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Wodny chrzest 

Brian Kocourek 

Tego poranka będziemy kontynuować nasze studium z kazania Mówione 
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem  i podejmiemy się tekstu od akapitu 39. 
Weźmiemy ten tekst jako podłoże; to jest powodem, dlaczego wierzę Biblii i z tego 
powodu biorę z niej mój tekst. Otóż, następną sprawą, którą pragnę powiedzieć, 
jest to, że nie wierzę, iż Biblia zaprzecza samej sobie, a wyzywałem cały świat 
dookoła, aby każda osoba, która to twierdzi, przyszła i udowodniła mi to. Przyjdź 
i udowodnij to! Biblia sobie nie zaprzecza, to jesteś ty, który jej zaprzeczasz. Bóg 
nie może zaprzeczać samemu Sobie. Gdyby tak czynił, to by nie był Bogiem. A 
jeżeli to Słowo jest Bogiem, to ... a jeżeli Ono zaprzecza sobie, wtedy ty czynisz z 
niego Boga, zaprzeczającego samemu sobie; więc gdzie jest potem twój Bóg. 
Pogmatwało się to, nieprawdaż? - skomplikowało. 

40 Jeżeli Bóg zaprzecza samemu Sobie, to nie jest niczym więcej, niż jestem ja, 
albo niż jesteś ty, jeżeli On może zaprzeczać samemu Sobie. Jest tutaj Słowo, lecz 
Ono jest ukryte przed oczyma mądrych i roztropnych. To jest powodem, dlaczego 
niektórzy mówią, że Mateusz 28, 19., gdzie jest napisane: "Idźcie, nauczając 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha świętego", a Dz. Ap. 2, 
38. gdzie mówi: "Pokutujcie i dajcie się ochrzcić w Imię Jezusa" - oni mówią: 
"Tutaj jest sprzeczność". To nie jest sprzeczność! 

41 Każdy, kto był kiedykolwiek ochrzczony, musiał zostać ochrzczony w Imię 
Ojca, Syna i Ducha świętego. A jeżeli nie zostaliście ochrzczeni z zastosowaniem 
Imienia Jezusa Chrystusa, to NIE jesteście ochrzczeni w Imię Ojca, Syna i Ducha 
świętego. Jesteście ochrzczeni tylko w niektóre tytuły, które odnoszą się do tego 
Imienia. Jeżeli tak jest... jeżeli to nie jest właściwe objawienie, to Biblia by się 
myliła, gdyby To było kontynuowane, a każdy by chrzcił w Imię Jezusa 
Chrystusa. Jeżeli jednak Biblia chrzciła... jeżeli wszyscy apostołowie we 
wszystkich wiekach chrzcili w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego - to Biblia na 
pewno zaprzecza samej sobie. Jeżeli jednak przyjrzycie się temu dobrze, nie jest 
tak! Oni czynili tylko to, co On powiedział. Nie tytuły, lecz Imię! Więc nie ma tam  
sprzeczności! 

Otóż, wodny chrzest jest jedną z biblijnych nauk, która rozdzieliła wiele 
kościołów i spowodowała dużo debat wśród chrześcijańskiego kościoła, póki on był 
chrześcijańskim kościołem. Lecz to, co mówi brat Branham jest prawdą. W Ew. 
Mateusza 28 i Dziejach Apostolskich 2:38 jest powiedziane to samo. Musimy być 
w stanie zrównoważyć lub zharmonizować Pisma i  możemy tak zrobić, jeżeli w 
ogóle posiadamy jakieś objawienie Bóstwa. A jednak, jeżeli chrzcicie w wodzie 



posługując się tytułami ojca, Syna i Ducha Świętego, nie jesteście ochrzczeni 
chrześcijańskim chrztem, lecz jesteście ochrzczeni tylko w tytuły, ponieważ one 
nie są imieniem, a Jezus powiedział: w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc 
musi tam być imię, a wiemy, że tym Imieniem jest Pan Jezus Chrystus. 

