Mówione Słowo # 43
Pytania i odpowiedzi 45 Rozprawa odnośnie Siedmiu Wieków Kościoła –
chrzest Duchem Świętym
Brian Kocourek, pastor
Odpowiedź brata Kocourka: W środę wieczorem mówiłem na temat pierwszej
części rozprawy składającej się ze trzech części; na podstawie e-mailu, który
otrzymałem ubiegłej niedzieli popołudniu od zagranicznego pastora z Trynidadu,
odnośnie książki Siedem Wieków Kościoła i czegoś, co oznaczył jako błąd, nie
zrozumiewając, że autorem książki był brat Branham, lecz myśląc, że jej autorem był
br. Vayle.
W środę wieczór mówiliśmy o pierwszej części, która głównie się zajmuje
autentycznością książki Siedem Wieków Kościoła jako książką brata Branhama,
odnośnie której brat Vayle otrzymał polecenie, żeby pomógł z jej wydrukowaniem, lecz
jej autorem był brat Branham i opracowywał całą książkę. Dlatego dla reszty tej
rozprawy, gdzie on używa terminologii „Cytat Lee Vayle, Siedem Wieków Kościoła”, a
potem kontynuuje podając numer strony, powinniśmy opuścić termin: „Cytat Lee
Vayle”, gdyż jest to błąd rzucający się z oczy w tej książce, która była od zawsze
książką brata Branhama. Dlatego te cytaty powinniśmy czytać jako „Wm Branham,
Siedem Wieków Kościoła”. Dlatego gdziekolwiek jest użyte imię Dr. Lee Vayle w jego
dyskusji, jest już udowodnione, że ta książka była napisana przez Williama
Branhama, a ten pastor kwestionuje sprawę książki Siedem Wieków Kościoła, zatem
to byłoby niemądre napisać imię kogoś innego, kto nie jest autorem książki i nie jest
odpowiedzialny za zawartość książki. To byłaby ciągle i ciągle walka na temat jednego
argumentu w każdej linijce, którą pisze. Bo ta kwestia dotyczy Poselstwa a nie Lee
Vayle, ponieważ to nie jest ważne, komu on przypisuje autorstwo tej książki Lee Vayle
albo Tomowi, Dickowi lub Harryemu. Jego argumenty dotyczą książki, o których sądzi
w konflikcie, że są poprawne. Dlatego, powinienem przepisać imię William Branham,
gdzie był dr. Vayle na liście w całej rozprawie od tego miejsca.
Otóż, w środę wieczorem również omówiliśmy Małżeństwo i rozwód, odnośnie
którego miał zagraniczny pastor złe zrozumienie dotyczące męża powracającego do
kobiety, która go opuściła z powodu innego mężczyzny. Ten zagraniczny pastor nie
mógł zrozumieć, iż kobieta opuszczająca męża z powodu innego mężczyzny tak
naprawdę rozwodzi się ze swoim mężem. Ponieważ nie instnieje żaden oficialny
dokument, on nie uważał tego jako rozwód, tylko jako akt niewiary. A jednak z takiego
postępowania powstaje rozdzielenie i przerwanie związku małżeńskiego, nie jakiś
kawałek papieru. Brat Branham powiedział: podobnie jak obiecujesz ślub kobiecie, jest
to tak ważne jak bylibyście już poślubieni, a dlatego mamy tak wiele swobody podczas
procesów sądowych. Wydaje się, że ten zagraniczny pastor próbuje zrównoważyć
przebaczenie kobiecie jakiegoś przypadku niewierności, z postępowaniem kobiety,
która rzeczywiście opuszcza swego męża z powodu innego.
Tego wieczoru będziemy zajmować się drugą pozycją na jego liście pytań, gdzie on
źle zrozumiewa słownictwo książki Siedem Wieków Kościoła odnośnie potwierdzenia
tego, że człowiek jest napełniony Duchem i on myśli sobie, że jest różnica pomiędzy
napełnieniem Duchem a otrzymaniem znowuzrodzenia.
Gdzie, jak sobie myślę, może będzie miał zagraniczny pastor problem, jest to, iż on
się patrzy na następujące cytaty Wm. Brnahama w książce Siedem Wieków Kościoła i

on sobie myśli, że one mówią, że osoba może być napełniona duchem Bożym zanim
przyjmie Słowo na ten Wiek.
Przeczytajmy więc najpierw wypowiedź, a później zobaczymy, na czym polega ten
problem. Koniec wypowiedzi pastora Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM – kto ma
uszy, niech słucha –ZNOWUZRODZENIE 7 Wm. Branham autor książki „Siedem
Wieków Kościoła” strona 139-148 nr 2:
Wm. Branham Siedem Wieków Kościoła (C.A.B): 141-1 A dla każdego wieku
słyszymy tę samą prawdę. „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów”.
Lecz tylko człowiek napełniony Duchem Świętym może „słyszeć” objawienie na ten
wiek. Nikt inny. Absolutnie nie. Oni tego nie mogą słyszeć, bo to jest dokładnie to, co
Paweł powiedział w 1 Koryntian 2:6-16. (Smyrneński wiek Kościoła – Siedem Wieków
Kościoła rozdział 4). Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź pastora Kocourka: Otóż, dla nieuka to może wyglądać, iż pojawiają
się słuchy, że Wm. Branham mówi, iż tylko osoba napełniona Duchem może
rzeczywiście słuchać swoimi uszami i wierzyć, lecz tego wogóle nie mówi ta wypowiedź
z książki Siedem Wieków Kościoła. Ażeby wiedzieć, co Wm. Branham mówi tutaj,
musimy się zapytać, jakie znaczenie dla br. Branhama ma słowo „słyszeć”, bo to jest
podstawą argumentu brata. On widzi tą wypowiedź Wm. Branhama tutaj, i on nie wie,
jak to pogodzić z innymi wypowiedziami Wm. Branhama wykorzystując odnośnie tego
Efezjan 1 i inne miejsca Pisma, gdzie myśmy najpierw usłyszeli, potem otrzymaliśmy
chrzest Duchem świętym. A w tym zdaniu wydaje się temu bratu i jestem pewien, że
także wielu innym, iż jest to sprzeczne. Musimy zapytać samych siebie, jak brat
Branham zdefiniował to słowo tutaj, więc musimy porównać tę wypowiedź z paru
innymi wypowiedziami, które Wm. Branham powiedział, bo inaczej to będzie się
wydawać tym, którzy nie są zaznajomieni z usługą Branhama, że się nie zgadzają.
Lecz tylko człowiek napełniony Duchem Świętym może „słyszeć” objawienie na
ten wiek. Nikt inny. Zatem, zanim podamy naszą odpowiedź i przedstawimy ci, jakie
jest znaczenie słowa „słyszeć” według brata Branhama, przeczytajmy następny cytat
Wm. Branhama z jego książki Siedem Wieków Kościoła.
Ponownie rozpatrzymy następny cytat Wm. Branhama – Siedem Wieków Kościoła:
143-1, którego nie zaszeregował nasz brat. Wm. Branham mówi tutaj: Gdyby Duch nie
był wewnątrz, nie „słyszelibyście” prawdy i nie przyjęlibyście jej dzięki objawieniu,
jeśli słyszelibyście to w każdej chwili dnia. To był znak przebywania wewnątrz Ducha
w dniach Pawła. Ci, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, „słyszeli” Słowo,
przyjmowali je i żyli nim. Ci, którzy nie posiadali Ducha, tylko słyszeli jako
cieleśni ludzie, podając niewłaściwą interpretację tego i wpadli w grzech.
Otóż, tutaj zaczynamy widzieć brata Branhama stającego się bardziej stanowczym,
kiedy on uświadamia was, że zmysłowi ludzie będą słuchać w pewien sposób, a ludzie
napełnieni duchem słyszą to w ten sposób, jak to powinno być słyszane. Pokazując
tutaj, że człowiek napełniony Duchem zrozumie, natomiast zmysłowy człowiek nie
zrozumie.
Spójrzmy znowu na następne zdanie, które sprawia naszemu bratu kłopoty. Wm.
Branham Siedem Wieków Kościoła: 144-1… potem wiemy, że Duch musi
przebywać w osobie, inaczej ona nie może przyjąć prawdy na ten czas. Amen.
To się dokładnie zgadza.

Pragnę, żebyście zauważyli, iż tutaj się pojawia, że osoba musi najpierw posiadać
ducha inaczej ona nie może przyjąć coś, co przychodzi do niej. Ale to w ogóle nie jest
tym, co jest powiedziane tutaj. To mówi tą samą rzecz, jak kiedy brat Branham
posługuje się słowem „dopóki nie są napełnieni Duchem, nie mogą słyszeć. Bo słowo
przyjąć oznacza. 1. Wziąć albo nabyć (coś podanego, oferowanego, przekazanego),
otrzymać. 2. słyszeć lub zrozumieć, dlatego on mówi to samo w tym zdaniu.
Następne zdanie, z którym ma problem nasz brat jest następujące. Wm. Branham
Siedem Wieków Kościoła 164-3…Słowo zawsze przychodzi do ludzi
prawdziwie napełnionych Duchem. To jest dowodem napełnienia Duchem
Świętym.
Znowu myślę, iż słownictwo użyte tutaj, na które nasz brat patrzy, jako na
wcześniej napełnioną osobę i słowo przychodzące do niej, a myśli, że to musi być jakiś
wielki błąd. Lecz aby skorygować tutaj powszechnie uważane niewłaściwe wierzenie,
wiemy, że Pismo naucza nas, iż Słowo Pańskie przychodzi do proroka. Więc czy sobie
myślicie, że Duch, którego posiada prorok, nie gra żadnej roli, kiedy Słowo przychodzi
do niego? Albo wierzycie, że on jest napełniony Duchem, kiedy Słowo Pańskie
przychodzi do niego? Tak samo, kiedy słowo staje się nam jasne, jest tak z powodu tego
samego ducha w nas, który jest Dawcą Słowa.
Ponownie to następne zdanie nasz brat zagraniczny pastor oznaczył jako to same,
co te poprzednie. Wm. Branham Siedem Wieków Kościoła: 165-2 W każdym wieku
kościoła słyszymy te słowa: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.”
Duch daje Słowo. Jeżeli posiadacie Ducha, „usłyszycie” Słowo na wasz wiek,
podobnie jak ci prawdziwi chrześcijanie przyjęli Słowo na ich wiek. Koniec
odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: A – KTO MA USZY DO SŁUCHANIA –
POTWIERDZENIE CHRZTU DUCHEM ŚWIĘTYM
Zagraniczny pastor oświadcza: Na temat Ducha Świętego w każdym wieku
Wm. Branham posłużył się dwoma ważnymi miejscami pisma, aby udowodnić, że
wierzący musi posiadać Ducha wewnątrz, artykuł zesłania Ducha Świętego, zanim
może słyszeć Ducha dzięki Boskiemu objawieniu i przyjąć poselstwo i posłańca na ten
wiek.
„Oświadczam stanowczo”, że człowiek nie musi być napełniony Duchem, aby
„słyszał” Ducha i prawdę na ten wiek. Z odpowiednim poszanowaniem kwestionuję
ten błąd na podstawie słowa i poselstwa brata Branhama. Apostoł Paweł oświadacza,
że człowiek jest zapieczętowany lub napełniony Duchem, ochrzczony Duchem Świętym
i przyjmuje zadatek zesłania Ducha Świętego, potem on słyszy Słowo prawdy,
poselstwo ewangelii na ten wiek. Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź pastora Kocourka: Więc od początku myślę sobie, czy nasz
zagraniczny pastor nie rozumie znaczenia słowa „słuchać” używanego bratem
Branhamem i myśli sobie, iż ono po prostu oznacza „słyszeć dźwięk czegoś”. Ale gdyby
on zrozumiał, jakie znaczenie ma słowo „słyszeć”, jak zostało definiowane samym
bratem Branhamem, nie wyzywał by w ten sposób brata Branhama. Mogę podać wam
wiele stron z cytatami brata Branhama, gdzie on mówi, że słowo „słyszeć” oznacza tyle
co „rozumieć”. I dalej, nasz brat odnosi się do chrztu Duchem Świętym jak do zadatku
wylania Ducha Świętego, zamiast odnosić się do tego, czym on jest rzeczywiście,
mianowicie napełnieniem Duchem, Życiem samego Boga. Istnieje różnica pomiędzy
być ochrzczonym lub namaszczonym mocą do usługi, a być ochrzczonym i przeżyć

