze śpieszymy. Bóg nigdy się nie 
śpieszy. Bóg po prostu mówi coś i tak się stanie. Kiedykolwiek coś powie, to się stanie. 
Po prostu stanie się! Ale On pozostawia temu właściwy czas. On pozwala... .   



Chrystus jest objawiony w swoim własnym Słowie 65-0822 P:167 Drogi Boże, 
podczas gdy oni stawiają Ci to pytanie, ja sam proszę Ciebie, co Ty chcesz, abym 
uczynił, Panie, uświadamiam sobie bowiem, że z każdego dnia będę musiał zdać 
rachubę. A ja się modlę, abyś mi ty pomógł, Panie, żyć tak, żeby każdy dzień mógł być 
zaliczony ku Twojej czci i chwale.  Modlę się, żebyś pomógł wszystkim w całym kraju, i 
tym tutaj, którzy są obecni w kaplicy, kiedy doświadczamy naszych serc i mówimy: 
"Panie, co Ty chcesz, abym uczynił? Co bym mógł uczynić, Panie, aby udzielać poparcia 
Twemu Królestwu i Twojej Sprawie." Daruj tego, Boże.  Doświadcz nas, nasze serca, 
wypróbuj nas. Jeżeli jest jakaś nieprawość w nas, Panie, jakieś samolubstwo, jakieś złe 
motywy albo cele. O Boże, oczyść nas Krwią Twego Syna, Jezusa Chrystusa, bowiem 
pokornie przyjmujemy Jego przebłaganie przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. A 
będąc usprawiedliwieni przez wiarę w to, że On to uczynił, z radością przyjmujemy 
plan zbawienia, który dałeś nam, dla nas.  Ojcze, my Ci dziękujemy za to Poselstwo na 
dzisiejszy czas, któremu wierzymy i którego się trzymamy, bowiem wiemy i wierzymy, że 
to jest Twoje Słowo i Twoje Poselstwo. Nie aby się odróżniać od innych ludzi, lecz by 
próbować być więcej podobnymi do Jezusa Chrystusa, który jest naszym Wzorem.   

PRÓBA SŁUŻENIA BOGU WBREW JEGO WOLI 65-0718R P:54  Niezależnie od 
tego jak dobre są motywy i jak dobre są zamiary, i jak bardzo ludzie pragną 
tych rzeczy i rozumieją ich potrzebę, w tych sprawach musi być wykonana 
wola Boża. To właśnie chciałbym grubo podkreślić. Chciałbym to przedstawić w taki 
sposób, abyście to mogli zrozumieć, o ile Duch Boży mieszka w was. To jest przyczyna, 
dla której zatrzymuję się przy tym tak długo. Nie po to, aby marnować wasz czas na 
liniach telefonicznych i stacjach radiowych, lecz abyście mogli to zobaczyć. Jeśli 
przekroczymy wyznaczony czas, to postarajcie się o taśmę. 

55  Bez względu na to, jak bardzo jest to potrzebne, jak bardzo wszyscy są zgodni, że 
jest to potrzebne, jak bardzo jest to zgodne z prawdą, pozostaje jeszcze jedno do 
sprawdzenia: Czy jest to wolą Bożą? Bóg nigdy nie obiecał, że objawi swoje tajemnice 
swoim królom. On objawi swoje tajemnice swojemu ludowi. 

Obmyślane przez Boga miejsce oddawania czci 65-0425P:86 Potem wejdziesz do 
miejsca, gdzie twoje motywy i cele w związku z twymi osiągnięciami są dokładnie 
według woli Bożej. A kiedy przyłożysz swoje ręce do tego i uwierzysz, to się stanie. Czy 
wierzysz temu? 

