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Znowuzrodzenie to Chrzest Duchem Świętym 

Pastor Brian Kocourek 

Pozostańmy stać i otwórzmy nasze Biblie dzisiaj rano w 1 Piotra i będziemy czytać 
tekst z rozdziału 1. i wiersza 23. 1 Piotra 1:23  Jako odrodzeni  Tym określeniem 
posługuje się tylko Jezus, Piotr i Jan w Biblii. Jako odrodzeni  nie z nasienia 
skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 

Teraz otwórzmy nasze Biblie w Ew. Jana rozdziale 3. i rozpocznijmy czytać od 
wiersza 1. Ew. Jana 3:1 A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik 
żydowski. 2  Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że 
przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, 
jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. 

Módlmy się… Drogi Ojcze, przychodzimy dzisiaj rano w pełni szacunku i z bojaźnią 
Bożą, wiedząc, że jedno dodane Słowo pochodzi z królestwa Szatana. Więc prosimy 
Ciebie dzisiaj rano, żebyś pozwolił nam przyjść pod Krew Twego Syna Jezusa, abyśmy 
mogli mieć prawdziwą społeczność z tobą, kiedy kroczymy w tej Światłości. Udziel nam 
odświeżenie w Twojej obecności, o Panie, kiedy mówimy o tej wspaniałej światłości, 
którą dałeś nam i pozwoliłeś nam chodzić w niej. Otwórz oczy tych, którzy będą 
słuchać albo czytać to kazanie dzisiaj rano, modlimy się o to w imieniu Jezusa 
Chrystusa, amen! Możecie usiąść… 

Więc, taki jegomość – Nikodem przychodzi do Jezusa nocą, ponieważ jestem 
pewien, że obawiał się presji od jego współtowarzyszy, która dosięgłaby go, jeżeli 
rozmawiałby z Jezusem otwarcie. Otóż, wiem, że to jest prawdą, ponieważ widzę to 
samo w przypadku tych, którzy nauczają Prawdziwą Naukę Poselstwa. Przez cały czas 
otrzymuję emaile od braci, którzy mówią, iż kaznodzieje przychodzą do nich w ten sam 
sposób, potajemnie przyznając, że ta nauka jest właściwa, lecz na zewnątrz są 
tchórzami i boją się być konfrontowani z powodu głoszenia Poselstwa. 

Pozwólcie, że potwierdzę to przez ten email, który otrzymałem zeszłej nocy. Drogi 
br. Brian, Szalom. W minionym tygodniu, kiedy głosiłem w Kyeizoba Girls’ Sec. School 
w dzielnicy Bushenyi, otrzymałem SMS-a od kaznodziei z tej samej dzielnicy, 
zapraszającego mnie na konferencję, która ma się odbyć w ten weekend. Ten 
kaznodzieja był liderem tych, którzy walczyli przeciw nauczaniu w Południowo-
zachodniej Ugandzie, a jednak on jest moim synem, jeżeli chodzi o Poselstwo na ten 
Czas. Możliwe, iż pomyślał sobie, że odrzucę to zaproszenie, lecz jakkolwiek byłem 
słaby psychicznie, cenię sobie to zaproszenie – po prostu chcę wziąć w tym udział. 
Później on posłał mi dalszą wiadomość, że mam głosić 3 kazania w piątek – wczoraj. 
Myślę, że chciał to zrobić w ten sposób, ponieważ oczekiwani kaznodzieje – goście nie 
będą tam do późnego piątkowego wieczoru. On tak bardzo zwalcza tę naukę. Wczoraj, 
byłem tam, żeby rozpocząć moją pracę – głównie tylko z obecnymi członkami jego 



zboru. Od razu rozpocząłem z nauką, a on był moim tłumaczem. Przypadło tak wielkie 
namaszczenie, że potrafiło doprowadzić tych paru wierzących do łez. Kiedy 
rozpocząłem drugie nabożeństwo, inni kaznodzieje zaczęli przyjeżdżać. Fundament był 
już położony, więc Słowo poszło Swoją drogą. Kiedy zakończyłem moją 3. usługę, nikt 
nie miał żadnego pytania. Pojechałem na motocyklu z powrotem do domu. Br. Johnson 
zadzwonił mi tej nocy, mówiąc, że ci kaznodzieje, widząc tę prawdę, powiedzieli: 
„Uczenie się jest bez końca.” Mimochodem, nawet ci z Kampala nie mają słów. Teraz 
oni mówią: „To jest prawda, ale ty nie musisz popierać tego jako nauczanie doktryny.” 
Br. Brian, posiałeś nasienie, teraz przychodzi wzrost. Widzę wielkie zwycięstwo. 
Dziękuję ci i niech Ci Bóg błogosławi. Twój Ben. 