znowuzrodzenie w swojej duszy. Nie każdy, kto jest ochrzczony Duchem Świętym,
przeżył rzeczywiście znowuzrodzenie. Faktem jest, że w wielu przypadkach ludzie
zostali namaszczeni Duchem tylko w swoim ciele, a niektórych porusza to w ich
Duchu, lecz dopóki nie mieli zarodka życia w sobie już od początku na podstawie
wyboru, oni nazwą to kąpielą w Duchu Bożym, a ciągle nie osiągnęli prawdziwe
znowuzrodzenie.
Jezus powiedział nam w przypowieściach, że deszcz pada na sprawiedliwych i
niesprawiedliwych. Mat. 5:45
Przywództwo 65-1207 P:57 Jesteś albo po stronie Boga, albo przeciw Bogu, a
zewnętrzne wyrażenie się dokładnie to pokazuje. Rozumiecie? To jest kąkol. Wielu z was
myśli „Otrzymałem chrzest Duchem Świętym; pójdę do nieba.” To wcale nie znaczy,
że pójdziesz do nieba. Absolutnie nie. Możesz być ochrzczony Duchem Świętym co
godzinę a być ciągle zgubionym i pójść do piekła. Biblia tak mówi. Rozumiecie?
To się dokładnie zgadza.
Jan. 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli
się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.
W kazaniu Klucz do drzwi 62-1007 P:68 brat Branham powiedział: żaden
człowiek nie może zrozumieć Słowa bez chrztu Duchem Świętym. A kiedy człowiek
mówi, że ma chrzest Duchem Świętym, a kwestionuje Słowo mówiąc, że nie jest
właściwe – to coś tutaj nie gra.
I znowu w kazaniu Zidentyfikowane arcydzieło Boże 64-1205 P:67 brat
Branham powiedział: Jak może człowiek posiadać chrzest Duchem Świętym, a Duch
Święty napisał to Słowo, i człowiek posiadający chrzest Duchem Świętym a potępia to
Słowo? Jak może Duch Święty w was potępiać Jego własne Słowo, które było dla was
posłane? Nie mogę tego zrozumieć. To się musi zgadzać ze Słowem, a jeśli duch w tobie
nie będzie podkreślał każdą z Bożych obietnic słowem „Amen”, wtedy coś tu nie gra.
I znowu w kazaniu Rozpoznanie ciała Pańskiego 59-0812 P:16 on powiedział:
Pewnego razu Jezus powiedział: „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może
ujrzeć królestwa Bożego.”, lub zrozumieć. I mówiąc inaczej, nie możesz rozeznać
Królestwa Bożego dopóki nie narodzisz się na nowo.
A w kazaniu nazwanym Powołanie Abrahama 55-1116 P:29 brat Branham
powiedział: Jezus powiedział Nikodemowi: „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie
może ujrzeć Królestwa Bożego.” Widzicie, jakie jest poprawne tłumaczenie tego: „nie
potrafić zrozumieć Królestwo Boże.” Ktoś będzie coś czynił, pokazując tobie. „Nie mogę
tego zrozumieć.” Patrzysz na to, lecz nie rozumiesz tego. A ty nigdy nie zrozumiesz
Królestwa Bożego, dopóki nie narodzisz się na nowo; potem zrozumiesz, czym Ono jest.
A apostoł Paweł powiedział nam, że jedynie mając Ducha Świętego, zrozumiemy
myśli Boże. I to jest znowuzrodzienie.
1 Kor. 2:9-11 9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha (dlatego jeżeli nie masz Jego Ducha w
sobie, jak będą ci objawione te rzeczy?) ; gdyż Duch (nie duch, lecz DUCH, Duch Boży)
bada wszystko, nawet głębokości Boże. 11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz
ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch
Boży. (Zatem, to co Paweł mówi tutaj, jest jedynym sposobem, jak zrozumiesz sprawy

Boże, jeśli posiadasz Ducha Bożego w sobie. Nie potrafisz zrozumieć tego jako
człowiek. Musisz mieć Boże życie w sobie, żeby zrozumiałeś sprawy Boże.)
12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga (a jeśli to
jest z Boga, wtedy to ma źródło w Bogu, wtedy to jest częścią Bożego własnego ducha
lub życia, o którym on mówi. A my mamy Go po to), abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg
łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w
słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są
dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. (Mówiąc
inaczej, potrzeba ci Ducha Bożego, żeby je rozsądzać.) 15 Człowiek zaś duchowy
rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał myśl
Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
A tą samą rzecz powiedział apostoł: „niech zmysł Chrystusa przebywa w was.” Więc
to jest możliwe, by posiadać zmysł Boga, ale jak widzieliśmy, nie możesz tego mieć, nie
posiadając Jego Ducha albo Jego Życia w tobie. A Jezus powiedział, że ten Duch jest
Słowem Bożym. On powiedział. „Słowo, które do was mówię, jest duchem i życiem.”
Jan 6:63
Przypatrzmy się teraz znowu tej myśli o znowuzrodzeniu ożywiającej dla was Boże
Słowo i wyzwalającej w was całkowity charakter Boży przez Jego Ducha w waszych
śmiertelnych naczyniach.
Efez. 2:1 I was ożywił, którzy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
Tutaj Paweł mówi nam, iż byliśmy duchowo umarli i musieliśmy zostać ożywieni,
co oznacza przyprowadzić do życia. A widzimy w 1 Piotra 3:18, iż to ożywienie
przedstawione przez Ducha Bożego, a faktycznie Bóg musiał ożywić Swego własnego
Syna z powrotem z umarłych do życia. 18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał,
sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie
poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
Otóż, to słowo „ożywić” było przetłumaczone z greckiego słowa „zoopoieo”, co
dosłownie oznacza dać życie lub spowodować ożywienie. Więc widzicie, to jest Duch
Boży przychodzący do ciebie, przyprowadzający i czyniący ciebie żywym dla Jego
Słowa.
1 Kor. 15:45 Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni
Adam stał się duchem ożywiającym. Dlatego to jest Duch Boży, którego On umieścił do
Swego Syna, który odpoczął na kościele, czyniąc Go ożywionym, bo również Paweł
mówi nam w Rzym. 8:11 A jeśli Duch tego (teraz musimy widzieć, kim ten jest tutaj.
A wiemy, że jest 18 miejsc Pisma, które mówią nam, że Bóg wzbudził Jezusa z
martwych, więc Paweł mówi) A jeśli Duch tego (to jest Bóg, Ojciec), który Jezusa
wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych
wzbudził (to jest znowu Bóg Ojciec), ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego,
który mieszka w was.
W kazaniu brata Branhama Wiara Marii 61-0121 P:30 „Jeśli człowiek nie narodzi
się znowu, nie może ujrzeć królestwa Bożego.” Zatem „widzieć” znaczy „zrozumieć”.
Mamy wielu ludzi, którzy mówią, że są narodzeni na nowo, a nie mogą
zrozumieć poselstwa Bożego, nie widzą Anioła Pańskiego. Ich oczy są ślepe, bracie.
Jeśli człowiek nie narodzi się z Ducha Świętego, ten sam Duch Święty, który
napisał Słowo, potwierdzi Słowo, a to samo potwierdzenie Ducha Świętego w
tobie… Rozumiecie co mam na myśli? To przyniesie świadectwo Tego. Potem nasz

duch będzie świadczył przez Ducha Świętego, ponieważ Jego Duch świadczy o Jego
Słowie. „Boże Słowo jest ostrzejsze, mocniejsze (Hebr. 4) niż obosieczny miecz,
przenikający do… na dwie części… i szpiku kości, i rozeznający myśli i zamiary serca.”
To jest „Tak mówi Pan.” Słowo Pańskie, tak dokładnie, Jezus Chrystus ten sam,
wczoraj, dzisiaj i na wieki, pojawiający się w Swoim wybranym kościele.
I znowu w kazaniu Będzie tak, jak mi było powiedziane 50-0818 23 brat
Branham powiedział: A jednak „widzieć” nie znaczy „patrzeć się”. Słowo „widzieć”
oznacza „zrozumieć”. Jezus powiedział „Jeżeli człowiek nie narodzi się z wody i z
Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” Mówiąc inaczej, on nie może zrozumieć
Królestwa Bożego, dopóki nie narodzi się na nowo. Rozumiecie?
Zauważcie, co Jezus nam tutaj mówi. Oni słyszą, lecz nie są w stanie to zrozumieć.
Wtedy co oni słyszą? Nie to, co jest powiedziane! Lecz to, co chcą usłyszeć. Zauważcie w
następującym cytacie brat Branham mówi nam tą samą rzecz. Słyszeć oznacza
zrozumieć, a słyszeć oznacza zrozumieć, lecz tylko dlatego, iż patrzysz twoimi oczami,
to nie oznacza, że zrozumiesz to, na co się patrzysz, a tylko dlatego, że słuchasz twoimi
uszami nie oznacza, że rozumiesz, co słyszysz.
Brat Branham powiedział w kazaniu Pytania i odpowiedzi COD 59-1223 60
Otóż, Jezus powiedział, „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie narodzi się na
nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.”…a później brat Branham dodaje: Więc
„widzieć” oznacza „zrozumieć”. Czy kiedykolwiek patrzyliście się na coś, patrząc
właśnie na to, mówiąc „Otóż, ja tego po prostu nie widzę.” Rozumiecie? „Po prostu nie
widzę tego.” Ty masz na myśli, że nie rozumiesz tego. Rozumiecie, rozumiecie? Nie
rozumiesz tego. Widzieć to znaczy „rozumieć”. Lecz waszymi oczami patrzycie się na
cokolwiek. Lecz to, co jest wewnątrz was, poprzez to rozumiecie, dzięki temu widzicie.
Rozumiecie? Patrzycie się Bożymi oczami …
I znowu w Pytaniach i odpowiedziach COD 64-0823E P:106 317 brat Branham
powiedział 1040-Q-318 318. Co jest dowodem tego, że jesteś naprawdę napełniony
Duchem Świętym? Ew. Jana 14:26 On będzie… „Kiedy przyjdzie Duch Święty,
(Rozumiecie?), On pokaże rzeczy, które nastąpią.” Rozumiecie? On będzie… On
udoskonali to; żaden człowiek nie uczyni tego; a On jest Słowem. Kiedy przyjdzie Duch
Święty, on zidentyfikuje Samego siebie w was poprzez Pismo. A to jest
prawdziwym znakiem, że Duch Święty jest w was, bo On jest Słowem.
Słuchać, rozpoznać i działać na Słowie 60-0221 30 Najpierw wiara przychodzi
ze słuchania, słuchania Słowa Bożego. Potem wierzący słyszy Go, rozpoznaje Je i działa
na Nim. Cielesny człowiek będzie słuchać To, dźwięk Tego, lecz nigdy… „Słuchać”
oznacza „rozumieć Je”. Spojrzeć to jest patrzeć się na coś; lecz widzieć to jest
„rozumieć to”. „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć lub
zrozumieć Królestwa Bożego.”
Brat Branham powiedział w kazaniu, Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:120
Patrzcie, Chrystus w tobie czyni Go centrum Życia objawienia. Rozumiecie?
Życie Chrystusa w tobie czyni Go centrum objawienia. Chrystus w Biblii czyni
Biblię zupełnym objawieniem Chrystusa. Chrystus w tobie czyni ciebie zupełnym
objawieniem całej rzeczy. Rozumiecie, co Bóg stara się zrobić? Zatem co jest
znowuzrodzeniem? Powiecie: „Otóż, bracie Branham, czym jest znowuzrodzenie?” To
jest objawienie Jezusa Chrystusa osobiście dla ciebie. Amen. Rozumiecie? Żadne
przyłączenie się do kościoła, żadne uściśnięcie dłoni; uczyniłeś coś innego; wyznałeś coś;
obiecałeś żyć według zasad prawa; lecz Chrystus, Biblia… On jest Słowem, które

zostało ci objawione. I nie ważne, co ktokolwiek mówi, co się dzieje, to jest Chrystus.
Pastor, kapłan, kimkolwiek on może być… To jest Chrystus w tobie. To jest objawienie,
na którym Kościół był zbudowany. Koniec odpowiedzi pastora Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Dla grzesznika nie napełnionego Duchem
Świętym jest wymagane, by najpierw słyszał Ducha prawdy. Istnieje wielu, którzy
pochodzą z religii i organizacji, którzy nie byli napełnieni Duchem, a słyszeli prawdę
przez Ducha i otrzymali ją dzięki objawieniu. Koniec zagranicznego pastora.
Odpowiedź pastora Kocourka: Nie zgadzam się z zagranicznym pastorem, lecz
wydaje się, że nasz brat ma problem z czytaniem. Cytaty, które William Branham
wypowiedział w książce Siedem Wieków Kościoła nie mówią, że osoba napełniona
Duchem słyszała przedtem Słowo Boże. Ono mówi, że jego „Słuchanie lub
zrozumienie” jest dowodem, iż jest napełniony Duchem Świętym i jest również
potwierdzeniem, że on rozumie to, co jest nauczane.
Zawsze wierzyłem temu, czego nauczał nas brat Branham odnośnie naszej wiary,
która rozpoczyna się w umyśle jako mentalna wiara. A to właśnie jest ta wiara, do
której się odnosi ten brat, która następuje przed chrztem Duchem. Lecz brat Branham
również nauczał nas, że kiedy Duch Boży porusza się w tym Słowie, które najpierw
przyjmujemy w naszym umyśle, wtedy On namaszcza Je, a kiedy raz Ono jest
namaszczone, to wpada do naszej duszy i staje się duchowym objawieniem dla nas. A
duchowym objawieniem jest znowuzrodzenie, a to jest chrzest Duchem Świętym.
W kazaniu Imiona bluźniercze 62-1104M P:53 brat Branham powiedział: A
największą częścią naszej wiary jest mentalna wiara. Przez słuchanie Słowa to
przyprowadza nas do rozpoznania Boga umysłem. Ale jeśli to pochodzi z góry, o, bracie,
jeżeli to się kiedykolwiek stanie, istnieje Boża, duchowa wiara. Co potem czyni ta
wiara? Ta wiara rozpoznaje tylko Słowo. Nie ważne, co mówi ktokolwiek, ona
rozpoznaje tylko Słowo, ponieważ „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a
Bogiem było Słowo. (A Słowo jest ciągle Bogiem.) A Słowo ciałem się stało i
zamieszkało wśród nas.” A kiedy Samo Słowo jest wlane do naszej wiary, nasza
zmysłowa wiara staje się duchowym objawieniem. „A na tym fundamencie
zbuduję mój Kościół” (Rozumiecie?), nie na umysłowej koncepcji przyłączenia się do
kościoła, na umysłowym pojmowaniu tego, lecz na objawieniu. Kiedy te strumienie
łaski były wylane na tę umysłową wiarę, którą macie, wtedy na tym duchowym
objawieniu, „Zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go.” Rozumiecie?
To pokazuje, że oni będą przeciw temu, lecz nie przemogą tego. O, co za chwalebna
rzecz.
Znowu w tym samym kazaniu Imiona bluźniercze 62-1104M P:53 on
kontynuuje: …Numer jeden: kiedy do ciebie przychodzi Duch Święty, twoja
zmysłowa wiara przemienia się w duchową wiarę. A duchowa wiara uznaje tylko
Słowo. Numer dwa: Potem będziesz posiadał Ducha Świętego, który zapieczętuje w
tobie te wszystkie sprawy. Duch święty je przykryje. Od wiary aż do Ducha Świętego,
który cię pieczętuje Chrystusem; wówczas stajecie się jedno. Amen! (Zabierzcie te
rzeczy z mojej drogi. To jest ciężarem na moich ramionach.) Stajecie się jedno. Ty i
Chrystus żyjecie razem. "W tym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie,
Ja w was a wy we Mnie. Wówczas to jest zapieczętowana jednostka Pana Boga. Potem
są zamanifestowani i postawieni do służby. Kiedy się to stanie, są zamanifestowanymi
Synami i Córkami Boga.