BÓG JEST ZIDENTYFIKOWANY DZIĘKI JEGO CHARAKTERYSTYCZNYM 
CECHOM  64-0311 P:33 Zwróćcie też uwagę na to, że obaj byli absolutnie 
fundamentalni. Balaam, fundamentalny prorok powiedział: "Zbudujcie mi siedem 
ołtarzy" - jest to dokładna Boża liczba. "I złóżcie na każdym ołtarzu czystą ofiarę - 
cielca" - dokładnie taką samą ofiarę składał Izrael w swoim obozie. I on rzekł: "Na 
każdym ołtarzu złóżcie również w ofierze barana", co mówiło o przyjściu Chrystusa. A 
na dole, w obozie izraelskim składano taką samą ofiarę. 

34 Te same ołtarze, ten sam Bóg, lecz jeden z nich postępował źle, a ten drugi 
dobrze. I jedynym sposobem, jak mogliście rozpoznać, kto jest... Zasadniczo, jeżeli 



chodziło o Słowo, obaj mieli rację. Widzicie jednak, że jeden z nich - jego motywy 
były niedobre - on próbował odciąć swego brata od obietnicy, którą mu Bóg 
dał. 

Szalom 64-0112 P:18  Ojcze nasz niebiański, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, że mamy 
przywilej zwracania się do Ciebie jako do naszego Ojca gdyż wyraz „Ojciec” oznacza, że 
jesteśmy zrodzeni przez wielkiego Boga, który stworzył niebo i ziemię. Jesteśmy 
szczęśliwi z tego przywileju, że w naszych sercach możemy uważać się za Twoich synów 
i córki, i że nimi jesteśmy. Dziękujemy także za to, że wyraźnie ujawniasz samego siebie 
pośród nas, że jesteś naszym Ojcem, odwracając nasze myśli od rzeczy tego świata 
i przeobrażając nasze motywy i zamiary, nasze nastawienia i wszystko, co jest 
w nas, abyśmy miłowali Cię i wierzyli Ci, i wiedzieli, że Twoje obietnice są prawdą. 

Świadectwo 63-1128M P:14 Ten zbór był umieszczony tutaj w pewnym celu. Jest 
pewien duch w tym kościele. Oczywiście. Duch w waszym domu, w każdym 
budynku, we wszystkim jest duch, motyw i cel. Gdy ten zbór przychodzi tutaj, by 
wielce wysławiać jakiś ludzki system lub coś, wtedy jego motywy nie są właściwe; lecz 
gdy jest postawiony tutaj, by starać się osiągnąć coś dla Królestwa Bożego, wtedy 
motyw i cel są właściwe, jeżeli motyw jest skierowany w ten sposób. 

Wpływ 63-1114 P:19 Czasami myślisz sobie, że to się nie opłaci. Jednak to na pewno 
opłaci się. To musi się opłacać. Nie możesz iść na wschód i na zachód w tym samym 
czasie. Nie możesz iść w prawo i w lewo w tym samym czasie. Może myślisz, że idziesz 
inną drogą, ale nie idziesz. Więc jeżeli nakierujesz swój umysł i oczy, i motywy i 
cele, i życie na właściwą rzecz, wyjdziesz z właściwą rzeczą. Nie możesz zawieść. 
Rozumiecie? To jest jedyna droga. Nie ważne, jak bardzo jesteś kuszony na drugą 
stronę, odwróć swoją głowę od tego i czyń to, co jest właściwe. I jesteś – wtedy jesteś w 
porządku; czujesz się lepiej, i jesteś lepszy. A to jest wszystko, co ma być, co musisz… 
Wyjdziesz w porządku. Zaczniesz iść na zachód, nie idziesz na północ, idziesz na 
zachód. A tak samo jest z dobrem i złem. 

WYJAŚNIONE BÓSTWO  61-0425b 122 A ja - jeżeli się mylę, to mi wybaczcie. 
Pragnę wam to jednak wyjaśnić, ze względu na to, że tutaj tego poranka siedzą obie 
grupy, zarówno unitarianie, jak i Zbory Boże, również z wyznania trynitarian. 