Więc widzimy to samo z Nikodemem, swoimi własnymi słowami on przyznał i 
potwierdził Bożą obecność w usłudze Jezusa, jednak ponieważ sam nie był narodzony 
na nowo, nie rozumiał nauczania Jezusa. Mimo to, iż wiedział, że ten człowiek jest od 
Boga, lecz Jego nauczanie było tak bardzo nieortodoksyjne, iż nie mogli zrozumieć, co 
On mówił. On powiedział: „wiemy, że żaden człowiek nie może czynić tego, co ty 
czynisz, jeśliby Bóg nie stał za jego słowami, lecz o czym ty mówisz?” Potem w 3.  
wierszu słyszymy, jak Jezus odpowiada temu człowiekowi, który rozumie 
potwierdzenie, lecz nie rozumie Nauki Chrystusa. „Odpowiadając Jezus, rzekł mu: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci,”  (otóż, to słowo zaprawdę, którym Jezus posługuje 
się dwukrotnie, by zaakcentować ten punkt, oznaczający „prawdziwie” lub z całą 
pewnością i na pewno mówię wam to,) „jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może 
ujrzeć Królestwa Bożego.” 

Więc co to znaczy? „„jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć… czego 
ujrzeć? Ujrzeć Królestwa Bożego.”… Otóż, w tym miejscu wielu z tych, którzy 
twierdzą, że wierzą temu Poselstwu mają problem. Oni nie rozumieją tego, co 
powiedział Nikodem tutaj. Jezus mówi jasno, że tylko ci, którzy są narodzeni z Boga, 
mogą widzieć lub znać, lub zrozumieć królestwo Boże. A słowo widzieć było 
przetłumaczone z greckiego słowa „eido”, które jest podstawowym czasownikiem; 
wykorzystywany w określonych czasach przeszłych, widzieć (dosłownie i symbolicznie); 
przez implikację, (tylko w czasie dokonanym) to znaczy po prostu znać: lub być 
świadomym, być zdolnym rozważyć, lub mieć poznanie, albo być zdolnym dostrzec, 
albo zrozumieć. 

Dlatego zgodnie z grecką definicją słowa „widzieć”, Jezus mówi Nikodemowi, iż 
dopóki człowiek nie narodzi się na nowo, nie może „poznać” ani „dostrzec”, ani nie 
może „zrozumieć”, co to jest królestwo Boże. 

 Teraz, kontynuujmy … 4 Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, 
gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5 
Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z 
wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 

Zatem, co znaczy wejść do Królestwa Bożego? Słowo wejść oznacza wstąpić, i stać 
się uczestnikiem. Mówiąc inaczej, jeśli nawet nie możesz wejść, wtedy nie ma sposobu 



na to, żebyś mógł być częścią królestwa Bożego i całej chwały, która ciągnie się za tym. 
Odchodzisz do chłodu, i drogi bez wyjścia, podobnie jak głupie panny, które nie miały 
oleju w lampach, chociaż usłyszały Okrzyk o północy, którym jest Poselstwo na ten 
czas. Widzicie, miały lampy przy sobie, a lampa przedstawia Słowo Boże. 

Ew. Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, 
które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 

Zwróćcie uwagę, iż było ich dziesięć, a jeśli przypomnicie sobie tę serię, kiedy 
przerabialiśmy podobieństwa Pańskie, stwierdziliśmy, że numer dziesięć zawsze 
reprezentuje, iż cały cykl jest teraz zupełny. 

2 A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. 3 Głupie bowiem zabrały lampy, One 
miały Biblie, ale nie zabrały z sobą oleju. A wiemy, że „olej reprezentuje Ducha 
Świętego, zawsze”. Siedem wieków kościoła 54-0512 P:68  

4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Otóż, zauważcie, 
tutaj jest powiedziane o dwóch rzeczach. Biblia mówi, że Mądre zabrały oliwę do 
Swoich naczyń ZE swoimi lampami. Zatem, wiemy, że lampa reprezentuje Słowo Boże, 
jak to widzimy w Psalm 119:105 Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością 
na ścieżkach moich. 

Lecz tutaj jest nam powiedziane, że olej nie był w ich lampach, ale w ich 
naczyniach… a apostoł Paweł powiedział, że nasza istota jest naczyniem, w 1 
Tesaloniczan 4:4 Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w 
poszanowaniu, 

Wracając teraz do przypowieści w wierszu 5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, 
zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. 6 Wtem o północy  (to jest na samym końcu dnia, 
który przedstawia sam koniec czasu) powstał krzyk: (otóż, słowo krzyk było 
przetłumaczone z greckiego słowa, które oznacza wrzask lub bardzo głośny zgiełk, albo 
zrobiła się wrzawa. A czym był Okrzyk?) Oto (Czy wiecie, co znaczy słowo oto? To jest 
to samo słowo, które powiedział Jezus Nikodemowi, Idou, zamiast eido. Lecz znaczy to 
samo. Spojrzeć, widzieć, dostrzec, zrozumieć, znać. Więc jest nam powiedziane, że ten 
okrzyk był w celu zdobycia uwagi Mądrych panien, które posiadały Ducha Świętego, 
podczas gdy głupie panny, które nie miały Ducha Świętego, po prostu nie mogły 
zrozumieć, co się działo. Słyszały Okrzyk, lecz z powodu braku oleju w swoich 
naczyniach, w żaden sposób nie rozumiały Poselstwa, które było dane.) Oto, (spójrzcie, 
zobaczcie, zrozumcie, poznajcie i dostrzegajcie, że) oblubieniec jest tutaj, wyjdźcie Mu 
na spotkanie. 