Żarliwa walka o wiarę 53-0614A P:82 Dlatego bracie, jesteś zbawiony przez
wiarę. Czy się to zgadza? Lecz słuchaj. W przyjmowaniu twojej wiary, Bóg potwierdza
twoją wiarę przez chrzest Duchem Świętym. Jeżeli mówisz, że wierzysz, a nie
otrzymasz chrztu Duchem Świętym, to nie otrzymujesz go, jeżeli twoja wiara nie jest
zaakceptowana w Bożych oczach. Ty masz umysłową wiarę zamiast wiary w
sercu. To się zgadza. Kiedy prawdziwie wierzysz Bogu, Bóg jest zobowiązany,
żeby wylać Ducha Świętego na ciebie. A kiedy on wyleje Ducha Świętego na
ciebie… powiesz „Ja posiadam Ducha Świętego również”. Zatem, jeżeli go masz, jesteś
zobowiązany wierzyć nadprzyrodzonym znakom i cudom, bo to jest ci dodane. To jest
wiara.
Świadek 54-0303 P:21 Wierzycie Bogu i mówicie to, a nie przyjęliście Ducha
Świętego, wtedy coś jest nie tak z waszą wiarą. Bo Bóg jest zobowiązany dać
chrzest Duchem Świętym każdemu wierzącemu, który pokutuje i jest
ochrzczony. A On chce wam Go dać bardziej, niż wy Go chcecie przyjąć. To się zgadza.
Coś tutaj nie gra. Macie tylko umysłową wiarę zamiast wiary w sercu. Bo Bóg jest
zobowiązany dotrzymać Swego Słowa. On powiedział: „Pokujcie, każdy z was, i dajcie
się ochrzcić w Imieniu Jezusa Chrystusa dla przebaczenia waszych grzechów, a
przyjmiecie dar Ducha Świętego. Bo to jest obietnicą dla was i dla waszych dzieci, które
są jeszcze daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg powoła.” To prawda. Bóg musi dotrzymać tą
obietnicę. Absolutnie tak. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Cytat Efez. 1:13 W nim i wy, którzy
usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego,
zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym,
Jan. 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy
temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z
śmierci do żywota.
Apostołowie i uczniowie Jezusa słyszeli, rozpoznali i przyjęli poselstwo
Posłańca na ich wiek i przeszli ze śmierci do życia, a potem przeszli do Wylania Ducha
Świętego. Prorok potwierdza to w następujący sposób. Koniec wypowiedzi
zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka Znowu nie mam żadnego problemu w tymi
wypowiedziami, kiedy nie widzę żadnej sprzeczności między tym, co powiedział brat
Branham w Wiekach Kościoła, a tym, co powiedział Paweł w Liście do Efezjan.
Otóż, wydaje się, iż te następne cytaty brata Branhama, które podaje nasz brat, są
sprzeczne z innymi, które również podaję. Mówię, że wygląda na to, iż są sprzeczne,
lecz Boże Słowo nie zwalcza Słowo. Więc będziemy musieć popatrzeć się na wszystkie z
tego samego źródła, by odnaleźć rozwiązanie. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: 37 Znowuzrodzenie - ty masz
Znowuzrodzenie dzięki uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? Na skutek
tego, że masz wiarę i przyjmujesz Go jako twego Zbawiciela - to jest Znowuzrodzenie,
rozumiesz - bo przeszedłeś ze śmierci do życia. Otóż, jeśli chcecie mieć podłoże do tego,
weźcie ew. Jana 5, 24: "Kto słucha Moich Słów i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma
Żywot Wieczny". Widzicie, on ma Żywot, ponieważ wierzy. Więc ta sama grupa musiała
przeżyć Pięćdziesiątnicę, aby została ochrzczona Duchem Świętym. ODLICZANIE
PRZED STARTEM
62-0909m

Jan. 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy
temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z
śmierci do żywota.
Cytat W.M.B. 269-Q-60… „kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał,
ma żywot wieczny”, to jest znowuzrodzenie. Jesteś przemieniony; to znaczy, iż
zawróciłeś się. Lecz chrzest Duchem Świętym umieszcza cię do Ciała Chrystusa,
i jesteś podatny na dary do usługi. …Otóż, spójrzcie. Wieczne Życie… Jezus
powiedział: „Kto słucha Moich Słów i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Żywot
Wieczny i nie przyjdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do Życia". Ty jesteś zaraz
potem nowym stworzeniem. (Pytania i odpowiedzi Hebrajczyków część 2 57-1002).
ŻYCIE WIECZNE POTEM CHRZEST
Cytat W.M.B.: 111 Mówicie: „Co z Duchem Świętym, bracie Branham?” Jesteś
ochrzczonym do Ciała przez Ducha Świętego do usługi, lecz wierzysz ku Żywotowi
Wiecznemu. „Kto słucha słów moich i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Żywot
Wieczny.” Wtedy jesteś ochrzczony przez Ducha Świętego do Ciała, ażeby
zamanifestować dary i tak dalej, lecz wierzysz ku Żywotowi Wiecznemu (Musicie się na
nowo narodzić 61-123).
Jan. 10:27 Owce moje głosu mojego słuchają (rozumieją) i Ja znam je, a one idą za
mną.
Apostołowie i uczniowie słyszeli głos Pana/Słowa, poselstwo i posłańca na ten
wiek i naśladowali Go, a potem weszli do Pięćdziesiątnicy.
Mat. 16:13-17 … pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego?…16. A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga
żywego. 17. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu
Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Apostoł Piotr słyszał i rozpoznał syna człowieczego, Chrystusa, Posłańca na ten
wiek, a jeszcze nie miał artykułu (przedmiotu) Pięćdziesiątnicy aż do późniejszego
czasu.
B—1 Koryntian 2:6-16 Błędny wykład
Wm. Branham posłużył się 1 Koryntian 2:6-16: A myśmy otrzymali ducha świata,
który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył, których naucza
Ducha, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są
dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.
Wm Branham przypuszczał, że powyższe wyrażenie Pisma mówi o przeżyciu
Pięćdziesiątnicy. Apostoł Paweł nie podkreśla przeżycia Pięćdziesiątnicy, „ducha
przebywającego wewnątrz”, ale on podkreśla dzieło łaski, które następuje przed
chrztem Duchem Świętym.
Błędem br. Branhama jest to, że podkreśla chrzest Duchem Świętym, a nie
dzieło Łaski Ducha. To założenie jest sprzeczne ze Słowem Bożym i poselstwem na ten
czas. Jest to niebiblijne i błędne. To jest błędne i szkodliwe dla wierzących poselstwu,
i wprowadziło wiele zamieszania i herezji pomiędzy nich.
1 Koryntian 2-6:16 nie mówi o istocie napełnionej Duchem Świętym, jak o
kościele, który przyjął chrzest Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, zanim
rozeznali duchowe sprawy. To odnosi się do dzieła Łaski Ducha Świętego przez Boży
wybór i predestynację wierzących.

Jan. 6:44 Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie
posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jan. 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec,
przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; Koniec
wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Teraz, gdy czytaliśmy cytaty naszego brata
wykorzystującego dla swego potwierdzenia, że brat Branham się pomylił w Wiekach
Kościoła, spójrzmy, co jeszcze Wm. Branham nauczał odnośnie chrztu i
znowuzrodzenia. Bo stwierdziłem, iż jest prawie 2 000 pastorów w Poselstwie i
kaznodziejów dookoła świata, którzy walczą z cytatami Williama Branhama dla swej
zguby, podobnie jak to czynili ze Słowami apostoła Pawła, który mówi nam w:
2 Piotr. 3:14-16 Przeto, umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście
znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. 15 A cierpliwość
Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości,
która mu jest dana, pisał do was; 16 Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym
się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i
inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej
własnej zgubie.
A więc widzicie, że to nie jest nic zwykłego, kiedy ludzie walczą z Pismem, lecz
napomnieniem Piotra jest, aby odnaleźć pokój. O, jaką błogosławioną rzeczą jest Pokój.
A to jest to, co szatan stara się zawsze wytłuc z was. Nie bójcie się małe dzieci,
albowiem upodobało się Ojcu dać wam Królestwo. A więc Pokój, Szalom. Kiedy ludzie
złorzeczyliby wam i mówili wszystko złe przeciw wam z mego powodu, błogosławieni
jesteście, powiedział Jezus, albowiem wielka jest wasza zapłata w niebie. Br. Vayle
ostatnio dał mi radę. On powiedział: „Brian, ludzie przyszli za bratem Branhamem i
krytykowali go, a przyszli też za mną i krytykowali mnie i oni przyjdą również za tobą
i będą cię też krytykować, lecz zapamiętaj sobie to słowo… suwerenność. Bóg jest
najwyższy i nie odpowiada nikomu. On ma nad wszystkim władzę. On ma policzony
każdy włos na twojej głowie i nie zgubisz ani jednego. Więc pokój przynosi milczenie.
Lecz zauważcie, co Paweł mówi, że ci ludzie nie mają pokoju, ale nieustannie próbują
walczyć ze Słowem Bożym i żal mi ich, bo gdyby wiedzieli, Kim On był, nie
ukrzyżowaliby Pana Chwały.
Zatem, spójrzmy na parę dalszych rzeczy, które powiedział brat Branham o
prawdziwym znowuzrodzeniu i chrzcie Duchem Świętym, by zrównoważyć nasze
cytaty i cytaty brata, z którymi dotąd podzieliliśmy się.
W kazaniu Znak 63-1128E P:74 brat Branham powiedział: …Kiedy Bóg dał ci
prawdziwy chrzest Duchem Świętym, potem Życie Jezusa Chrystusa jest w
tobie. Więc, to jest prawdą; każdy teolog będzie musiał przyznać, że to jest
prawdą, to jest znowuzrodzenie. Jesteście narodzeni na nowo z Ducha
Świętego…
Br Branham jasno wypowiedział się: kiedy Bóg daje ci prawdziwy chrzest Duchem
Świętym, potem (Kiedy? podczas chrztu Duchem Świętym) życie samego Jezusa
Chrystusa jest w tobie, a on nazywa to znowuzrodzeniem. To są te same słowa,
którymi on się posługuje w Wiekach Kościoła, więc one nie są sprzeczne z jego własną
nauką. Więc mówmy wszystko, co mówi prorok, mój bracie. Nie wyciągajmy i nie
wybierajmy, co nam najlepiej pasuje do naszej własnej teologii.
Br. Branham mówi znowu w kazaniu Słuchać, rozpoznać i działać na Słowie
60-0221 P:61 … otóż, każdy wie, że Pieczęć Boża jest pierworodztwem – chrzest