Chociaż Sam Jezus nigdy nie ochrzcił uczniów, On pozostawił nam Chrzest, 
jako jeden z trzech bardzo ważnych rozporządzeń, on pozostawił to dla innych, 
aby tak czynili dla Niego. Jan. 4:1-3 A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze 
usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, 2 Chociaż sam 
Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie 3 Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do 
Galilei. 

Chrzest przez wodę był synonimiczny z tym, co przeżył Izrael jako naród w 
Morzu Czerwonym. 

Paweł wspomina o tym w 1 Kor. 10:1-15 A chcę, bracia, abyście dobrze 
wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze 
przeszli, 2 I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, 3 I 
wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, 4 I wszyscy ten sam napój duchowy pili; 
pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. 5 
Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. 
6 A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie 
pożądali, jak tamci pożądali. 7 Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z 
nich; jak napisano: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. 8 Nie 
oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się 
wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące, 9 Ani nie 
kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, 10 Ani nie 
szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki Niszczyciela. 11 A to 
wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla 
nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. 12 A tak, kto mniema, że stoi, niech 
baczy, aby nie upadł. 13 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by 
przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni 
ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. 14 
Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. 15 Przemawiam jak do 
rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię. 

Zanurzenie jest wymagane i od mężczyzny, i od kobiety, a Paweł mówi nam, w 
jaki sposób mamy być ochrzczeni, w liście do Kolosan 2:12 Wraz z nim zostaliście 
pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w 
moc Boga, który go wzbudził z martwych. Więc jeżeli kogoś pogrzebiecie, nie 
posypujecie go gliną, wy go grzebiecie pod glinę. 

Znowu widzimy w Rzymian 6:4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez 
chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez 



chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Zatem znowu widzimy chrzest 
wodny, który reprezentuje umieranie samemu sobie, a my jesteśmy pogrzebani 
wraz z Nim w Jego śmierci. 

W rzeczywistości tak właśnie opisał apostoł Paweł wodny chrzest. 

1 Piotra 3:21 Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie 
pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Więc to jest zidentyfikowanie się nas z 
Jego śmiercią, pogrzebem i zmartwychwstaniem. Dlatego też pokutujemy, a 
potem jesteśmy ochrzczeni przez zupełne zanurzenie w wodzie. Przedstawia to, że 
autentycznie i prawdziwie umarliśmy samym sobie. 

Dz.Ap. 2:36-41 Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i 
Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. 37 A gdy to 
usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co 
znamy czynić, mężowie bracia? 38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się 
każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów 
waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 39 Obietnica ta bowiem odnosi się do 
was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg 
nasz, powoła. 40 Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, 
mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. 41 Ci więc, którzy 
przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 
trzech tysięcy dusz. 

Otóż, widzimy, że istnieją dwa bardzo ważne elementy, które należy traktować 
poważnie przy wodnym chrzcie. Pokuta i sam Chrzest. Pokuta jest zmianą 
myślenia. Osoba może być chrzczona co godzinę swego życia, lecz bez pokuty 
człowiek po prostu zanurza się jako suchy grzesznik a wychodzi jako mokry 
grzesznik. 

NA SKRZYDŁACH ŚNIEŻNOBIAŁEJ GOŁĘBICY 65-1128 300 Pan może 
pokazać mi widzenie. Może mi powiedzieć, co dolega każdemu z nich. Mogę wam 
to udowodnić, zresztą wy o tym wiecie. Ale to ich nie uzdrowi. To nie uzdrawia. 
Nie, coś musi zostać wpuszczone w nich, widzicie. A ja mam nadzieję… Mógłbym 
pójść tu, wziąć każdego z was i ochrzcić was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, 
ale to nie sprawi, że wasze grzechy zostaną odpuszczone. Nie, nie! Nie wierzę w 
chrzest wodny w imieniu Jezusa Chrystusa ku odrodzeniu. Ja wierzę, że przez 
krew następuje odrodzenie, nie przez wodę. Widzicie bowiem, że mógłbym chrzcić 
i chrzcić, lecz ty wchodziłbyś tylko do wody jako suchy grzesznik, a wychodziłbyś 
z niej jako zmoczony, widzisz, dopóki nie będziesz gruntownie pokutował. 
„Pokutujcie”, a potem „niech ochrzci się każdy z was w imieniu Jezusa 
Chrystusa”. Widzicie? Właśnie tym różnię się od ruchu Unitarian 
(Jednościowców). Nie chrzest ku odrodzeniu, nie. Wierzę, że to właśnie krew 