Tłumaczenie NIV O północy rozbrzmiał krzyk: Oto oblubieniec! Wyjdźcie mu na 
spotkanie!” 

Tłumaczenie wg Poselstwa „W środku nocy ktoś zawołał: On jest tutaj! Oblubieniec 
jest tutaj! 



Nie wychodźcie, żeby go spotkać, głos pochodził z zewnątrz kościoła. On pukał, 
starając się dostać do środka zgodnie z  Objawieniem rozdział 3, więc głos był na 
zewnątrz kościoła, mówiący, wyjdźcie, ażeby spotkać się z nim. 

7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Otóż, co 
robisz, kiedy oporządzasz lampę? Musisz ją zupełnie przeglądnąć, by zobaczyć, czy nie 
jest gdzieś zanieczyszczona lub brudna, a potem musisz przyciąć nagar z knota, żeby 
paliła się jaśniej, a potem musisz wyczyścić szkło lampy, żeby światło było jaśniejsze. 
A jeśli lampa jest Bożym Słowem? Jesteś oczyszczany przez obmywanie Słowem. 

8 Głupie zaś rzekły do mądrych: (o, o… byliśmy tak bardzo zatroskani troskami 
tego życia, że nie upewniliśmy się, czy mamy olej w naszych naczyniach. O, o, 
kaznodzieja ciągle w kółko mówił nam, że musimy być pewni, iż jesteśmy 
znowuzrodzeni i napełnieni Duchem Bożym, a my byliśmy tak bardzo zajęci, iż 
zapomnieliśmy poświęcić trochę czasu, żeby wyczyścić swoje lampy, żeby badać Słowo, 
by widzieć, czy nie idziemy drogą zagłady, jak powiedział Dawid w Psalmie 139:23 
Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! 24 I 
zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną! Lecz głupie 
panny były tak bardzo zajęte, iż nie poprosiły Boga, by oczyścił ich i zbadał ich, aby 
upewnić się, że będą przygotowane na spotkanie z oblubieńcem. Więc powiedziały do 
Mądrych panien: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. 
Spójrzcie, mieliśmy namaszczenie Słowa w pewnym czasie, lecz coś się wydarzyło, i 
jesteśmy pustymi, a nasze naczynia nie są napełnione Jego Duchem, ale są 
wyczerpane. 

9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie 
raczej do sprzedawców i kupcie sobie. 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł 
oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (Słowo 
było zamknięte dla innych, lecz ci, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym, 
wkroczyli do Królestwa Bożego, żeby spotkać się z Oblubieńcem.) 

Izajasz 29:10 Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to 
jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. 11 Dlatego z widzeniem tego 
wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda 
temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie 
potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; 12 A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie 
czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. 13 I 
rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi 
wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest 
wyuczonym przepisem ludzkim, 

Ew. Mateusza 25:11 A później nadeszły i pozostałe panny, (głupie panny) mówiąc: 
Panie! Panie! Otwórz nam. 12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, 
nie znam was. (Doktór Hoyer, jeden z największych nauczycieli greki powiedział 
dosłowne tłumaczenie tego: „Dawniej znałem was jako moją żonę, lecz nie znam was 
więcej… Mówiąc inaczej, ona stanie przed sądem. Zatem widzimy, że głupie panny 



będą musiały iść na sąd.) 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której 
Syn Człowieczy przyjdzie. 

Zauważcie, wtedy kiedy usłyszały krzyk o Północy…. „Oto Oblubieniec idzie, 
wyjdźcie mu na spotkanie.”, zaczęły oporządzać swoje lampy, lecz nie mogli dostrzec 
światła wychodzącego z lampy lub Słowa, które miały, ponieważ nie było oleju w ich 
naczyniach. 

Otóż, powracając do tego, co powiedział Jezus Nikodemowi w Ew. Jana 3:6 Co się 
narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. 7 Nie dziw się, 
że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. 8 Wiatr wieje, dokąd chce, i szum 
jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się 
narodził z Ducha. 