Duchem Świętym. Efezjan 4:30 mówi: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego,
którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.” Kiedy byli zrodzeni na nowo,
zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty jest znowuzrodzeniem,
wiemy o tym. Jesteście zrodzeni z Ducha; Przyznaję to. Lecz dopóki nie jesteście
zrodzeni…
Znowu te słowa nie są sprzeczne z tym, co brat Branham nauczał nas w książce
Siedem Wieków Kościoła. On mówi, że Chrzest Duchem Świętym jest
Znowuzrodzeniem. Duch Święty jest znowuzrodzeniem.
Zatem, jeżeli nazwiemy to znowuzrodzeniem, jest tak dlatego, bo nowe życie zostało
w nas ożywione. Więc jak myślicie, jakie życie wchodzi do was i jest ożywione w was,
jeśli nie jest do Duch Święty albo samo Boże Życie. Czym jest Znowuzrodzenie, jeżeli to
nie jest Chrzest Duchem Świętym dla wierzącego?
Ponownie w kazaniu Duchowa inspiracja 56-0128 brat Branham mówi: …Jeśli
nie rozumiecie, co to znaczy być narodzonym na nowo, mam na myśli kogoś
bez chrztu Duchem Świętym. (On mówi do kogoś bez chrztu Duchem Świętym, bo
oczywiście, ci którzy posiadają Go, wiedzą, czym On jest, więc on mówi do tych, którzy
Go nie mają, czym jest…) To jest znowuzrodzenie. Czy podniósłbyś swoją rękę i
powiedział: „Teraz wierzę, Chcę przyjąć Ducha Świętego…
Więc widzicie, brat Branham mówi tutaj, że Znowuzrodzenie jest przyjęciem Ducha
Świętego. To się znowu bardzo zgadza z jego nauką zawartą w Jego książce Siedem
Wieków Kościoła.
W końcu słyszymy brata Branhama mówiącego w kazaniu Znak 63-1128E
P:74…Kiedy Bóg dał ci prawdziwy chrzest Duchem Świętym, potem Życie
Jezusa Chrystusa jest w tobie. Więc, to prawda; każdy teolog będzie musiał
przyznać, że to jest prawdą; to jest znowuzrodzenie. Jesteście zrodzeni na
nowo, z Ducha Świętego…
Otóż, zostawiając to, posuńmy się dalej w naszej rozprawie. Koniec odpowiedzi
brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: ŚWIĘCI DUCHOWO ROZPOZNAWALI
BEZ PRZEŻYCIA PIĘĆDZIESIĄTNICY
Wielu świętych ze Starego i Nowego Testamentu duchowo rozeznali, słyszeli
prawdę i rozpoznali posłańca i jego poselstwo, zidentyfikowali i wyznali Chrystusa na
ten wiek bez przeżycia Pięćdziesiątnicy. Przykłady: Elżbieta, Symeon, Anna, Jan
Chrzciciel, Andrzej, Filip, samarytanka, Piotr, apostoł Paweł. Nie otrzymali
błogosławieństwa Zielonych Świąt, bo Duch Święty nie był jeszcze dany. (Jan 7:38-39)
Wszystko to się wydarzyło poprzez dzieło Łaski przez Ducha. Koniec wypowiedzi
zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Zanim przedstawimy te przykłady, które podał
nasz brat poniżej, chciałbym najpierw powiedzieć, że myślę, iż nasz brat pomylił się
odnośnie bycia napełnionym Duchem, które nastąpiło w dniu Wylania Ducha
Świętego, gdzie ludzie byli napełnieni do usługi poprzez napełnienie Duchem
Świętym.
Mówić, że nie było chrztu Duchem Świętym aż do dnia Wylania Ducha Świętego
oznacza zaprzeczać temu, że Sam Jezus przyjął chrzest Duchem Świętym. Więc wiem,
że Duch, który zstąpił na Jezusa, jeszcze nie był dany w takiej mierze, jak jest

powiedziane w Ew. Jana 7:39, lecz jaki to był duch, który napełnił Jana Chrzciciela w
łonie jego matki?
Jakim Duchem był ochrzczony Jezus Chrystus, jak to widzimy w paru miejscach
Biblii.
W poselstwie PROROK ELIZEUSZ 56-1002.2E 21 brat Branham powiedział: „A
chrzest, jakim był ochrzczony Jezus – On był ochrzczony chrztem Ducha Świętego, który
był w Nim, kiedy przyszedł nad rzekę Jordan i tam był ochrzczony. Jan przyniósł
świadectwo; on widział Ducha Bożego w postaci gołębicy zstępującego na Niego. I
zauważcie: Kiedy on odszedł do góry, posłał ten sam płaszcz, którym był otoczony;
Ducha Świętego na Kościół.
A więc widzimy, że kiedy Jezus był na ziemi, po Jego chrzcie ten Duch nie odszedł,
bo przebywał w Nim, a potem opuścił Go w ogrodzie Getsemane. Lecz zanim Jezus był
napełniony całą pełnią Bóstwa cieleśnie, mamy wiele przykładów ludzi w Biblii, którzy
zostali napełnieni Duchem Świętym. Popatrzymy się na parę z nich, a zwłaszcza na
poniższe przykłady. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Mateusz 16:13-16 „Ty jesteś Chrystus,
Syn Boga Żywego.” Zauważcie, to było objawienie, które przyszło do niego. Ty jesteś
Chrystus, SYN Boga Żywego. To nie jest chrzest Duchem, ale Bóg dający Piotrowi dar
objawienia.
Łuk. 1:41 Elżbieta – „Matko mojego Pana, błogosławiony owoc twojego łona.”
Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Zauważcie, że tutaj nasz brat nie napisał tego
wersetu, więc powinienem napisać, co było objawione Elżbiecie: „NAPEŁNIONA czym?
Duchem Świętym. Zatem, wiem, że to jest możliwe, ale chciałbym wyjaśnić to memu
bratu za pomocą jego teologii. 41 A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym.
Spójrzmy znowu na jego przykład powinniśmy przeczytać to, co on się bał napisać,
bo mogłoby to nie pasować do jego teologii. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Łuk. 2:25-32 Symeon - „Gdyż moje oczy
widziały zbawienie twoje.” Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Otóż, to nie jest wszystko, co wydarzyło się tutaj,
mój bracie. 25 A był wtedy w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon; człowiek ten był
sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim.
26 Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa
Pana. 27 Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili
dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do niego,
Zatem, zadam ci pytanie, mój bracie: Jak widzisz brata Symeona, który nie różnił
się w niczym od tych w Biblii, którzy otrzymali Ducha Świętego podczas
Pięćdziesiątnicy. Czy nie widzisz, że wszystkie Boże dzieci Starego i Nowego
Testamentu posiadają Boże Życie, jeśli są naprawdę Bożymi Dziećmi. Boże Życie jest
Bożym Życiem, czy przed, czy po dniu Pięćdziesiątnicy.
I znowu przeczytajmy także wszystkie miejsca w Biblii o Annie. Zwróćcie uwagę na
słowa naszego brata zagranicznego pastora, którymi opisuje, co się wydarzyło. Koniec
odpowiedzi pastora Kocourka.

Wypowiedź zagranicznego pastora: Łuk. 2: 36-38 – Anna prorokowała o
Chrystusie – „Ona oddała podziękowanie Panu.” Koniec wypowiedzi
zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Lecz czy to już wszystko, co jest tutaj powiedziane,
mój bracie? Absolutnie nie. Więc spójrzmy, co brat Branham musi mówić o niewieście
Annie.
Oczekiwanie 50-0405 P:52 O, bracie, siostro, ten sam Bóg, który prowadził
Symeona, jest tutaj tego wieczora. To prawda. On może prowadzić tych samych…
Mógłbym świadczyć godzinę za godziną. Lecz patrzcie. W tym samym czasie tam była
stara ślepa prorokini imieniem Anna. Przypatrzcie się jej. Kiedy Symeon wziął
niemowlę Jezus, był prowadzony Duchem Świętym prosto do Niego. Czy nie
wierzycie, że to jest ten sam Duch Święty dzisiaj wieczorem? I spójrzcie,
przepychając się wśród tłumu przyszła stara ślepa niewiasta, Anna, torując sobie drogę
poprzez tłum. Nikt jej niczego nie mówił. Ale ona przyszła dokładnie tam, gdzie On był,
podniosła swoje ręce i błogosławiła Boga. Duch Święty prowadził ją pomiędzy
ludem.
Bóle rodzenia 65-0124 P:52 A więc tutaj jest postawiony Symeon, znoszący swoje
prześladowania. On pozostał. On słyszał Jana. Niepozorny człowiek, który pozostał w
tym czasie… I tutaj on stał słuchając tego zwoju i wiedząc – mam na myśli, że wiedział,
iż przyjdzie Jan, ponieważ on był pozostałą częścią; Słowo było mu objawione. I nagle,
kiedy kiedy to Niemowlę przyniesiono do świątyni, wtedy to było odpowiedzialnością
Ducha Świętego objawić, iż Ono tam było. Więc on poruszony przez Ducha, wyszedł z
małego pokoiku do studiowania prosto przez podwórze, wstąpił do szyku kobiet,
przechodząc prosto wzdłuż kobiet, dopóki nie dotarł tam, gdzie było to Niemowlę,
wszyscy stali z dala, wziął dziecię w ramiona, mówiąc: „Panie, pozwól słudze Twemu
odejść w pokoju, bo moje oczy oglądały Twoje Zbawienie.” A w tym czasie następną
niepozorną wybraną była Anna, prorokini. Ona tam siedziała, ślepa, w kącie,
wyrastała jako ślepa. Tutaj ona idzie, prowadzona Duchem, wśród wszystkich
kobiet i ludzi zgromadzonych wewnątrz i zewnątrz świątyni, aż przyszła właśnie tam,
gdzie było Dziecię Chrystus. Jeżeli Duch Święty mógł prowadzić ślepą kobietę do
Niego, co z grupą zielonoświątkowców, której się wydaje, że ma wzrok. Nie
pójdę dalej w tym temacie; wiecie, co działo się dalej.
Bóle rodzenia 65-0124 P:48 I Anna w świątyni, ślepa, prorokini, która służyła
Panu w modlitwach, a potem pewnego dnia, kiedy była w Duchu… A Symeon
prorokował i powiedział (stary człowiek): „Duch Święty powiedział mi, że nie ujrzę
śmierci, dopóki nie zobaczę Pana Chrystusa.” Również niektórzy kapłani, wiecie,
powiedzieli: „Biedny stary gość, on ma trochę pomieszane, wiecie. Dlaczego, on jest
jedną nogą w grobie teraz, a drugą potyka się. Ale zostawmy go samego. On bywał
starym uczciwym człowiekiem, lecz on jest trochę…” Ale czy widzicie, co on posiadał?
To zostało mu objawione przez Ducha Świętego. To jest ta sama rzecz, która
jest objawiona wam, ludzie, tego popołudnia. Duch Święty przyprowadził was
w pewnym celu. Dla niektórych… Duch Święty…
Pohańbienie z powodu Słowa 62-1223 P:75 Oto mamy starą ślepą Annę siedzącą
w świątyni, modlącą się. Pan objawił jej: „Symeon ma rację”. Amen! Ona nie mogła
rozeznać światła dziennego od ciemności, ale widziała dalej, niż wielu ludzi dzisiaj,
którzy mają dobre oczy. Ona widziała w Duchu, że nadchodzący Mesjasz jest bardzo
blisko – Duch działał w jej sercu. Widzicie, jaki tam był mały niepozorny kościół?
Zachariasz, Elżbieta, Maria, Jan, Anna i Symeon, sześciu z miliona. Jak w dniach