oczyszcza, nie woda. Rozumiecie? Najpierw pokuta, a potem chrzest w imię 
Jezusa Chrystusa. 

Klucz do drzwi 62-1007 P:60 I dlatego właśnie posługuję się słowem chrzest w 
Imię Jezusa Chrystusa, lecz nie ku odrodzeniu. Otóż, zielonoświątkowcy – 
Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy chrzci w imię Jezusa Chrystusa ku 
odrodzeniu. Ja temu nie wierzę. I oni to mogą czynić, jeżeli chcą. Lecz ja wierzę, 
iż Piotr powiedział: „Pokutujcie” – najpierw! Woda nie odpuszcza grzechów. 
Kościół Chrystusowy głosi to w ten sposób. Lecz ja wierzę, że pokuta to bogobojny 
żal; pokutować oznacza „zawrócić, cofnąć się” – chybiłeś celu, więc „rozpocznij na 
nowo”! Uczyń to najpierw! A twój chrzest w wodzie jest tylko zewnętrznym 
wyznaniem czegoś, co stało się wewnątrz ciebie – że przyjąłeś Chrystusa za swego 
Zbawcę. 

Wiecie, że tam właśnie oni chybią celu, bo nie rozpoznają, że Ewangelia mówi 
o pokucie, o przemianie myśli. Popatrzmy się na to, co Pismo naucza nas 
odnośnie pokuty i chcę, abyście zauważyli, jak często o tym mówi. 

2 Piotr. 3:9 Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy 
uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby 
ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.  Więc widzicie, 
iż Pan pragnie, byśmy wszyscy pokutowali. 

I zauważcie, jeżeli Pan kocha ciebie, on chce, żebyś pokutował. Obj. 3:19 
Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. 

Obj. 3:3 Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i 
upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz 
się, o której godzinie cię zaskoczę. 

Obj. 2:5 Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj 
uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój 
z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Więc widzimy, że sąd jest jedyną rzeczą, 
która pozostaje, jeżeli nie będziemy pokutować. 

2 Tym. 2:25 Napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg 
przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy; Widzicie. Pokuta 
pochodzi od Boga i prowadzi nas do prawdy. Więc pokuta jest przemianą umysłu, 
z niewiary do wiary, a z nieprawości do prawości. 

2 Kor. 7:10 Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie 
ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć. 
Zauważcie, Pismo nie naucza, że smutek według Boga jest pokutą, ale prowadzi 
do pokuty. Jeżeli ci jest tylko przykro, to nie jest pokuta, ponieważ Biblia mówi o 
czynieniu uczynków pokuty. 



2 Kor. 7:9 Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że 
byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, 
że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Zauważcie, nie wystarcza 
smucić się, ale smutek prowadzi do zmiany umysłu. 

Dz.Ap. 26:20 Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w 
Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili 
do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Więc istnieją uczynki, które służą 
ku pokucie. Mówiąc inaczej, co dobrego z tego wyniknie, kiedy mówisz, abyś 
zmienił zdanie, dopóki twoje uczynki nie pokażą, czy naprawdę go zmieniłeś. 

Dz.Ap. 20:21 Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się 
przed Bogiem i do wiary w Pana naszego, Jezusa. Tutaj widzimy, że motywem 
głoszenia było spowodowanie pokuty, która jest przemianą umysłu. Zatem co 
dobrego z tego wyniknie, jeżeli głosimy to, co każdy już zna. Musicie spowodować 
pokutę, to jest tym, co wyprodukuje Prawdziwa usługa Boga w Prawdziwej 
Pięciorakiej Usłudze. 