123 Pragnę teraz powiedzieć następujące orzeczenie. Pragnę powiedzieć, że uważam, iż 
obydwie strony są w błędzie, jak długo argumentują między sobą, bowiem ich motywy 
są złe. A jak długo wasze motywy są złe, to bez względu na to, jaki jest wasz cel 
- jeśli wasze motywy połączone z tym celem są złe, nigdy to nie będzie działać. 
To się zgadza. 

Królowa Saby 61-0219 P:8 Zapamiętaj to sobie na zawsze, kościele: Boże Słowa są 
prawdziwe. Wierzę, że właściwe nastawienie do każdej Bożej obietnicy wypełni ją – 
jeżeli możesz spojrzeć na nią we właściwy sposób. Ale pamiętaj, to jest standardem w 
moim życiu. Próbowałem to robić. Pierwsza rzecz: chcę stwierdzić, czy to jest Bożą 
wolą czy nie. To… Potem wiem, że to jest Boża wola. Następnie, jaki jest mój cel i 



motyw czynienia tego. Kiedy to jest Bożą wolą, a mój cel jest właściwy i mój motyw 
jest właściwy, mam wiarę, że tak się stanie. Ponieważ, najpierw – to wola Boża i ja 
mam – moim celem jest wielbić Go, a moim motywem jest oddać Mu wszelką chwałę. 
Rozumiecie? Nie ma w tym żadnych samolubnych motywów. Jeżeli masz samolubny 
motyw, to się ci nie uda. Jeżeli twoim celem jest zarabiać pieniądze dla siebie 
lub coś innego, dlaczego… nigdy nie będziesz miał powodzenia. A następnie 
spróbuj coś zrobić poza wolą Pana, wtedy to się nie uda w ogóle. Więc istnieje 
autentyczna wiara, ale musisz wejść we właściwy kanał Boży, by mieć autentyczną 
wiarę. Istnieje ludzka wiara, następnie istnieje Boża wiara. A musisz mieć Bożą wiarę, 
aby wierzyć. Aby posiadać Bożą wiarę, musisz mieć zmysł Chrystusowy. Wtedy w taki 
sposób Bóg przedstawia tobie wizje, objawieni; wszystkie inne sprawy 
przychodzą przez zmysł Chrystusa w tobie. Czy to pojmujecie? „Niechaj zmysł 
Chrystusa jest w was.” 

Nie bójcie się, to jestem Ja 61-0123 Miałem inny telefon, od grupy, który 
powiedziała: „Jeżeli pozwolisz, by inna grupa usiadła z tobą na podium, nie będziemy 
mieć z tobą nic wspólnego.” To najgorsza rzecz ze wszystkich. Co się dzieje? Oni odeszli, 
ale bez Niego. Miłość Boża w naszych sercach zmusza nas, abyśmy poszli do 
każdej denominacji na każdym miejscu. Kiedy to dojdzie do miejsca, że nie 
będziecie mieć czułej miłości do każdej ludzkiej istoty, coś się stanie z wami. 
Bóg tak ukochał cię, kiedy byłeś grzesznikiem, obcym, z dala od Boga, nieprzyjacielem 
królestwa Bożego, On tak ukochał cię, że oddał Swoje życie dla ciebie, z pewnością. 
Kiedy duch w tobie sprawi, że myślisz, iż jesteś lepszym niż ktoś inny, wtedy jesteś 
gorszym od każdego, kogo znam. Nie dbam o to, czy twoja teologia jest zawsze 
właściwa; twoje motywy i cele są złe. Wolałbym raczej, by moja teologia była zła, niż być 
złym w sercu. To się zgadza. Duch Boży przebywa w twoim sercu. W ogrodzie Eden 
człowiek wziął, szedł… On zawarł kompromis. W ogrodzie Eden został podjęty wybór 
przez człowieka. Diabeł wziął jego głowę; Bóg wziął jego serce. Potem on posyła go do 
seminarium, zmraża go jakąś dobrą teologią i odwadnia go przez to, i on wychodzi, jego 
głowa jest tak nadęta, że nie może włożyć na nią zwykłego kapelusza. Potem on 
przychodzi z gorzkością w swoim sercu przeciw innemu obywatelowi 
Królestwa – to nie jest Bóg. To się zgadza. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 61-0112 29 Otóż, tu jest sposób, jak to uczynić. Najpierw 
stwierdź... Nuże, to jest rada, jedyna rzecz, którą mogę dać odnośnie tego, to rada. 
Rozumiecie? Ale upewnij się, że twoje powołanie pochodzi od Boga, a potem zbadaj 
swoje motywy i cele. Rozumiesz? Nuże, wiecie, co chcę przez to powiedzieć. Jaki jest 
twój motyw, by głosić? Było to tylko... Czy sobie myślisz, żeby to była łatwiejsza posada 
niż ta, którą masz? Potem lepiej o tym zapomnij, to nie było Jego powołanie.  