Noego; było ich sześciu. Bóg posługiwał się każdym z nich. Oni byli w harmonii. Oni
wszyscy zebrali się razem. Amen.
Prowadzony duchem 59-0407 P:20 Miała na imię Anna. Ona była prorokinią.
Ona nie opuściła świątyni; ona tam pozostawała dniem i nocą, poszcząc, chwaląc Boga,
czekając na nadchodzącego Mesjasza. A Duch Święty musiał powiedzieć: „Powstań na
nogi, Anno.” Ona nie miała oczu; ona była ślepa. Oto ona przychodzi, torując sobie
drogę przez ludzi, prowadzona Duchem Świętym. Co było… Jaki to był rodzaj
Ducha Świętego? Ten Sam, który prowadził cię tutaj dzisiaj wieczorem, ciągle
działający w synach i córkach Boga. Prowadzona Duchem, kiedy postępowała
na przód. Ona podeszła blisko do niemowlęcia i podniosła swoje ręce i błogosławiła
Boga. Jeśli Duch Święty mógł wziąć ślepą kobietę z kąta i prowadzić ją do Chrystusa, o
ile więcej on mógłby prowadzić nas dzisiaj wieczorem? Prowadzeni, pędzeni – Bóg
działa w tajemniczy sposób, przedstawiając Swoje cuda.
Symeon i Anna 59-0211 P:23 I Symeon się zatrzymał. Duch Święty musiał
powiedzieć: „Zatrzymaj się, Symeonie. Chciałbym ci pokazać znak.” A on odwraca
swoją głowę. On biegnie, chwyta to Niemowlę, trzyma Je w swoich ramionach, mówiąc:
„Panie, niechaj teraz Twój sługa odejdzie w pokoju, zgodnie z Twoim Słowem, bo moje
oczy zobaczyły Twoje Zbawienie.” ….
Potem na drugim końcu w kącie była stara ślepa prorokini. Nazywała się Anna.
Ona nie widziała, miała osiemdziesiąt cztery lata. Ona pościła i modliła się cały czas.
Ona była również napełniona Duchem. Właśnie wtedy Duch Święty powiedział:
„Powstań, Anno.” Oto ona nadchodzi, ślepa, idąca pomiędzy słuchaczami,
prowadzona Duchem, była prowadzona Duchem. Nie ważne, dokąd szła, nie
widziała, gdzie szła. Lecz ona była prowadzona Duchem. A to jest ten sam Duch
Święty, który nas prowadzi dzisiaj wieczorem. Nie czyńcie różnicy, dokąd idziecie,
dopóki jesteście prowadzeni Duchem. Oto ona przychodzi. Podchodzi do Marii i widzi
Jego twarz. Ona podniosła swoje ręce. Duch Święty zstępuje na nią i zaczyna
prorokować. To jest ten sam Bóg dzisiejszego wieczora. Prowadzeni Duchem,
synowie i córki Boże, czy chcecie, by On prowadził was tego wieczora?
Głębina przyzywa głębinę 54-0624 P:11 Następnie rozmyślam, że w rogu
naprzeciw była stara kobieta. Byliśmy nauczali, iż była ślepa, nazywała się Anna. Ona
była prorokinią, czekającą na przyjście Pana. Bóg był zobowiązany do tego, aby
pokazać jej Chrystusa. A Duch Święty inspirował Annę. I widzę, że ta stara ślepa
prorokini przechodzi tym budynkiem w tym poranku, prowadzona Duchem Świętym,
poruszająca się wokół ludzi. Przeszła obok tego szeregu kobiet i zatrzymała się właśnie
naprzeciw źródła, bo była prowadzona Duchem Świętym.
Zatem widzicie Williama Branhama mówiącego, że ona była napełniona tym
samym Duchem i on powiedział, że ten sam Duch jest tutaj dzisiejszego wieczora.
Następnie nasz brat zabiera nas do Jana Chrzciciela w wypowiedzi
zagranicznego pastora: Jan 1:29-34 – Jan Chrzciciel – „Oto baranek Boży”
Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora. I ponownie to nie jest wszystko, co
widzimy tutaj. Jan złożył świadectwo, że ten sam, który zstąpił w dół i przebywał w
Jezusie, jest tym samym, który mu powiedział, iż Jezus był SYNEM Bożym, a jeżeli
sobie przypominacie, Jan był tak samo napełniony Duchem Świętym jeszcze zanim się
urodził.
Ew. Łukasza 1:15 Będzie bowiem wielki przed Panem; i wina, i napoju mocnego
pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej.

I dalej i dalej znowu moglibyśmy się posuwać dalej naprzód. Koniec odpowiedzi
brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Ew. Jana 1:40-42 – Andrzej i Szymon
Piotr. – „Znaleźliśmy Mesjasza-Chrystusa
Ew. Jana 1:43-51 – Filip i Natanael – „Ty jesteś syn Boży, ty jesteś królem
Izraela”
Ew. Jana 4:19-25 – samarytanka. „Panie, widzę, że jesteś prorokiem.”
Ew. Jana 6:67-69 – „Wierzymy i jesteśmy pewni, że jesteś Chrystusem, synem
żyjącego Boga.”
Dzieje Apostolskie 9:3-5 – „Kim jesteś, Panie” Dzieje Apostolskie 9:17-18 –
„Bądźcie napełnieni Duchem Świętym.”
C – ZNOWUZRODZENIE I CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM SĄ JEDNYM I TYM
SAMYM
Nauka Wm. Branhama w książce Siedem Wieków Kościoła przeciwko
nauczaniu Wm. Branhama na taśmie. Koniec wypowiedzi zagranicznego
pastora.
Wm. Branham: Siedem Wieków Kośicoła 144-2 Otóż, zanim opuścimy ten
temat, chciałbym się naprawdę jasno wyrazić o tym, czym jest chrzest Duchem Świętym
według Słowa. Nie jest to ani według mnie, ani według was – musi to być według tego
„Tak mówi Pan”, inaczej jesteśmy fałszywie prowadzeni. Amen.
Przede wszystkim zauważycie, że w moich zgromadzeniach, kiedy zakończyłem
głoszenie usługi ewangelizacyjnej albo nauczanie poselstwa, zarzucam sieć i zachęcam
ludzi, aby na to odpowiedzieli. Proszę ich, żeby przyszli do przodu i przyjęli Ducha
Świętego. Moi zielonoświątkowi przyjaciele słuchając tego sądzą, że kiedy to mówię,
zapraszam ludzi, aby przyszli do przodu i zostali ochrzczeni Duchem Świętym,
ponieważ oni już są narodzeni na nowo. Zatem, kiedy proszę tych, którzy są napełnieni
Duchem, aby przyszli i zajęli się tymi, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do przyjęcia
Ducha Świętego, tymi drogimi, którzy przychodzą do przodu, to oni zajmują się tymi
ludźmi w taki sposób, by ich pobudzić do wydania się Bogu i do takiej wiary, aby
mówili obcymi językami. To spowodowało sporo zamieszania, i ja wam pragnę
powiedzieć dokładnie to, co myślę na ten temat. Ja myślę, że grzesznik przychodzi do
przodu, aby się na nowo narodził, co oznacza być wechrzczonym do ciała Chrystusa
przez Ducha Świętego, a to jest dokładnie to, co miało miejsce podczas Pięćdziesiątnicy,
kiedy kościół rozpoczął swoją działalność. Innymi słowy, być narodzonym z Ducha
oznacza być prawdziwie ochrzczonym Duchem Świętym. To jedno i to samo.
(Smyrneński wiek Kościoła – Siedem Wieków Kościoła rozdz. 4)
Wm. Branham Siedem Wieków Kościoła 154-1 Czym jest Chrzest Duchem
Świętym?
Jest to duchowe wechrzczenie do ciała Chrystusa. To jest
znowuzrodzenie.... nie jesteśmy zrodzeni ponownie poprzez przychodzącego Ducha
Życia Jezusa, a potem następuje to, że Duch Święty przychodzi i daje nam moc.
(Smyrneński wiek Kościoła – Siedem Wieków Kościoła rozdz. 4.).
Wypowiedź zagranicznego pastora: Odpowiedź: Wm. Branham bardzo jasno
się wyrażał, że znowuzrodzenie i chrzest Duchem Świętym są tym samym i to jest
dokładnie to, co oni otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy. To było wypowiedziane jako
„Tak mówi Pan”, przypisując to prorokowi, bratu Branhamowi.

Jest to rzeczą dosyć niebezpieczną, aby głosić sprzecznie do Słowa i poselstwa, ale
kiedy człowiek mówi w imieniu Pana: „Tak mówi Pan” i umieszcza imię proroka pod
to, to jest duchową śmiercią dla szczerych ludzi i jego samego. Koniec
wypowiedzi zagranicznego pastora.
Koniec odpowiedzi brata Kocourka: Ze względu na mego brata chciałbym
jeszcze dodać, że odrzucić „tak mówi Pan” znaczy odrzucić to, co Bóg powiedział.
Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: W tym przypadku ludzie są również
zwiedzeni poprzez ten błąd, iż położyliby swoje życia za to, czego jak przypuszczają
nauczał prorok, nie wiedząc, że to było „Tak mówi Wm. Branham”.
Na żadnej taśmie prorok nie posłużył się wypowiedzią „Tak mówi Pan” odnośnie do
tego błędu, że znowuzrodzenie i chrzest Duchem Świętym są jedno i to samo. On
odrzucił i zganił tę doktrynę jako niewłaściwą.
On nie mógł mówić w imieniu Pana, a później odrzucić jego naukę. To uczyniłoby go
zdezorientowanym prorokiem. Błędne nauczanie Wm. Branhama na ten temat jest
zepełnym lekceważeniem, bezpośrednim zaprzeczeniem i w sprzeczności do tego, co
powiedział Wm. Branham. To zaprzecza Słowu od 1. Mojżeszowej do Objawienia.
To jest błędne, niebiblijne, różniące się z poselstwem i diabolicznie kłamliwe. To
służy po to, by utrzymać ludzi Laodycei w letnim stanie. Oni nie będą się przebijać,
aby otrzymać prawdziwe błogosławieństwo Pięćdziesiątnicy i ominą Zachwycenie.
Większość ludzi w poselstwie na świecie odpoczywa swoją wiarą na tym błędzie
Lee. Vayle w książce Siedem Wieków Kościoła, i to w takiej mierze, że gdyby Lee Vayle
przyznał się do tego błędu, i powiedział: „Pomyliłem się”, przyniosłoby to wyzwolenie
dla dużych ilości dusz. Gdyby pozwolił się przekonać, że się pomylił, a prorok ma rację,
on zdobyłby więcej dusz, niż udało mu się podczas całego życia. Czy ty i Lee Vayle
odrzucicie następujące przykłady?
JEZUS I APOSTOŁOWIE MÓWIĄ: NARODZIĆ SIĘ NA NOWO – PÓŹNIEJ
CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM
Jezus był najpierw zrodzony ze Słowa Bożego, a trzydzieści lat później
otrzymał chrzest Duchem Świętym na brzegu Jordanu.
Ew. Jana 1:13 <...którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga
się narodzili.>
Apostołowie byli narodzeni na nowo (Ew. Jana 4:24 Bóg jest duchem;
potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.) przez
słuchanie Słowa Bożego. Oni otrzymali wieczne życie, a potem otrzymali chrzest
Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. Koniec wypowiedzi zagranicznego
pastora.
CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM JEST CZYMŚ INNYM NIŻ ZNOWUZRODZENIE
– koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: A potem on posługuje się następującym cytatem,
aby to zatwierdzić. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Odpowiedź brata Kocourka: Odliczanie przed startem 62-0909M P:24
Znowuzrodzenie – ty masz Znowuzrodzenie dzięki uwierzeniu w Pana Jezusa
Chrystusa. Rozumiesz? Na skutek tego, że masz wiarę i przyjmujesz Go jako twego
Zbawiciela – to jest Znowuzrodzenie, rozumiesz – bo przeszedłeś ze śmierci do życia.

Otóż, jeśli chcecie mieć podłoże do tego, weźcie Ew. Jana 5:24: „Kto słucha Moich Słów i
wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma Żywot Wieczny”. Widzcie, on ma Żywot, ponieważ
wierzy. Więc ta sama grupa musiała przeżyć Pięćdziesiątnicę, aby została ochrzczona
Duchem Świętym. Dokładnie.
Duch Święty jest Mocą do usługi. Więc kiedy mówicie, że jesteście narodzeni na
nowo, a stosujecie to do chrztu Duchem Świętym – wielu metodystów i innych myli się
w tym. Tak nie może być. To się po prostu nie będzie zgadzać z tym miejscem Pisma
tutaj. Wy stawiacie tę rzecz na bok. Trzeba to wziąć w ten sposób, jak przedstawia to
Pismo Święte tutaj. Widzicie? Czy Duch Święty jest: „i przyjmiecie Znowuzrodzenie,
potem”? Co takiego? Nie! „I przyjmiecie Moc” (Dz. Ap. 1:8) „kiedy Duch Święty
zstąpi na was”. Rozumiecie? Oni już uwierzyli ku Żywotowi Wiecznemu, i tak dalej,
lecz musieli otrzymać Ducha Świętego, by mieć Moc. „Wy będziecie Mi świadkami,
potem gdy Duch Święty zstąpi na was”, bowiem Duch Święty świadczy o
zmartwychwstaniu, okazując, że stałeś się dojrzałym w Chrystusie.
Zatem, nasz brat widocznie nie rozumie różnicy między znowuzrodzeniem, które
jest napełnieniem Duchem, a Chrztem Duchem, który jest dany do usługi i dla mocy,
żeby namaścić każdego według jego powołania.
Kiedy Jezus się urodził, on posiadał Ducha Życia Bożego lub Ducha Życia, a jednak
on musiał zostać ochrzczony Duchem Świętym, aby przyjął moc do usługi.
Dz.Ap. 10:38 „O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą,
jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg
był z nim.”
W poselstwie Prorok Elizeusz 56-1002.2E 21 brat Branham powiedział: „A
chrzest, jakim był ochrzczony Jezus – On był ochrzczony chrztem Ducha Świętego, który
był w Nim, kiedy przyszedł nad rzekę Jordan i tam był ochrzczony. Jan przyniósł
świadectwo; on widział Ducha Bożego w postaci gołębicy zstępującego na Niego. I
zauważcie: Kiedy on odszedł do góry, posłał ten sam płaszcz, którym był otoczony;
Ducha Świętego na Kościół.”
Objawienie rozdział 4, cz. 3 Tron łaski 61-0108 P:162 Oni byli zgromadzeni w
górnym pokoju, wszyscy modlili się w Jego Imieniu, ochrzczeni Duchem Świętym i moc
do usługi przyszła; co On uczynił dla nich tego dnia, On uczyni dla was to samo. Cieszę
się, że mogę powiedzieć, iż jestem jednym z nich.
Otóż, spójrzcie, właśnie ustaliliśmy, że Jezus powiedział: ten, kto wierzy we mnie,
ma Życie Wieczne. Zatem oni już byli ożywieni Słowem, lecz tylko oczekiwali na ten
chrzest mocą, o którym mówił brat Branham.
Lecz prawdziwy problem, jaki tutaj widzę to: ten Pastor nie rozumie, czym jest
Życie Wieczne. Życzę sobie, by tak było, ale podczas całej tej dyskusji on nieświadomie
zwalcza słowa proroka świadomie słowami proroka.
Brat Branham powiedział w kazaniu Rzeczy, które nastąpią 65-1205 P:23 Otóż,
jedyny sposób, jak możesz być synem albo córką Bożą… Ponieważ ty musisz posiadać
Wieczne Życie… Istnieje tylko jedna postać Wiecznego Życia, a tą jest Boże
Życie. Tylko jedna forma Żywota Wiecznego, która była Bogiem. Dlatego, aby być
synem Bożym, musiałeś zawsze być z Nim. Zarodek życia, duchowego życia
dzisiaj wieczorem, był w Bogu Ojcu, zanim nawet istniała molekuła.
Rozumiecie? A ty nie jesteś niczym innym jak manifestacją tego zarodku Życia,
który był w Bogu jako syn Boży. Więc, jesteś wyrażeniem, po tym kiedy Jego