Dz.Ap. 19:4 Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, 
żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. Więc widzimy, że 
nawet chrzest Jana był chrztem ku pokucie. 

Dz.Ap. 17:30 Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak 
wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, Był czas, kiedy Bóg 
zamykał oczy, lecz teraz, nie ma więcej wymówki w powodu grzechu, kiedy on dał 
nam możliwość, kiedy dał nam możliwość być napełnionym Jego bezgrzesznym 
duchem. 

Dz.Ap. 13:24 Przed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania 
całemu ludowi izraelskiemu. Znowu widzimy, że głoszenie Jana było w pewnym 
zamiarze, a tym była pokuta. Skłonić  ludzi do pokuty. 

Dz.Ap. 11:18 A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc 
i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Widzicie, to wszystko dotyczy 
pokuty, Bóg daruje nam pokutę, która prowadzi nas do Życia, Życia Wiecznego. 

Dz.Ap. 8:22 Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie 
mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego;  Przebaczenie przychodzi przez 
autentyczną pokutę. 

Dz.Ap. 5:31 Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako Wodza i Zbawiciela, aby 
dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. To właśnie było 
zamiarem przyjścia Chrystusa do Izraela. 



Dz.Ap. 3:19 Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy 
wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody; pokutujcie, aby były zgładzone 
grzechy wasze. Co za obietnica. A to Pismo wypełnia się w tym czasie, kiedy 
zstąpiła Obecność Pana. A dlaczego pokuta jest tak bardzo ważna? 

Łuk. 24:47 I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone 
wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Ponieważ pokuta 
jest tym, co przyprowadza nas pod krew baranka przebacza nasze grzechy. 

Zatem, co wtedy z tymi, którzy nie chcą pokutować? Łuk. 13:3 Bynajmniej, 
powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Łuk. 
13:5 Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak 
samo poginiecie. 

Łuk. 11:32 Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i 
spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali, a 
oto tutaj więcej niż Jonasz. A jeżeli byli zbawieni przez pokutowanie, co potem, 
kiedy przychodzi Duch Święty. 

Jezus powiedział: Łuk. 3:8 Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. A nie 
próbujcie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że 
Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ile mamy młodych ludzi, 
wyrastających w tym Poselstwie, a nie mają pojęcia, czym jest to Poselstwo. 
Widzicie, każdy potrzebuje pokuty, nie bacząc jak dobrym życiem żyjesz. Bóg 
powiedział: „moje drogi nie są waszymi drogami, a moje myśli nie są jak wasze 
myśli, bo moje myśli są wyższe niż wasze, a moje drogi są wyższe niż wasze.” 
Więc dopóki nie będziemy mieć zupełnego zmysłu Chrystusa i dopóki nie 
urodziliśmy się z ciałem, które nie może grzeszyć, potrzebujemy pokutować. Lecz 
wiele dzieci wyrasta, wierząc, że są w doskonałym porządku w Bożych oczach, 
ponieważ oni wierzą, iż Bóg posłał proroka, lecz dopóki oni nie pokutują i nie są 
ochrzczeni w imieniu Jezusa Chrystusa i nie przyjmą zamieszkującego paraklete, 
które jest Chrztem Duchem Świętym, są tak samo zgubieni jak ci z ulicy. Dlatego 
tak wielu, chociaż wyrastali w tym Poselstwie nie potrafią powiedzieć wam, co 
brat Branham głosił odnośnie Największego ze wszystkich objawień. A w 
rzeczywistości oni wierzą sprzecznie do tego, czego on nauczał. Dlaczego? 
Ponieważ nie pokutowali. Oni nie przeżyli zmiany swego umysłu. 

Łuk. 3:3 I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na 
odpuszczenie grzechów, 

Mar. 6:12 A oni poszli i wzywali do upamiętania. Widzicie, o tym rozchodzi się 
w usłudze – zmiana umysłu człowieka wobec Boga. 