Więc brat Branham powiedział w kazaniu MÓWIONE SŁOWO JEST 
ORYGINALNYM NASIENIEM   62-0318M P:64 

Moja misja, a ja wierzę, że Bóg powołał mnie, by ... Muszę dzisiaj powiedzieć pewne 
osobiste sprawy, bowiem powiedziałem wam, że to uczynię, widzicie? Muszę to 
powiedzieć światu. Ja wierzę, że moja misja dla tej ziemi polega na zwiastowaniu 
Przyjścia Słowa (widzicie?) przyjścia Słowa, którym jest Chrystus. A Chrystus zawiera 
w sobie Tysiącletnie Królestwo, w Nim jest wszystko zawarte, bo On jest Słowem. 
Widzicie? 

65 W porządku, Jezus powiedział u Jana 3, 5. otóż jeżeli chcecie to sobie zanotować, 
Jan 3, 5 Wszyscy dobrze znamy to miejsce tutaj. Chcę je skierować do tych, którzy 
będą słuchać taśmy ... być może nie będą w stanie szybko wyszukać to miejsce, pragnę 
czytać z ew. Jana 3. rozdział 5. wiersz. Zobaczymy, co tam powiedział Jezus. 
Rozpoczniemy może trochę przed tym - 3. wiersz: 

"Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie 
narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakoż się 
może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki 
swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się 
kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." 

66 Czy to jest Nasienie? Każde mówione Słowo Boże jest Nasieniem. To się zgadza. 
Postaram się to zaraz udowodnić - gdzie tak powiedział Jezus. Każde mówione Słowo 
Boże jest Nasieniem. A więc, jedynie kiedy człowiek narodzi się na nowo - dlaczego 
musi się na nowo narodzić? On jest martwy w tym ciele, w którym się znajduje. On 
jest krzyżówką. On musi narodzić się na nowo. Dlaczego? On narodził się w grzechu, z 
powodu grzechu Ewy, ukształtowany w nieprawości, przyszedł na świat mówiąc 
kłamstwo. On jest od początku kłamcą. Nie zależy, jak bardzo jest chytry, 
wykształcony, albo czymkolwiek on jest, on jest kłamcą - Biblia mówi, że nim jest, 
niezależnie od tego, jak bardzo święci byli jego ojcowie, albo cokolwiek innego; on jest 
kłamcą od początku. A jedyny sposób, jak on może powiedzieć Prawdę, jest 



wypowiedzieć Prawdę swoimi własnymi ustami. To jest jedyny sposób, jak może wyjść 
na jaw Prawda. Jeżeli mówi coś sprzecznego do Słowa, to jest wciąż kłamcą.  To brzmi 
niemal kategorycznie, lecz tak właśnie mówi Bóg. "Niech każde ludzkie słowo będzie 
kłamstwem, ale Moje Prawdą". Widzicie? Jeżeli coś sprzecznego wychodzi z jego ust, 
np. zapiera się tego Słowa, albo odkłada je lub przesuwa mówiąc, że ono jest aktualne 
dla innego ludu albo innej generacji, albo cokolwiek to jest, wtedy on jest kłamcą. 
Dokładnie tak jest. On musi się narodzić na nowo i potem widzi (pojmuje) każde 
Słowo. Jedyny sposób, jak może narodzić się na nowo polega na tym, że Boże Życie 
wyprodukuje w nim to Życie. 

Otóż, chcę, żebyście usłyszeli, co brat Branham mówi tutaj. On mówi: nie ważne, 
jak miłym jest mężczyzna lub kobieta, oni są kłamcami, dopóki nie mówią tego 
samego, co Bóg powiedział. A jedyny sposobemób, jak mogą zrozumieć to, co powiedział 
Bóg, spoczywa w tym, że muszą być narodzeni na nowo. 

Otóż, apostoł Paweł podaje to bardzo jasno mówiąc, że dopóki nie macie Ducha 
Bożego w sobie, nie możecie zrozumieć spraw Bożych.  1 KORYNTIAN 2:9 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 jeśli nie masz Jego Ducha, 
jak mogą zostać objawione te sprawy tobie) gdyż Duch (nie duch, lecz DUCH, Boży 
Duch) 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. 12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, 
(Zwróćcie uwagę na słowo „który”, wykorzystane tutaj. Ono łączy dwie myśli razem, a 
w zasadzie mówi wam, że nie istnieje sposób dla was, abyście poznali albo zrozumieli 
sprawy Boże, dopóki nie macie Ducha Bożego, a więc Bóg daje wam  Swego Ducha 
„KTÓRY” daje poznanie i zrozumienie spraw Bożych. 

To jest tak proste.) 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, jest potrzebny Duch Boży 
w tobie, żebyś mógł je rozsądzać. A rozsądzanie oznacza rozpoznać i pojąć. Otóż, co to 
znaczy, iż są duchowo rozsądzane? To znaczy, że jest potrzebny Duch, żeby ich 
rozsądzać.) 15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam natomiast nie podlega 
niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my 
jesteśmy myśli Chrystusowej (my zmysł Chrystusowy mamy). 