Słowo przyszło do ciebie, aby oświetlić ten wiek. Jesteś wyrażeniem Bożego Życia
w tobie, bo jesteś synem albo córką Boga. Dlatego… Czy pojmujecie, co mam na myśli?
Rozumiecie? Jesteście teraz uczynieni… Siedzicie w tym kościele tego wieczora, bo
waszym obowiązkiem jest wyrazić Boga do tego narodu i tych ludzi, i tego sąsiedztwa,
gdzie się znajdujesz. Gdziekolwiek jesteś, Bóg wiedział, że tam będziesz, bo ty musisz
być jedno z Jego genami i Jego atrybutami. Ty musisz być takim. Jeżeli posiadasz
Życie Wieczne, wtedy to zawsze było Życiem Wiecznym. A Bóg wiedział już przed
założeniem świata, że ty będziesz tutaj. A kiedy Słowo – albo woda, obmywanie wodą
Słowa spadło na ciebie, było to wyrażone w istocie. Teraz ty masz społeczność z
twoim Ojcem, Bogiem, tak samo, jak ją masz z twoim ziemskim ojcem. Rozumiecie?
Jesteście obywatelami Króla, nie obywatelami, lecz jesteście dziećmi, synami i
córkami żyjącego Boga, jeśli to Życie Wieczne przebywa w was.
Chrystus zidentyfikowany jako ten sam 64-0415 P:29 Zatem, dlatego, jeśli
mamy Życie Wieczne, posiadamy część Boga w nas. A Bóg w nas… Jeśli on nie
jest, wtedy… Tylko w ten sposób mógłbyś posiadać życie wieczne. To nie jest coś, co
było wyprodukowane, a potem dane wam poprzez jakieś wyznanie, albo ty się z
tym zżyłeś, wyrosłeś na lepszego człowieka lub na lepszą kobietę. To jest Sam
Bóg w tobie. Dokładnie tak, jak ty jesteś częścią twego ziemskiego ojca, jesteś także
częścią niebiańskiego Ojca. A czym jesteś – atrybutem Jego myśli już przed
założeniem świata. Jesteś wyrażeniem. On musiał to spowodować i wszystko
inne, byś stał się tym, czym jesteś, by uczynić cię tym, czym jesteś. Koniec
odpowiedzi brata Kocourka.QXQ
Wypowiedź zagranicznego pastora: Apostoł Piotr był narodzonym na
nowo przez wyznanie Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa, były mu dane Klucze do
Królestwa Bożego, a czekał na dzień Pięćdziesiątnicy, aby przyjął chrzest Duchem
Świętym. Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Koniec odpowiedzi brata Kocourka: 1 Jan. 5:1 Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest
Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też
tego, który się z niego narodził.
Nienawidzę tego, że muszę się znowu odróżniać od mego drogiego brata, ale jego
przykład jest niebiblijny, którym się posługuje tutaj o Piotrze, czyniąc go
znowuzrodzonym. Pastorze, mówisz tutaj, że coś było, iż Piotr był znowuzrodzonym? I
przyjmij do wiadomości, że Piotr nie był znowuzrodzony na podstawie jego wyznania.
On nie był znowuzrodzonym, dopóki nie przyjął chrzst Duchem Świętym. Jezus
powiedział mu podczas ostatniej wieczerzy, „Piotrze, kiedy się nawrócisz, umacniaj
twoich braci”. Łuk. 22:32 To oznacza, że jego nawrócenie musiało dopiero nastąpić.
Dlaczego to musieli być pasterze 64-1221 P:115 „Musicie się na nowo
narodzić”. A kiedy jesteście narodzeni na nowo, nie jest tak tylko, bo wierzysz. Oni
mówią: „Jesteś narodzony na nowo, kiedy wierzysz.” Ale Biblia mówi: „Diabeł wierzy
również”. Zatem, zwróćcie uwagę, to nie jest to, to jest przeżycie. Powiecie: „Więc, żyłem
dobrym życiem.” Tak samo apostołowie żyli, lecz oni nie byli narodzeni na nowo,
dopóki nie otrzymali Ducha Świętego. Oni nie byli nawet nawróceni, dopóki
nie przyjęli Ducha Świętego. Pamiętacie noc przed zdradą – raczej noc podczas
zdrady, zanim właśnie zdrada nastąpiła? Jezus powiedział do Szymona Piotra: „Kiedy
się nawrócisz, umacniaj twoich braci.” A Piotr naśladował go w okresie trzy i pół roku,
i wyganiał diabły, i uzdrawiał chorych, głosił Ewangelię, a ciągle (zgodnie ze Słowem)
nie był nawrócony.

Pytania i odpowiedzi COD 64-0830E P:60 403. Jeżeli naturalne urodzenie
wymaga wody, krwi i ducha, czy duchowe narodzenie nie wymaga wszystkich trzech
stadiów łaski, zanim człowiek jest naprawdę narodzony na nowo?
Absolutnie, ja to po prostu wyjaśniłem dzisiejszego poranka - to samo -odnośnie tego
samego. Musicie przeżyć wszystkie stadia. Jesteście narodzeni z Ducha, po prostu tak,
jak niemowlę jest poczęte w łonie matki, ale nie są znowuzrodzeni, dopóki nie otrzymają
Ducha Świętego.
Boży owinięty dar 60-1225 P:54 On jest ciągle grzesznikiem, dopóki nie jest
nawrócony. A kiedy jest nawrócony, on jest narodzony na nowo z Ducha Bożego
i przemieniony; on jest przyjęty przez Chrystusa, a Duch Święty przyszedł i uczynił go
nowym stworzeniem.
Więc zagraniczny pastorze, powiedziałeś: Apostoł Piotr był narodzony na nowo
dzięki wyznaniu. Ale moja Biblia mówi, że Jezus powiedział do Piotra: kiedy się
nawrócisz, umacniaj twoich braci…
Brat Branham powiedział w Słuchajcie Jego głosu 58-1005M P:102 Czy przyjęliście
Ducha Świętego, odkąd uwierzyliście? To jest urodzenie, nie wyznanie…
Pragnący życia 57-0630 P:6 Możecie mieć wyznanie, wasze imię w książce, żyć
sprawiedliwym życiem, a ciągle jesteście grzesznikami. Musicie się na nowo
narodzić, nie przy pomocy zmysłowego rozumienia, lecz poprzez coś, co się wydarzyło
w twoim sercu. Rozumiecie? Tak musi być, przyjaciele. Nie pozwólcie, żeby diabeł
zaślepił was na te rzeczy. To nie przychodzi przy pomocy intelektualnych koncepcji; to
przychodzi przez zrodzenie. A wasze życie zgadza się z tym. Wy musicie to posiadać.
Jan. 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, (grecki odpowiednik do słowa przyjąć w tym
wypadku to Lambano, a to oznacza, przeżyć lub wziąć na kogoś. A to jest dla tych,
którzy naprawdę dożyli Go, oni są tymi, o których On mówi,) dał prawo stać się
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Więc ci wierzący, predestynowani od
początku, aby wierzyć i przyjąć Go. A On jest Słowem. Oni wierzą Jego Słowu, i oni
wierzą Jego Imieniu. A tym daje moc, by się stali synami… Więc, słowo moc użyte w
tym wypadku nie jest greckim słowem dunamis, które mówi o wspaniałej cudownej
mocy, ale raczej greckim „exousia”, które oznacza moc do wyboru albo moc do
wykonania dobrej decyzji.
A słowo stać się było przetłumaczone w greckiego słowa Ginomai, a ono oznacza
wytworzyć lub zamanifestować. Dlatego, dla tych, którzy mieli z nim przeżycie i
otwarcie przyjęli Go, tym była dana możliwość uczynić dobrą decyzję i stać się tym,
czym byli od początku. Paweł powiedział w: Gal. 4:6 A ponieważ jesteście synami,
przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
Dlatego, jeżeli człowiek jest pozostawiony na własny wybór, on pójdzie drogami
śmierci. Lecz Bóg dał mu, lub zapewnił mu zdolność, żeby wiedział i rozumiał. A ta
zdolność by właściwie zdecydować się odnośnie nauki Chrystusa nie jest dla każdego.
Bo Jezus powiedział Nikodemowi, te słowa… „13byli zrodzeni nie z krwi, ani z woli
ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga. Więc Bóg mówi o znowuzrodzeniu i powadze
znowu zrodzenia, którą Bóg daje mu jako zdolność poznania i zrozumienia Królestwa
Bożego i czego to dotyczy. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Prorok Boży potwierdził to samo w
wielu wybitnych wypowiedziach, które są przeciw nauce Wm. Branham w książce
Siedem Wieków Kościoła. Jego nauczanie było na podstawie powyższych Pism, ale

błędem Wm. Branhama było ścisłe bazowanie na nauce zielonoświątkowców i
baptystów. Nic dziwnego, dlaczego on musiał przeciskać się z taką błędną nauką do
poselstwa.
Prorok stanowczo powiedział, że nie wierzy ani tej nauce, ani doktrynie, która jest
błędna i może to udowodnić, iż znowuzrodzenie i chrzest Duchem Świętym są dwiema
oddzielnymi, różniącymi się przeżyciami. Wierzę jemu. Nauka Dr. Vayle jest sprzeczna
w stosunku do prawdy, głoszonej bratem Branhamem, którą możemy widzieć jasno w
następujących cytatach.
JESTEŚ ZRODZONY Z DUCHA A POTEM OCHRZCZONY DUCHEM ŚWIĘTYM
Cytat Wm. B. 35 ...Nauczam i wierzę, a wierząc mogę wystarczająco udowodnić za
pomocą Pisma, że jesteście zrodzeni z Ducha a potem wechrzczeni do Ciała przez Ducha
Świętego. (Musicie się na nowo narodzić 61-123)
NIE WIERZĘ, ŻE BYĆ NARODZONYM NA NOWO JEST CHRZTEM DUCHEM
ŚWIĘTYM
Cytat W.M.B. 117 ... Nie wierzę, że znowuzrodzenie jest chrztem Duchem Świętym.
To nie jest chrzest Duchem Świętym; to jest ponowne urodzenie. Byliśmy zrodzeni na
nowo poprzez Krew. Komórka krwi pochodzi z... komórka życia pochodzi k Krwi.
Jesteście wechrzczeni przez Ducha Świętego do ciała, ale jesteście znowuzrodzeni przez
Krew. (Wpływ na innych 62-1013). Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Przez Życie we krwi, które jest Duchem. Więc, muszę
przyznać w tym miejscu, że miałem problem z tym, co brat Branham tutaj mówi, bo
wydaje się, że jest to trochę pomieszane, bo kiedy patrzycie na ten cały cytat, on mówi
przeciw temu, czemu tylko Jezus wierzył, a oni wierzyli w chrzest dla odnowienia, a
potem brat Branham mówi o komórce krwi, lecz później on przenosi do to życia, które
jest we krwi, a życie musi być Duchem, który jest Życiem. Więc ja wierzę temu, co on
mówi tutaj, iż chrzest jest mocą i nie jest znowuzrodzeniem, a myślę, że zgodzimy się z
tym również. Ale znalazłem inny cytat z kazania wygłoszonego po pieczęciach, który
jest bardziej jasny, niż ten.
Znak tego czasu 63-1113 P:54 Obserwujcie to w ten sposób. Kiedy rodzi się
niemowlę, są trzy rzeczy, które stanowią jego urodzenie. Pierwszą rzeczą w naturalnym
porodzie.... Wy dorośli, słuchajcie teraz uważnie; małe dzieci tego wcale nie pojmują.
Lecz zobaczmy, pierwszą rzeczą przy normalnym porodzie jest woda, potem krew, a
potem życie. Rozumiecie? Otóż, z tych samych rzeczy składa się
znowuzrodzenie: woda, Krew i Duch. Te właśnie elementy, które wyszły z Jego
ciała, tworzą Jego Ciało. Rozumiecie? Wyszły z Jego ciała i jest to materiał, który jest
potrzebny do utworzenia Jego Oblubienicy. Bowiem oblubienica Adama została wyjęta
z jego ciała. Oblubienica Chrystusa została wyjęta z Jego ciała. I kiedy Chrystus umarł,
były tam trzy elementy, które wyszły z Jego ciała: woda, Krew i Duch;
usprawiedliwienie przez wiarę woda, poświęcenie przez Krew i chrzest Duchem
Świętym. Obecnie ten ostatni wielki krok musi dojść do doskonałości, mianowicie Duch
Święty musi żyć w tym Kościele tak doskonale, że to zjednoczy Ciało i Głowę razem.
Rozumiecie, rozumiecie? To jest Ciało. On jest Głową tego Ciała. Stwierdzamy teraz, iż
On obiecał, 6e to się stanie w tych ostatecznych dniach. My to stwierdzamy.
Więc, to powinno rozstrzygnąć tę sprawę tutaj. Nie urodzenie poprzez tylko krew,
ale wodę, krew i ducha. Mogę przelać swoją krew, a to nie jest urodzeniem. Ale też nie
mogę się urodzić bez krwi. Lecz jeśli nie mam ducha, wtedy jakie życie mam? Żadne.
Tylko krew i wodę. Wydaje mi się, kiedy woda była zmieniona w krew jako plaga w