Mar. 2:17 A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, 
lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, 
lecz grzeszników. 

Mar. 1:15  I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, 
upamiętajcie się i wierzcie ewangelii. 

Mar. 1:4 Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na 
odpuszczenie grzechów. 

Mat. 9:13 Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie 
przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. 

Mat. 4:17 Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się 
bowiem Królestwo Niebios. Patrzcie, Jezus przyszedł i wołał ludzi, by upamiętali 
się. A ludzie mają to pokazać na to przez swoje postępowanie. 

Mat. 3:8 Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; 

Mat. 3:2 Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. 

Lecz co jeśli oni nie chcą pokutować? Co wtedy? Nie pozostaje nic innego jak 
sąd. 

Obj. 16:11 I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu 
swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. 

Obj. 16:9 I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który 
ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. 

Obj. 9:21 I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od 
wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. 

Obj. 9:20 Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od 
uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom 
złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani 
widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, 

Obj. 2:22 Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk 
wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. 

Obj. 2:21 I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we 
wszeteczeństwie swoim. 

Obj. 2:16 Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z 
nimi walczył mieczem ust moich. 



Hebr. 12:17 A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został 
odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami 
zabiegał. 

Hebr. 6:6 

 Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami 
ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. 

Otóż, mam nadzieję, że widzicie powagę pokuty we chrzcie. Ponieważ woda nie 
oczyści cię, to jest tylko zewnętrzne zamanifestowanie tego, co już nastąpiło w 
sercu pokutującego. Dlatego widzimy występującego Jana, chrzczącego ludzi a 
zamiarem tego było pokazać publiczności ich upamiętanie się. 

Widzimy tą rzecz w Mar. 1:4 Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił 
chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I znowu widzimy świadectwo 
upamiętania się w Mat. 3:6 I byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając 
grzechy swoje. 

Widzimy to także w Mar. 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie 
zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc zmiana umysłu jest tutaj 
niezbędna. Ponieważ widzimy, co się dzieje, kiedy nie pokutują. 

Łuk. 7:30 Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem 
Bożym o nich samych, bo nie dali się przez niego ochrzcić. 

Zatem, Piotr powiedział, że istnieje imię, które jest w tym zawarte. On 
powiedział: przede wszystkim musicie pokutować, co oznacza, musicie zmienić 
swoje myślenie, a potem musicie ochrzcić się w IMIENIU Pana Jezusa 
Chrystusa, a potem przyjmiecie chrzest Duchem Świętym. 

Kościół katolicki i jej córki chcą sprzeczać się w tym punkcie i mówią, że te 
słowa Piotra nie są tak ważne, jak słowa Samego Jezusa, i oni zacytują wam Mat. 
28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego, Lecz jak nauczał nas brat Branham, ojciec nie jest 
imieniem, to jest tytuł, syn nie jest imieniem, to jest tytuł, a duch Święty nie jest 
imieniem, to jest tytuł. Zatem imię jest tym, w co mamy być ochrzczeni. Ale jeżeli 
jesteś ochrzczony za pomocą tych tytułów, a później oni mówią: który jest Panem 
Jezusem Chrystusem, może po prostu chcesz rozważyć ochrzczenie się na nowo. 

 Otóż, imię jest najważniejsze, ponieważ bez imienia nie przyjmiecie Ducha 
Świętego. 