Zatem, to jest sprzeczne z każdym denominacyjnym myśleniem poza obrębem tego 
Poselstwa, a nawet jest to sprzeczne z wieloma tymi, który twierdzą, iż wierzą temu 
Poselstwu albo przynajmniej twierdzą, że wierzą temu, lecz nie wierzą temu, bo nie 
znają tego, czemu wierzą. 



Wszyscy ci, którzy zaprzeczają temu, iż książka Wykład Siedmiu Wieków Kościoła 
była napisana Williamem Branhamem, wydaje się, że zaprzeczają samym Naukom 
Williama Branhama, nauczającego odnośnie dowodu Nowego narodzenia. W 
rzeczywistości oni zaprzeczają temu, że Znowuzrodzenie a chrzest Duchem Świętym są 
tymi samymi sprawami. Dlaczego? Ponieważ nie rozumieją Słowa Bożego, skoro nie są 
znowuzrodzeni. 

Spójrzcie, nie mówię, że jestem porywczy. Mówię to, żeby wstrząsnąć ich z 
głębokiego uśpienia. Oni wierzą, że są narodzeni na nowo, ponieważ chcą wierzyć, że 
są znowuzrodzeni. Lecz samemu dowodowi, który tak jasno stawia Biblia i William 
Branham – oni nie chcą temu uwierzyć. To nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy oni 
wierzą Williamowi Branhamowi, czy nie. Lecz wiem, że Wybrani będą wierzyć tej 
nauce, bo to jest Boża sprawa a nie moja. Otóż, nie traktuję tych ludzi inaczej niż 
Wybranych, dopóki nie jest zakorzenione w nich mówienie brzydkich słów o mnie. A 
jeśli oni tak postępują, zostawiam ich, ponieważ wiem, że jeśli ja walczę, wtedy Bóg 
nie walczy za mnie. A każdy człowiek zda rachunek ze swoich słów przed Bogiem,  
więc zobaczymy ich przed białym sędziowskim tronem, i na tym sprawa załatwiona. A 
to jest fakt, nie groźba. 

Przypatrzmy się temu, żaden człowiek nie może pogrozić innemu białym 
sędziowskim tronem. Bowie my wszyscy staniemy przed trybunałem sędziowskim 
Chrystusa, a to jest fakt, nie groźba. Więc baczcie na to, co mówicie, i jak to mówicie 
ludziom i o ludziach, bo wszystko jest nagrywane, a nie będziecie mogli się tam dostać 
z ostrym językiem. Będziecie się bardzo, bardzo wstydzić tego, co powiedzieliście, i jak 
to powiedzieliście. 

Jezus powiedział: niechaj wasze tak jest tak a wasze nie, niech jest nie. 

Więc, jakie są korzyści z tego, że jesteśmy narodzeni na nowo i napełnieni Jego 
Duchem? 

1. Jana 2:29: Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto 
postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Każdy, kto czyni to, co jest właściwe, z 
Niego się narodził. Więc czynisz to, co jest właściwe? 

1. Jana 3:7: Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, 
sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż 
diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła 
diabelskie. 9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, (nie rozpoczyna grzeszyć) 
gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. O, 
moglibyśmy odpadać codziennie, lecz my nie knujemy tego ani nie planujemy tak 
postępować. 

Ale podobnie jak Dawid, który patrzył się na Batszebę, kiedy się kąpała – co 
zobaczył oczami, to zmieniło się w pożądliwość, a kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. 



W Liście Jakuba czytamy: Jakub 1:15 Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi 
grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. 

 W 1 Jana 4:7 czytamy: Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, 
i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Więc jeśli nie możecie miłować 
jeden drugiego, wtedy nie jesteście zrodzeni z Boga i nie znacie Boga.  

1 Jana 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. 5:4 
Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło 
świat, to wiara nasza. 5:18 Wiemy, ze żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie 
grzeszy, ale że Ten, który z Boga został zrodzony,  strzeże go Lub dokładniej, strzeże 
siebie samego, ciągle robi remanent w sprawie swojej niewiary, żeby mógł radzić sobie 
z nią  i zły nie może go tknąć. 

Tłumaczenie NIV mówi: 18 Wiemy, że każdy, narodzony z Boga nie grzeszy dalej, 
bo ten, który został narodzony z Boga, zachowuje samego siebie, a zły nie może go 
zranić. 

Tłumaczenie Poszerzone 18 (Zupełnie) wiemy, że każdy, kto z Boga się narodził, 
(celowo i świadomie) nie praktykuje popełnianie grzechu, lecz Ten, Kto został z Boga 
narodzony, ostrożnie strzeże i ochrania siebie (Boska obecność Chrystusa w nim 
zachowuje go od złego), a zły nie może go capnąć, (ogarnąć) lub tknąć. 