Egipcie, to przyniosło śmieć, nie życie. Zatem bez ducha to nie jest znowuzrodzeniem. I
pozwólcie, że wam powiem, iż wszystkie podane cytaty naszego brata były
wypowiedziane, zanim brat Branham wygłosił pieczęcie i wprowadził przejrzystość do
różnych puntków nauki. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora:
CHRZTEM DUCHEM ŚWIĘTYM

ZNOWUZRODZENIE

NIE

JEST

Cytat W. M. B. : A być znowuzrodzonym niekoniecznie oznacza, że masz
Ducha Świętego. Zapamiętajcie to sobie. Wielu naucza tak obecnie. „Ja nie znam
nikogo, kto naucza tego w ten sposób”,… Lecz znowuzrodzenie to nie chrzest Duchem
Świętym. Pismo Święte nie mówi tak, ja myślę, że nie, rozumiecie, na ile to rozumiem.
(62-1007 Klucz do drzwi) Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
I oczywiście, to jest naprawdę prawdziwa wypowiedź, bo możesz być narodzonym
na nowo ze skazitelnego nasienia, i to znaczy dzięki ludzkiej nauce, a nie Nauce
Chrystusa, jak Piotr mówi w 1 Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego,
ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Cytat: 129 Pamiętajcie, ja wierzę, że
Marcin Luther miał Ducha Świętego. Absolutnie. Może nie w takiej mierze, w jakiej On
jest dzisiaj, bo On jeszcze nie był dany. Przebieraliśmy to – wy ludzie z tej kaplicy –
tutaj na tablicy. Lecz on z pewnością wierzył Bogu, a „Kto wierzy, ma Żywot Wieczny”.
Nigdy nie myślałem, żeby ktoś wierzył w to tak jak ja, aż do tego poranka, gdy
słuchałem Charlesa Fullera, kiedy tam poszedłem. On również wierzy, że
znowuzrodzenie to nie jest chrzest Duchem Świętym. Znowuzrodzenie to jest być
zrodzony. Duch Święty to chrzest. Rozumiecie? W porządku. (Dlaczego jestem przeciw
zorganizowanej religii 62-1111E). Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: W kazaniu Znak 63-1128E P:78 brat Branham
powiedział: … Kiedy Bóg daje ci prawdziwy chrzest Duchem Świętym, wtedy
Życie Jezusa Chrystusa jest w tobie. Otóż, to się zgadza; każdy teolog musi
przyznać, że to prawda; to jest znowuzrodzenie. Jesteś narodzony na nowo, z
Ducha Świętego…
Br. Branham jasno mówi tutaj, iż kiedy Bóg daje wam prawdziwy chrzest Duchem
Świętym, wtedy (Kiedy? Podczas prawdziwego Chrztu Duchem Świętym) całe Życie
Jezusa Chrystusa jest z tobie, a on nazywa to „znowuzrodzeniem”. To są te same
słowa, którymi on posłużył się w książce Siedem Wieków Kościoła, więc one są zgodne
z jego własną nauką. Zatem mówmy to wszystko, co prorok mówi, mój bracie. Nie
wybierajmy to, co nam najlepiej pasuje do naszej teologii.
Br. Branham znowu mówi w kazaniu Słuchać, rozpoznać, działać na Słowie
60-0221 P:61 …Otóż, każdy wie, że Pieczęć Boża jest prawem pierworodczym, chrzest
Duchem Świętym. Efez. 4:30 mówi: A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym
jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Kiedy oni byli narodzeni na nowo,
oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty jest znowuzrodzeniem,
my to wiemy. Jesteście zrodzeni z Ducha; Przyznaję to. Lecz dopóki nie jesteście
narodzeni…
Otóż, nie wierzę, że mamy proroka Bożego, który jest zmieszczany i sprzecza się
sam ze sobą. Więc pozwólcie mi przeczytać resztę jego dyskusji, a później ugruntujemy
to paroma cytatami brata Branhama. A więc pozwólcie, że przeczytam resztę
wypowiedzi brata, by to zakończyć. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.

Wypowiedź zagranicznego pastora: CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM JEST
AKTEM RÓŻNIĄCYM SIĘ OD ZNOWUZRODZENIA
Cytat W.M.B.: 269-Q-60 …Podczas, gdy otrzymamy znowuzrodzenie, to następuje…
Czy to jest chrzest Duchem Świętym, albo to jest późniejszy chrzest, albo to jest
napełnienie? To jest oczywiste pytanie… Nie, kiedy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa,
wtedy masz znowuzrodzenie. Kiedy wierzysz Panu, otrzymujesz nowe myśli, nowe życie,
ale to nie jest chrzest Duchem Świętym. Rozumiecie? Otrzymujesz znowuzrodzenie,
kiedy uwierzysz; otrzymujesz Wieczne Życie. To jest Dar Boży, który jest ci dany przez
suwerenną łaskę, kiedy przyjmujesz dar, który Bóg ci daje. Rozumiecie? „Kto słucha
Słów Moich i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Żywot Wieczny, ma Żywot Wieczny.”
To jest znowuzrodzenie. Jesteście przemienieni; to znaczy, iż jesteście nawróceni.
Lecz chrzest Duchem Świętym umieszcza cię do ciała Chrystusa, podając
dary do usługi. To nie czyni cię ani trochę lepszym chrześcijaninem, to tylko
umieszcza ciebie do ciała z darami. Rozumiecie? „Otóż, przez jednego Ducha (1
Koryntian 12) jesteśmy wszyscy wychrzczeni do jednego ciała.” Więc, Paweł mówi: „
mamy różne dary, a w tym ciele jest dziewięć duchowych darów.” A w tym ciele…
Jesteście wychrzczeni do ciała, żeby posiąść jeden z tych darów. One przychodzą z
ciałem.
Lecz teraz, odkąd mamy Życie Wieczne i jesteśmy chrześcijanami, jesteście
chrześcijanami od chwili, kiedy uwierzysz. Otóż, to nie jest tak zwany wierzący; to jest
prawdziwy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa i przyjmuje Go jako osobistego
Zbawiciela, i właśnie wtedy jesteś narodzony na nowo i masz Życie Wieczne. Bóg
przychodzi do ciebie.
… Rozumiecie? Chrzest Duchem Świętym jest innym aktem niż
znowuzrodzenie. Jedną rzeczą jest znowuzrodzenie; inną jest chrzest. Jedno
daje ci Wieczne Życie; inne daje ci moc. To daje ci moc dla Wiecznego Życia
(Rozumiecie?) do działania. Zatem, czy to pojmujecie? Ok., w porządku. (Pytania i
odpowiedzi Hebrajczyków część 2 COD 57-1002).
ŻYCIE WIECZNE, POTEM CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM
Cytat W.M.B.: 111 Mówicie: „Co z Duchem Świętym, bracie Branham?” Duch
Święty wychrzci cię do Ciała, do usługi, ale ty wierzysz ku Życiu Wiecznemu. Kto
słucha Słów Moich i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Żywot Wieczny, ma Żywot
Wieczny.” Potem jesteś ochrzczony Duchem Świętym do Ciała, abyś zamanifestował
dary, i tak dalej, ale wierzysz ku Żywotowi Wiecznemu. (Musicie się na nowo narodzić
61-123).
NAUKA PIRAMIDY – ZNOWUZRODZENIE ODDZIELENIE OD CHRZTU
Nauka proroka odnośnie piramidy powinna rozwiązać każdą wątpliwość na temat
znowu zrodzenia w stosunku do chrztu Duchem Świętym. Obraz jest warty tysiąca
słów. On nauczał objawienia i przedstawił go w postaci piramidy, umieszczając wiarę
do znowu zrodzenia na dole piramidy, a chrzest Duchem Świętym na wierzchołku
piramidy. Cnoty oddzielają oba przeżycia. Jeżeli człowiek jest ignorancki po tym,
kiedy poznał prawdę tego poselstwa, wtedy jest dobrowolnie ignorancki.
ZNOWUZRODZONY PRZEZ WIARĘ
Cytat: 18-2 Zauważcie: musicie się na nowo narodzić. A kiedy jesteście narodzony
na nowo, nie możesz narodzić się na nowo bez posiadania wiary…Wiara jest
podstawą wszystkiego. (Postawa doskonała męża 62-1014)

Cytat: 22-1 Najpierw musisz się na nowo narodzić. A potem kiedy narodzisz się na
nowo, masz wiarę; wierzysz Słowu… znowuzrodzony, to stwarza wiarę… Potem, kiedy
otrzymasz wiarę, właśnie tutaj: w-i-a-r-a, wiara, właśnie potem jesteś na pozycji
wzrostu (Postawa doskonałego męża 62-1014M)
POTEM DUCH ŚWIĘTY PRZYCHODZI DO CIEBIE W PRAWDZIWYM CHRZCIE
DUCHEM ŚWIĘTYM
Cytat 48-1Potem Piotr mówi tutaj najpierw (siedem rzeczy) o wierze, cnocie
(widzicie, następujące) poznanie, uprzejmość, cierpliwość, pobożność, miłość braterską i
przyjaźń braterską, a potem miłość Bożą, Ducha Świętego. Chrystus w Osobie Ducha
Świętego zstępuje na ciebie jako prawdziwy chrzest Duchem Świętych, a te wszystkie
cnoty są zapieczętowane w tobie, potem Bóg żyje w świątyni nazwanej budowlą, żywa
Świątynia – miejsce przebywania żywego Boga. (Postawa doskonałego męża 62-1014M).
Cytat: 48-1 Kiedy człowiek posiada tego rodzaju rzeczy, wtedy Duch Święty zstępuje
na niego. (Postawa doskonałego męża 62-1014M)
MUSI BYĆ ZNOWUZRODZONY, POTEM NAPEŁNIONY DUCHEM ŚWIĘTYM
Cytat: E-71 Musisz się na nowo narodzić, a kiedy jesteś znowuzrodzony, potem
musisz być napełniony Duchem Świętym. (Drzwi za drzwiami 63-0223).
ZNOWUZRODZONY; POTEM KANDYDAT, ABY BYĆ OCHRZCZONY DUCHEM
ŚWIĘTYM
Cytat: E-70 Przychodzisz, bo Bóg cię ostrzegł; przyjąłeś to. A kiedy przyjdziesz tutaj,
i skłaniasz swoją głowę i oddajesz się Bogu, i pokutujesz ze swoich grzechów, jesteś
narodzony na nowo. Wtedy jesteś kandydatem, aby byłeś wychrzczony do Kościoła
przez Ducha Świętego, do Ciała Chrystusa. Istnieje tylko jeden chrzest; to jest chrzest
Duchem Świętym. „Przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy wychrzczeni do jednego
ciała.”
Stajesz się wierzącym, jesteś narodzonym na nowo, kiedy wierzysz. „Kto słucha słów
Moich, wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Życie Wieczne”, właśnie teraz. Ale Bóg
wychrzci ciebie od Ciała i umieszcza cię do usługi przez Ducha Świętego. To jest to, co
czynisz dla Boga; to jest tym, co Bóg czyni do ciebie. To jest różnica. Ty pokutujesz i
przyjmujesz, co Bóg uczynił; potem Bóg daje ci następną rzecz, która jest Duchem
Świętym. Ci ludzie są narodzeni na nowo. Oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i
przyjmujemy Go jako osobistego Zbawiciela… Więc, oni chcą chrztu Duchem Świętym,
ażeby byli współpracownikami razem z nami, tutaj na tym wielkim polu. (Potem
przyszedł Jezus 57-0302).
Cytat: E-38 Więc, Ojcze, przyjmij ich do Twego Królestwa, wierząc, że każdy jeden,
kto podniósł swoją rękę jest znowuzrodzony. I modlę się, Boże, za nimi, żebyś dał im
chrzest Duchem Świętym, a w tym nowym sercu i nowym duchu, które oni właśnie
otrzymali, umieść tego niepozornego małego Ducha Świętego, żeby dał do porządku to
ciało. Daj im ten wspaniały dar i pozwól ich, żeby zobaczyli znaki czasu. Spełnij to,
Panie. (Co myślicie o Chrystusie 57-0303E).
Odpowiedź brata Kocourka:
Teraz, kiedy przeczytaliśmy jego cytaty,
przeczytajmy kilka następnych z kazania brata Branhama Pozycja w Chrystusie
60-0522M P:40 Potem Bóg dał Swoim dzieciom znowuzrodzenie przez chrzest
Duchem Świętym. Oni zbliżyli się całkiem blisko do Tego, kiedy się sami oczyścili
poprzez to, że się stali nazarejczykami i pielgrzymami świątobliwości. Potem przeżyli
wylanie Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, przywrócenie darów. Oni