Bóg tego złego wieku 65-0801 P:112 A kiedy Jezus powiedział: "Idźcie, 
chrzcząc je w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego", umieścił to tam, aby zaślepić 
niewierzących. Patrzcie, czemu Piotr nie trzymał się tego słowo w słowo? On 



miałby się tego trzymać. Jeżeli bowiem człowiek jest ochrzczony w tytuły Ojca, 
Syna i Ducha świętego, to on w gruncie rzeczy nie jest w ogóle ochrzczony, - to nie 
jest żadne imię. "Ojciec" to nie jest żadne imię. "Syn", to nie jest żadne imię. 
"Duch święty", też nie jest żadne imię. Duch święty, to jest określenie, kim On 
jest. Tak jak ja jestem człowiekiem. To jest Duch święty. Ojciec - to jest tytuł; ja 
jestem również ojcem. Syn jest tytułem; ja jestem synem. Człowiek jest tytułem; 
to jest to, czym ja jestem, ale moje imię jest William Branham. "W imieniu Ojca, 
Syna i Ducha świętego, jest to Imię Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: 
"Przyszedłem w Imieniu Mego Ojca. Jakie jest imię Ojca? Każdy syn przychodzi 
w imieniu swojego ojca, a imię Ojca, jest Jezus Chrystus. Czy to widzicie? Czy 
widzicie, co mam na myśli? 

Patrzcie, możemy to udowodnić na podstawie historii, że nikt nie był nigdy 
ochrzczony w tych tytuły, dopóki nie zrobił tego kościół katolicki 300 lat po tym, 
kiedy kościół był ochrzczony w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. To jest tylko 
katolickie wyznanie a także wszystkich jej córek. 

Chrześcijański chrzest nie jest wykonany za pomocą tytułów. Prawdziwym 
zamiarem chrześcijańskiego chrztu nie jest tylko pokuta, podobnie jak Żydzi, 
którzy oczekiwali Mesjasza, to jest tylko początkiem. Chrzest jest identyfikacją  
naszej śmierci dla samych siebie i naszego umierania z Chrystusem, i naszego 
zmartwychwstania z Nim. Chrzest wykonany dokładnie w tym czasie musi być 
wykonany w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie jesteście ochrzczeni w 
Imieniu Pana Jezusa Chrystusa, musicie się ochrzcić ponownie. 

Dz.Ap. 18:24 A do Efezu przybył pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z 
Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w Pismach. 25 Był on obeznany z drogą 
Pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do 
Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. 26 Ten to począł mówić śmiało w synagodze. 
A gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej 
drogę Bożą. 27 Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i 
napisali do uczniów, aby go przyjęli; gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy 
dzięki łasce uwierzyli, 28 Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, 
wykazując z Pism, że Jezus jest Chrystusem. 19:1 Podczas gdy Apollos przebywał 
w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy 
niektórych uczniów, 2 Rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy 
uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. 3 Tedy 
rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. 4 Paweł 
zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, 
który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. 5 A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w 
imię Pana Jezusa. 6 A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch 
Święty i mówili językami, i prorokowali. 



CÓŻ MAM UCZYNIĆ Z JEZUSEM ? 63-1124 Chrzest będzie właściwą rzeczą, 
jeśli pragniesz zostać ochrzczony. Jeśli przyjąłeś określenia ,,Ojca, Syna, Ducha 
świętego'', to na-pra-w-dę... Mówię to z powagą i szacunkiem, ale według tego, jak 
ja to widzę, nie jesteś ochrzczony. Nie jesteś, ponieważ nie wykonałeś tego, co On 
powiedział. On powiedział:  

222 - Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. - Jeśli wypowiedziano 
nad tobą tylko te tytuły... On wcale nie powiedział: ,,Idźcie i wypowiadajcie te  
tytuły , idźcie i wypowiadajcie te  imiona .'' Nigdzie w Biblii nie było to robione. 
Nigdy nie robiono tego w ten sposób. Chrzczono tak, jak nakazał Jezus: ,,W imię 
Ojca i Syna, i Ducha świętego'', a tym imieniem jest Jezus Chrystus. 

Kol. 3:17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko 
czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu. Więc jeżeli nie 
jesteś ochrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa, wtedy nie czynicie wszystkiego w 
tym imieniu, jak wam było powiedziane. 