Tłumaczenie Poselstwo 18-21 Wiemy, że nikt z narodzonych z Boga nie popełnia 
grzechu – śmiertelnego grzechu. Zrodzony z Boga jest także ochraniany przez Boga. 
Zły nie może położyć ręki na nich. Wiemy, że jesteśmy mocno trzymani przez Boga; to 
tylko ludzie świata są ciągle ogarnięci przez Złego. 

W liście Piotra także widzimy, jak posługuje się terminami narodzony na nowo, 
pochodzący ze Słowa Bożego. 1 Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, 
ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 

A więc widzimy, że istnieją ci, którzy są narodzeni z ciała i ci, którzy są narodzeni z 
Ducha. A wiemy, że narodzeni z ciała zawsze muszą prześladować narodzonych z 
Ducha. To jest prawo życia, bo każde nasienie musi przyjść według swego rodzaju. 
Galacjan 4:29 Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował 
urodzonego według Ducha, tak i teraz, 

Więc, co jest dowodem tego, że jesteś narodzony na nowo? Pozwólcie, że przeczytam 
wam coś, co powiedział brat Branham odnośnie znowuzrodzenia. Wykład Siedmiu 
Wieków Kościoła: 141-1 A do każdego wieku słyszymy tę samą prawdę. „Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co mówi Duch do zborów.” Lecz tylko człowiek napełniony Duchem 
może „słyszeć” objawienie na ten wiek. Nikt inny nie może. Absolutnie nie. Oni nie 
mogą, bo to właśnie powiedział Paweł w 1 Koryntian 2:6-16. (Smyrneński Wiek 
Kościoła – Wykład Siedmiu Wieków Kościoła rozdział 4) 



Wykład Siedmiu Wieków Kościoła: 143-1 Gdyby Duch nie był w tobie, nie mógłbyś 
„usłyszeć” prawdy i przyjąć ją przez objawienie, chociaż słyszałbyś ją w każdej chwili 
dnia. To był znak przebywania Ducha wewnątrz w czasach Pawła. Ci, którzy byli 
napełnieni Duchem Świętym, „słyszeli” Słowo, przyjmowali Je i żyli nim. Ci, którzy nie 
posiadali Ducha, słyszeli Je tylko, jako cieleśni ludzie, błędnie Je wykładali i weszli w 
grzech. 

Wykład Siedmiu Wieków Kościoła: 144-1… Zatem wiemy, że Duch musi przebywać 
w osobie, lub inaczej on nie może przyjąć prawdy na ten czas. Amen. To się dokładnie 
zgadza. 

Wykład Siedmiu Wieków Kościoła: 164-3 …Słowo zawsze przychodzi do prawdziwie 
napełnionych Duchem. To jest dowód bycia napełnionym Duchem Świętym. 

Wykład Siedmiu Wieków Kościoła: 165-2 W każdym wieku kościoła słyszymy te 
słowa: „Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.” Duch daje Słowo. Jeśli 
posiadasz Ducha, „usłyszysz” Słowo na swój wiek, jak ci prawdziwi chrześcijanie wzięli 
Słowo za swój wiek. 

Klucz do drzwi 62-1007 P:68 Żaden człowiek nie może zrozumieć Słowa, jeśli nie ma 
Ducha Świętego. A kiedy człowiek mówi, że ma chrzest Duchem Świętym, a  
kwestionuje Słowo, które jest prawdziwe, wtedy coś tu nie gra. 

Zidentyfikowane arcydzieło Boże 64-1205 P:67 Jak może człowiek posiadać chrzest 
Duchem Świętym, skoro Duch Święty napisał Słowo? Czy człowiek, posiadający 
chrzest Duchem Świętym,  zaprzeczałby Słowu? Jak może Duch Święty zaprzeczać 
Swemu własnemu Słowu, które było wam posłane? Nie mogę tego pojąć. On musi 
zgodzić się ze Słowem, a jeśli twój duch nie będzie akcentować każdej Bożej obietnicy 
swopim „Amen”, wtedy coś tu nie gra. 

Rozpoznanie ciała Pańskiego 59-0812 P:16 on powiedział: Pewnego razu Jezus 
powiedział: „że jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa 
Bożego” (lub zrozumieć). Więc mówiąc inaczej, nie możesz rozpoznać Królestwa 
Bożego, dopóki nie jesteś narodzony na nowo. 

Powołanie Abrahama 55-1116 P:29 Jezus powiedział Nikodemowi: „Jeśli człowiek 
nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”. Spójrzcie, jakie jest 
poprawne tłumaczenie tego: „nie może zrozumieć Królestwa Bożego”.  Ktoś coś robi, 
pokazując to tobie. A ty – „Po prostu nie widzę tego”. Patrzysz na to, lecz nie rozumiesz 
tego. A nigdy nie poznasz, czym jest Królestwo Boże, dopóki nie jesteś narodzony na 
nowo, potem zrozumiesz, czym Ono jest. 