wyszli mówiąc obcymi językami i wykładając je, i były im dane dary uzdrawiania i
czynienia cudów; i zaczęły im towarzyszyć cuda i znamiona. Oni są teraz dziećmi –
oni są dziećmi Bożymi. Oni zajmują pozycję w Chrystusie, stali się dziećmi przez
znowuzrodzenie. A znowuzrodzenie i nawrócenie to ten Sam Duch Święty.
Wy nie jesteście nawet nawróceni, dopóki nie otrzymacie Ducha Świętego.
Tak mówi Pismo. Jezus powiedział Piotrowi… zapytajcie się kogokolwiek albo
przeczytajcie to w waszej Biblii, że on został usprawiedliwiony przez wiarę w Pana
Jezusa, stał się Jego uczniem, apostołem. Jezus dał mu klucze królestwa. W Ew. Jana
17:17 On ich poświęcił, dał im moc, wysłał ich, aby wyrzucali diabły i czynili inne
sprawy, on ich poświęcił. „Poświęć ich Ojcze, w Prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest
Prawdą. Ja poświęcam Samego Siebie za nich.”
Więc, czy to jest zmieszany prorok, mówiący o dwóch różnych chrztach Duchem
Świętym albo on mówi z jednej strony o prawdziwych chrzcie, które jest
Znowuzrodzeniem, a później o chrzcie ku mocy do usługi? Widzicie – być ochrzczonych
Duchem Świętym nie jest przeżyciem jednorazowym. Jeżeli by tak było, dlaczego ten
prorok Boży mówiłby wam, iż moglibyście być ochrzczeni Duchem Świętym każdej
godziny waszego życia, a ciągle iść do piekła. Kiedy Jezus powiedział, że deszcz spada
na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, on nie mówił o jednorazowym opadzie
deszczu na obu. Deszcz pojawia się dość regularnie. Koniec odpowiedzi brata
Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Pastorze Kocourek, mam nadzieję, że w
twojej odpowiedzi będziesz prowadzony twoją publikacją i będziesz się trzymał Słowa i
poselstwa proroka, jak obiecywałeś.
Docenię tego, jak odpowiesz mi w biblijny i uporządkowany sposób. Pisma i
prezentacja Wm. Branhama są bardzo wyjątkowe. Oczekuję, że będziesz naśladować
ten wzór, kiedy jesteś wyznaczony do działania w jego imieniu: odpowiadając na
pytania, odwiedzając wszystkie kontynenty świata i przemawiając do dużych grup
kaznodziejów. Może upomnę cię jako brata i przyjaznego kaznodzieję, żebyś ostrożnie z
modlitwą zważył te tematy i odpowiedział tylko zgodnie z twoim ustalonym zdaniem,
Słowem i poselstwem. Będziesz zaszczycony twoim tłumem kaznodziejów, jeżeli
wybierzesz to, żeby przeczytali tę dyskusję na temat książki Siedem Wieków Kościoła
w przyszłości. Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Koniec odpowiedzi brata Kocourka. Otóż, mój bracie, nie zostawię tego na
przyszłość, lecz teraz, kiedy jestem bardzo pewny, że odkryliśmy twoje błędy dla
świata, kiedy starałeś się na próżno przedstawić książkę Siedem Wieków Kościoła jako
narzędzie brata Vayle, kiedy faktycznie jej autorem jest William Branham i została
wydana Williamem Branhamem. Dlatego wysłałem to już na stronę internetową do
braci w 183 krajach, ażeby zobaczyli, by nie byli wprowadzeni w zamieszanie na te
tematy, i żeby nie dosięgło ich to kłamstwo, które mówi, że książka Siedem Wieków
Kościoła jest książka brata Vayle, dlatego nie musimy tego pogodzić w innymi
rzeczami, które nauczał Wm. Branham. Ale my już udowodniliśmy na podstawie
własnych słów Williama Branhama, że on jest autorem książki Siedem Wieków
Kościoła i jest również jej głównym wydawcą. Ty argumentujesz te wypowiedzi, bo Lee
Vayle napisał na stronach, że on jest autorem, a to jest tym samym kłamstwem jako
to, iż Księgi Biblii były napisane tylko przez uczonych w piśmie i ludzi, i dlatego to nie
jest Słowem Bożym, a Bóg nie jest autorem Biblii. A twoje twierdzenie jest takie, bo to
było napisane przez zwykłych mężów, dlatego to nie może być Bożym Słowem. Lecz

pomyśl, mój bracie, jesteś w niebezpieczeństwie walczenia z Bogiem, kiedy masz takie
nastawienie odnośnie książki Siedem Wieków Kościoła.
Postąpiłbyś bardzo dobrze, gdybyś sprawdził fakty, zanim opublikujesz podłe,
porywcze kłamstwa przeciw człowiekowi, który pracował pod ciężarem, wykonując
pracę pisarza, potwierdzonego samym Williamem Branhamem, i każde napisane słowo
było podległe kontroli proroka za pomocą bezpośredniej komunikacji z Prorokiem.
Sam nigdy nie znałeś proroka ani nikogo, kto osobiście siedział u jego stóp. Koniec
odpowiedzi brata Kocourka.
Wypowiedź zagranicznego pastora: Jeżeli dotrzymasz swej obietnicy dotyczącej
twoich ustalonych myśli, nie możesz zaprzeczyć odsłonięciu tych błędów, które są
określone w tej dyskusji.
Proszę, nie podawaj mi cytaty, w których prorok wyróżniał Dr. Vayle. Znam i
doceniam je. Wspomniałeś o tym w twojej pierwszej odpowiedzi do mnie na temat
siedmiu pieczęci/ siedmiu gromów, które tworzą kontynuację tej dyskusji.
Cytaty tego rodzaju nie obronią się przed moim obaleniem tych błędów
wprowadzonych do Siedmiu Wieków Kościoła przez Dr. Vayle.
2 Tym. 2:15 Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
Łuk. 14:11 Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony,
Amen.
Proszę, upewnij się, że trzecia część dyskusji na temat książki Siedem Wieków
Kościoła będzie gotowa w odpowiednim czasie, oczywiście. Docenię to, kiedy odpowiesz
mi jak najprędzej. Wiem, że jesteś sługą Bożym zajętym międzynarodową usługą, ale
uważam, że to jest najważniejsze poselstwo dla wierzących w poselstwo na całym
świecie. Koniec wypowiedzi zagranicznego pastora.
Odpowiedź brata Kocourka: Zgadzam się z tym, że jest ważną rzeczą zatkać
usta tych, którzy wypowiadają kłamstwo o autentyczności książki Siedem Wieków
Kościoła i mam nadzieję, że ta dyskusja właśnie to uczyni…
Na końcu chciałbym powiedzieć, że wszystkie podane cytaty naszego drogiego brata
w celu określenia jego argumentów pochodzą z kazań wygłoszonych przed pieczęciami.
Więc, nie jestem jednym z tych, którzy mówią, że nie musimy wierzyć temu, co było
przed pieczęciami. To jest śmieszne, by tak nawet pomyśleć. Jednak to nie odchodzi od
faktu, że jeśli brat Branham nauczał pewne rzeczy w pewien sposób po pieczęciach,
które różniły się od rzeczy przed pieczęciami, wtedy powinniśmy uważać i nauczać to
samo, co on nauczał. Dlatego wierzę, że musimy ustalić, które cytaty są wygłoszone
przed pieczęciami, a które po pieczęciach, gdzie mógłby nastać konflikt. Jeżeli brat
Branham nauczał czegoś, a zmienił swoją naukę, wtedy my zmieniamy swoją również.
Na przykład brat Branham we wczesnych latach nauczał, że dowodem znowu
zrodzenia jest miłość. A w gruncie rzeczy Br. Vayle mówił o tym przez 4 godziny, bo
Br. Vayle myślał, iż to jest coś innego. Brat Branham pokazał Lee, gdzie się pomylił, a
potem Duch Święty pokazał bratu Branhamowi, gdzie on się również pomylił.
Dziurawe cysterny 64-0726E P:37 Dzisiaj rozmawiałem z moim dobrym
przyjacielem Dr. Lee Vayle, który jest tutaj obecny. A on jest teologiem. I my zazwyczaj
mamy piękne, dobre dyskusje na temat Pisma. Bardzo mądre, i pewnego razu on

zapytał mnie, co myślę sobie o początkowym dowodzie Ducha Świętego, czy to jest
mówienie językami? (To było wiele lat temu). Powiedziałem: „Nie, nie rozumiem tego.”
On powiedział „Ani ja nie”, powiedział, „chociaż byłem w ten sposób nauczany.” On
powiedział: „Co myślisz, że jest tym dowodem?” Powiedziałem: „Myślę, że
najdoskonalszym potwierdzeniem tego jest miłość”. A więc zaczęliśmy o tym rozmawiać.
A potem pomyślałem: „To brzmi bardzo pięknie.” Więc po prostu tego się trzymałem:
Jeżeli człowiek ma miłość. Ale pewnego dnia Pan naprostował do dla mnie w wizji i On
powiedział, że dowodem Ducha jest to, kiedy oni przyjęli Słowo, a nie miłość i mówienie
w językach, lecz przyjęcie Słowa.
Więc mając to na uwadze, mam nadzieję zagraniczny pastorze, że ja i ty możemy
ciągle miłować siebie nawzajem, chociaż we have gone nose to nose podczas naszej
dyskusji. A jeśli to jest możliwe nawet dla proroka Bożego, aby nauczał źle na ten
temat i trzymał się tego do określonego czasu, dopóki Pan sprostował to dla niego,
wtedy dlaczego nazywasz ludzi po imieniu tylko tak, bo oni może nie powiedzieli tego
w ten sposób, jak ty chciałeś to usłyszeć. I tak mówiąc; proszę cię, żebyś zabrał
wszystkie swoje uwłaczające uwagi, które uczyniłeś odnośnie Br. Vayle i innych na
twojej stronie internetowej, a czyń tak, jak nas naucza Pismo.
Na koniec napomnienie dla wszystkich, którzy może będą czytać tą dyskusję.
Szalom 64-0119 P:103 Jeżeli nie mogę się stanowczo zgodzić z człowiekiem, ciągle
go miłuję… Bo jeżeli nie zgadzam się z nim, po prostu nie zgadzam się, jestem
hipokrytą; nie mogę tutaj stać. Lecz jeśli nie zgadzałbym się z nim odnośnie
społeczności i miłości, i zrozumienia, nie bacząc, jak on postępuje, on jest ciągle moim
drogim bratem. Stoję za nim. Tak, naprawdę. To się dokładnie zgadza. Jeżeli to nie
jest z mojego serca, wtedy Boże zabierz mnie spoza tego pulpitu; nie przystoi
mi stać tutaj. To się zgadza.
Pytania i odpowiedzi 64-0823M Lecz teraz odnośnie odrodzenia – oto, z powodu
czego ja się nie zgadzam z braćmi unitarianami. A wy unitarianie, którzy słuchacie tej
taśmy z pytaniami, jeżeli ona dotrze do waszego biura lub waszego domu, albo między
was, ludzie, którzy jesteście unitarianami, nie zrozumcie mnie teraz niewłaściwie, że ja
– tylko dlatego, że się nie zgadzam.
Ja i moja żona nie zgadzamy się; oczywiście. Mówię jej, że ją kocham, a ona mówi,
że nie wierzy, iż ją kocham. Więc potem – więc potem się oczywiście nie zgadzamy, lecz
mówię wam, że naturalnie współżyjemy dobrze.
Otóż, zauważcie. Może nie okazuję jej dosyć przejawów, jak powinienem… Jestem
poza domem i przemawiam, potem przychodzę do domu, biorę mój pręt rybacki i idę
łowić ryby. Rozumiecie? Lecz głęboko w moim sercu ją kocham.
Gdzie nie dopisali zielonoświątkowcy 55-1111 P:60 Jeżeli kiedykolwiek dojdzie
do tego, że ja nie będę mógł objąć moim ramieniem jakiegoś brata, który pracuje dla
Królestwa Bożego, i uznać go jako mojego brata, to czuję, że odpadłem od wiary. Amen.
Oczywiście. Ja bym się obawiał stanąć na podium twarzą w twarz złym
duchom, wiedząc, że mam zawiść w moim sercu przeciw jakiemuś bratu, bez
względu na to, kim on jest – jeżeli stara się głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie,
czy żyć chrześcijańskim życiem. Chociaż nie zgadzamy się o milion mil w sprawach
teologii, jeżeli on miłuje Pana Jezusa, to on jest moim bratem, a ona jest moją
siostrą. A my wytyczyliśmy te rozdzielające linie. „I jeżeli nie możesz miłować swego
brata, którego, widziałeś, to jak możesz miłować Boga, którego nie widziałeś?”
I bracie, kiedy miłość wychodzi, to razem z nią wychodzi Bóg, bo Bóg jest miłością. I ty

nie możesz do niczego dojść bez Bożej miłości. A kiedy miłujecie się wzajemnie,
miłujecie Boga. Koniec odpowiedzi brata Kocourka.
Amen!