Szarańcza, chrząszcze i gąsienice 59-0823 P:117 Niektórzy w ogóle nie są 
ochrzczeni w żadnym imieniu. Oni musieli przyjść i ochrzcić się ponownie, zanim 
otrzymali Ducha Świętego. Ilu z was o tym wie? Paweł przeszedł przez te 
wyżynne okolice Efezu i odszukał baptystów. Mieli dobrego pastora; on  był 
nawróconym prawnikiem: Apollos. A on im powiedział: „Czy przyjęliście Ducha 
Świętego, odkąd uwierzyliście?” Oni powiedzieli; „Nawet nie wiedzieliśmy, że 
istnieje jakiś Duch Święty.” Powiedział: „Więc jak byliście ochrzczeni?” W Biblii 
Króla Jakuba jest powiedziane: „w co.”  Czytajcie oryginalną wersję; ona mówi: 
„jak”. „W co” oznacza tę samą rzecz. „Jak byliście ochrzczeni?” Oni powiedzieli: 
„Byliśmy ochrzczeni przez Jana, tego samego, który ochrzcił Jezusa.” To był dobry 
chrzest. „Poszli do wody, ten sam, który ochrzcił…Jan. „Dlaczego”, powiedział 
Paweł: „To nie płaci więcej. Nie jest to już dobre. On przyszedł, był ukrzyżowany. 
Ponieważ Jan chrzcił ku upamiętaniu się, nie dla przebaczenia grzechów, 
mówiąc: powinniście wierzyć w Tego, który przyszedł, Jezusa Chrystusa.” A kiedy 
to usłyszeli, poszli do wody i ochrzcili się ponownie  w Imieniu Jezusa Chrystusa. 
Paweł włożył na nich ręce; Duch Święty zstąpił na nich; oni prorokowali i mówili 
w językach. Czy to prawda? Paweł zmuszał ludzi, którzy byli ochrzczeni przez 
tego samego człowieka co Jezus, powiedział im, że muszą się ochrzcić ponownie, 
ponieważ nie byli ochrzczeni w Imieniu Pana Jezusa. Mam prawo powiedzieć to 
samo, jeżeli to jest ta sama nauka. 

Otóż, pozwólcie, że pokażę wam parę innych spraw, gdzie brat Branham 
powiedział, jak bardzo jest ważne to imię. 

Wyjść poza obóz 64-0719E P:9 Nie ma ani jednego miejsca w Biblii, gdzie ktoś 
został w inny sposób ochrzczony, jak w imię Jezusa Chrystusa. Rozkaz misyjny 
odnośnie "Ojca, Syna i Ducha świętego" brzmi: "Idąc na cały świat, głoście 



Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha 
świętego"; nie, że te tytuły będą wypowiadane nad nimi, lecz że będą ochrzczeni w 
imię Ojca, Syna i Ducha świętego, które brzmi ,,Pan Jezus Chrystus". 

  W Biblii każdy został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, a Biblia mówi: 
"Jeśli ktoś ujmie coś ze słów, albo dołoży coś do nich - biada mu!" Nie dodając lub 
nie ujmując czegoś z Pisma, mam dosyć powodów, dlaczego musiałbym się bać. To 
często czyniło mi trudności, lecz ja trzymam się tego mocno. ON jest moją obroną! 
To spowodowało rozstanie z niejednym przyjacielem. Dlatego oni usunęli się ode 
mnie, lecz jak długo zachowam tego Przyjaciela tutaj, Pana Jezusa, to wystarczy. 
A On jest Słowem! Chociażby ścieżka była nierówna, a droga trudna - On szedł tą 
samą drogą, a jeśli Gospodarza nazywali Belzebubem, o ile więcej będą nazywać 
tak Jego uczni. 

Wyjaśnione Bóstwo 61-0119A P:71 Każde miejsce w Biblii, każda postać w 
Biblii była ochrzczona w Imieniu Jezusa Chrystusa.  Zapraszam jakiegokolwiek 
człowieka, historyka, do tego zadania:  gdybyś mógł mi pokazać jedno miejsce w 
Piśmie, gdzie ktokolwiek był kiedy ochrzczony w  Biblii (nowym kościele, 
ponieważ nie chrzczono w Starym Testamencie, lecz w Nowym Testamencie), 
gdzie jakakolwiek osoba była kiedy ochrzczona w imieniu Ojca, Syna, Ducha 
Świętego – jedno miejsce, że kiedykolwiek było wezwane nad nimi: Ojciec, Syn i 
Duch Święty, wtedy pójdę na kompromis. 