Wiara Marii 61-0121 P:30 „Jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może nawet 
ujrzeć królestwa Bożego”. Otóż, „widzieć” znaczy „rozumieć”. Istnieje wiele ludzi, 
którzy mówią, że są narodzeni na nowo, a nie rozumieją poselstwa Bożego, nie potrafią 
zobaczyć Anioła Pańskiego. Ich oczy są zaślepione, bracie. Jeśli człowiek nie narodzi 
się z Ducha Świętego, ten sam Duch Święty, który napisał Słowo, potwierdzi Słowo, a 



to samo potwierdzenie Ducha Świętego jest w tobie… Czy rozumiecie, co mam na 
myśli? To przyniesie świadectwo Tego. Wtedy nasz duch świadczy z Jego Duchem, 
ponieważ Jego Duch świadczy o Jego Słowie. „ Słowo Boże jest ostrzejsze, mocniejsze 
(Hebrajczyków 4) niż jakikolwiek obusieczny miecz, przenikający nawet do… 
rozdwojenia… i do szpiku kości, i rozpoznaje myśli i zamiary serca”. To jest „Tak mówi 
Pan”, Słowo Boże, dokładnie tak, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na 
wieki, objawiający się w Swoim wybranym kościele. 

To będzie tak, jak było mi powiedziane 50-0818 23 Tak czy inaczej, „widzieć” nie 
oznacza „patrzeć się”. Słowo „widzieć” znaczy „zrozumieć”. Jezus powiedział: „Jeśli 
człowiek nie narodzi się z wody i Ducha, nie może zobaczyć Królestwa Bożego”. Mówiąc 
inaczej, on nie może zrozumieć Królestwa Bożego, dopóki nie jest narodzony na nowo. 
Rozumiecie? 

Pytania i odpowiedzi 59-1223 60 Otóż, Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, jeśli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa 
Bożego”. …. Więc „widzieć” znaczy „rozumieć”. Czy patrzyliście się kiedykolwiek na coś 
i patrząc się właśnie na to, mówiliście: „Otóż, po prostu nie dostrzegam tego.” 
Rozumiecie? „Po prostu nie widzę tego.” Macie na myśli, że nie rozumiecie tego. 
Rozumiecie, rozumiecie? Nie rozumiecie tego. Widzieć to jest „rozumieć”. Lecz waszymi 
oczami patrzycie na wszystko. Lecz z tym, co jest wewnątrz was, wy rozumiecie tym, 
widzicie za pomocą tego. Rozumiecie. Z Bożymi oczami patrzycie się… 

Pytania i odpowiedzi 64-0823 P:106 317 1040-Q-318 318. Jaki jest dowód tego, że 
osoba jest naprawdę napełniona Duchem Świętym? Ew. Jana 14:26: On… „Kiedy 
przyjdzie Duch Święty, on pokaże wam rzeczy, które przyjdą.” Rozumiecie? On 
będzie… On udoskonali to; ludzkie uczynki nie zrobią tego; a On jest Słowem. Kiedy 
On, Duch Święty przyjdzie, On zidentyfikuje siebie samego z Biblią. A  to jest 
prawdziwym znakiem, że Duch Święty jest w tobie, ponieważ On jest Słowem. 

Słuchać, rozpoznać i działać na Słowie 60-0221 30 Najpierw wiara przychodzi ze 
słuchania, słuchania Słowa Bożego. Potem wierzący słyszy To, rozpoznaje Je, i działa 
na Nim. Cielesny człowiek usłyszy To, Jego dźwięk, lecz nigdy… „Słyszeć” znaczy 
„rozumieć To”. Patrzeć to patrzeć na coś; lecz widzieć to, jest „rozumieć to.” „Jeśli 
człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć lub zrozumieć Królestwa Bożego.” 

CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 Patrzcie, Chrystus 
w was - to czyni Go punktem centralnym Życia tego Objawienia. Widzicie, Życie 
Chrystusa w was czyni Go punktem centralnym objawienia. Chrystus w Biblii czyni 
Biblię doskonałym Objawieniem Jezusa Chrystusa. Chrystus w was czyni cię 
doskonałym Objawieniem całości. Czy widzicie, co Bóg zamierza uczynić? 

  234 Czym wobec tego jest znowu zrodzenie? Zapytujecie się: Bracie Branham, 
czym właściwie jest znowuzrodzenie? Jest to Objawienie Jezusa Chrystusa osobiście 
dla ciebie. Amen! Nie przez wasze przystąpienie do kościoła, nie przez uścisk ręki, lub 
coś innego, nie przez zmówienie wyznania wiary, nie przez ślubowanie, że będziesz żył 



według jakiegoś kodeksu prawnego. Lecz Chrystus, Biblia, On jest tym Słowem, które 
wam zostało objawione. Zupełnie obojętnie, co ktokolwiek inny mówi, lub co się dzieje - 
jest to Chrystus.  