30 Powołanie Boże płonie w twoim sercu tak, że nie możesz odpocząć we dnie i w nocy z 
powodu niego. Nie możesz się po prostu uwolnić od niego, ono przygniata cię 
ustawicznie. 



Pergamoński wiek kościoła 60-1207 P:49 O Boże, zabierz od nas wszelką 
wątpliwość; obrzeż nasze biedne ludzkie serca, aż nie będzie w nich żadnej wątpliwości 
– wśród nas wszystkich. To jest moją modlitwą. Po prostu zabierz wszelką wątpliwość, 
Panie. Niechaj prowadzę życie mile, pokornie i niech chodzę jako baranek Boży na 
ziemi. Pozwól mi chodzić tak, jak On chodził. Niechaj mówię tak, jak On mówi. Niechaj 
moje motywy będą podobne do Jego motywów. Niechaj… Niech inni odnajdą Jezusa we 
mnie. Niechaj utracę siebie a znajdę ciebie, Panie, w Tobie. Tak jest; niechaj utracę 
siebie a odnajdę to w Ciebie: tak bardzo ukryty w Chrystusie, że nie będzie żadnego 
miejsca dla niewiary, tylko to co On mówi. Nie wyjdźcie stąd i nie powiedzcie: „Chwała 
Bogu, Alleluja. Chwała Bogu. Widzicie, co mogę uczynić? Chwała Panu.” Jeszcze tego 
nie masz. On nie czynił tego w ten sposób, nie: nie wypiął Swojej piersi i nie powiedział: 
„Czy widzicie, co mogę zrobić? Absolutnie. Jestem Synem.” Nie. On nigdy nie przyjął 
chwały od niczego; On oddał ją Bogu; On szedł pokornie i cicho, z takim powietrzem 
koło Siebie, że ludzie po prostu lubili przebywać z Nim. Tylko Jego nieprzyjaciele… A 
On kochał ich na tyle, że ustawicznie modlił się za nimi, przez cały czas. A to jest twój 
Wzór, mój Wzór, by tak czynić dla innych, jak On czynił dla nas. 

Królowa z południa 60-1127E P:80 Wiele rąk podniosło się, że chcą przyjąć Go jako 
osobistego Zbawiciela i stać się Jego dzieckiem. Boże, modlę się, by gdzieś w tej kolejce 
modlitwy lub gdziekolwiek indziej w tym zgromadzeniu, abyś pokazał ten znak 
zmartwychwstania, którzy obiecałeś nam przez Jonasza. A niechby w tej godzinie lub 
tym momencie – niech Boża moc zapieczętuje ich w sercu Duchem Świętym i uczyni ich 
synami i córkami Boga, by ich charakter został przemieniony, ich pragnienia i ich cele i 
motywy, i wszystko w ich życiu niechby zmieniło się. Spełnij to, Panie. Czekamy na 
Ciebie; to jest Twoja usługa. To jest w Twoim Imieniu. A my czekamy, by zobaczyć, co ty 
wykonasz. Zbaw ich Panie; niechby nie opuścili tego budynku dzisiaj wieczór nie mając 
zbawienia. Spełnij to Panie. 

Módlmy się teraz… 

 