Wyjaśnione Bóstwo 61-0119A P:14 A potem każda osoba w Biblii była 
ochrzczona po tym, była ochrzczona w imieniu Jezusa Chrystusa. A ci, którzy już 
zostali ochrzczeni przez Jana, musieli ochrzcić się ponownie w imieniu Jezusa 
Chrystusa, zanim otrzymali Ducha Świętego. Otóż, powiedziałem: „Rozumiecie, 
nie jest to anulowane. Jest coś…” Zatem, jeżeli wierzycie, że Biblia jest 
niezawodnym Słowem Bożym, nie możemy to rozerwać na kawałki, a potem 
anulować. Czy mnie rozumiecie? To musi osiągnąć cel lub nie. Jeśli to jest poza 
tym, to jest poza tym. Więc, dlaczego Piotr odwrócił się i czynił coś, co Jezus 
powiedział, że nie ma czynić, a później Bóg uznaje to i daje im Ducha Świętego, 
kiedy Jezus powiedział: „Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego.” A 
Piotr powiedział: „Nie, chrzcijcie w imieniu Jezusa.” Więc, wy nie możecie trafić w 
cel. Rozumiecie? Zatem, coś nie jest gdzieś w porządku, siostry. Rozumiecie? Albo 
jeden kłamie lub… Który z nich kłamie? Kto to jest? Otóż, dla mnie to nie ma 
znaczenia. Podobnie jak to jest z…. Czy dowodem chrztu Duchem Świętym jest 
mówienie w językach lub nie? Niektórzy mówią: „Tak”, a inni mówią: „Nie.” Co 
mówi Pismo o tym? To jest niczym! Stwierdzam, że byli tacy, co mówili w 
językach, a niektórzy nie. Więc, co to jest? 

Otóż, aby pokazać wam, jak mocne jest to imię, pozwólcie, że przeczytam wam 
te następne dwa cytaty brata Branhama. W kazaniu Kim jest ten 59-0510 P:35 



Ta młoda kobieta, która weszła do baptysterium tego poranka, trzy tygodnie 
temu, umierając na raka mięśniaka. Mieszka tutaj na ulicy Maple, pani Batey. I 
zapytałem się trzech lekarzy, którzy byli z nią; nie miała żadnej szansy na 
przeżycie, z czteroma lub pięcioma małymi dziećmi, i moja mama próbowała 
opiekować się nią. Mama powiedziała: „Bill, ona nigdy nie powróci do domu.” A ja 
poszedłem tam, gdzie była, a Pan Jezus powiedział: „TAK MÓWI PAN, jeżeli ona 
przyjdzie do zboru i obieca ochrzcić się w Imieniu Pana Jezusa, i będzie służyć 
Bogu, powróci do domu zdrowa.”  I zapytałem jej: „Czy tak zrobisz, pani?” A ona 
odrzekła: „Wszystko uczynię, co powiedziałeś.” Zaraz bóle zniknęły. Trzy dni 
później ona była w domu, a lekarze nie mogli znaleźć ani śladu raka. 

I znowu w kazaniu  Chrzest wodny 59-0329M P:73 Ty, siostro Weaver, kiedy 
tutaj stoisz, ty jesteś świadkiem. Wielu z was wie o tym, że kiedy zostaliście 
ponownie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa, niektórzy z was, którzy tutaj 
stoją, byli chorzy na raka i nie mogli przyjść do zdrowia, a kiedy zostaliście 
ponownie ochrzczeni w imię Jezusa, rak opuścił was. Pani Weaver jest jedną z 
nich. Ta pani naprzeciw z ulicy tam jest także jedną z nich. Tak to jest. 

Módlmy się… 