IMIONA BLUŹNIERCZE 62-1104 P:53 Nasza wiara w większej mierze jest 
zmysłowa. Słuchając słowa dochodzimy do zmysłowego uznania Boga. Jeżeli to jednak 
przychodzi z góry, o bracie, jeżeli to przeniknie tutaj, to będzie boska, duchowa wiara. 
Co taka wiara spowoduje? Taka wiara uznaje tylko Słowo, niezależnie od obcych 
opinii, ona uznaje tylko Słowo, ponieważ "Na początku było Słowo, to Słowo było u 
Boga a Bogiem było to Słowo". (A To Słowo pozostaje i nadal Bogiem). "A Słowo stało 
się ciałem i mieszkało wśród nas..." Kiedy Samo Słowo wlewa się do naszej wiary, to 
nasza zmysłowa wiara staje się Duchowym objawieniem... "A na tym fundamencie 
zbuduję mój kościół", nie na zmysłowym pojęciu o przyłączeniu się do kościoła, lecz na 
objawieniu. Kiedy strumyki łaski zlewają się na zmysłową wiarę, którą posiadamy, 
wówczas pozostaje duchowe objawienie. "Zbuduję mój Zbór, a bramy piekieł go nie 
przemogą". To świadczy, że będą stać przeciw Niemu, ale nie przemogą go. Co za 
chwalebna rzecz.  

P:56 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 wszystkie te 
sprawy. Duch Święty je nakryje. Od wiary aż do Ducha Świętego, który pieczętuje cię 
do Chrystusa; wówczas stajecie się jedno. Amen! Stajecie się jedno. Ty i Chrystus 
żyjecie razem. "W tym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, Ja we 
was a wy we Mnie. Te jest zapieczętowana jednostka Pana Boga. Potem są 
zamanifestowani i postawieni do służby. Kiedy się to stanie, są zamanifestowanymi 
Synami i Córkami Boga. 

Słuchać, rozpoznać, działać na Słowie 60-0221 P:6 Kiedy zostali zrodzeni na nowo, 
zostali napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty jest znowuzrodzeniem, wiecie o tym. 
Jesteście zrodzeni z Ducha; muszę to przyznać. Lecz dopóki nie narodzisz się na 
nowo… 

Znak 63-1128E P:74 ….Kiedy Bóg daje ci prawdziwy chrzest Duchem Świętym, 
wtedy Życie Jezusa Chrystusa jest w tobie. Otóż, to jest prawda; każdy teolog musi 
przyznać, że to prawda; to jest znowuzrodzenie. Jesteś narodzony na nowo, z Ducha 
Świętego… 

Walcząc usilnie o wiarę 53-0614A P:82 Dlatego bracie, dzięki twojej wierze jesteś 
zbawiony. Czy się to zgadza? Lecz słuchaj. Bóg potwierdza twoją wiarę chrztem 
Duchem Świętym akceptując twoją wiarę. Jeśli mówisz, że wierzysz, a nie otrzymasz 
chrztu Duchem Świętym, wtedy nie wierzysz, twoja wiara nie jest przyjęta w oczach 
Boga. Posiadasz zmysłową wiarę zamiast wiary z serca. To się zgadza. Kiedy 
naprawdę wierzysz Bogu, Bóg jest zobowiązany wylać Ducha Świętego na ciebie. A 
potem, jeśli On wyleje Ducha Świętego na ciebie… mówicie: „otóż, ja także mam Ducha 



Świętego.” Zatem, jeśli go masz, jesteś zobowiązany wierzyć w nadprzyrodzone znaki i 
cuda, ponieważ to zostało tobie dodane. To jest wiara. 

Świadek 54-0303 P:21 Wierzycie Bogu i mówicie, że wierzycie Bogu, a nie 
otrzymaliście Ducha Świętego, wtedy coś nie jest w porządku z waszą wiarą. Ponieważ 
Bóg jest zobowiązany dać wam chrzest Duchem Świętym. A On bardziej pragnie Go 
wam dać, niż wy pragniecie Go przyjąć. To się zgadza. Więc coś tu nie gra. Posiadacie 
tylko zmysłową wiarę zamiast wiary z serca. Bo Bóg jest zobowiązany dotrzymywać 
Swego Słowa. On powiedział: „Pokutujcie, każdy z was, i dajcie się ochrzcić w Imię 
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego. Bo ta obietnica jest dla was, i waszych dzieci, i tych z dala, ilu ich Pan nasz 
Bóg powoła.” To jest prawda. A Bóg musi dotrzymać swojej obietnicy. Absolutnie tak. 

Duchowa inspiracja 56-0128 P:75 Jeśli nie rozumiecie, co mam na myśli, mówiąc o 
znowu zrodzeniu – mam na myśli kogoś kto nie ma chrztu Duchem Świętym. To jest 
znowuzrodzenie. Czy podniósłbyś swoją rękę i powiedział: „Teraz wierzę; chcę przyjąć 
Ducha Świętego… 

Módlmy się… 


