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Akapit 99 kazania brata Branhama Mówione Słowo jest Oryginalnym 
Nasieniem Sprawy, które Ja czynię i on czynić będzie". A co On czynił? - tylko to, 
jak prowadził go Ojciec; to, co widział u swego Ojca. Ew. Jana 5. 19; "Ja nie 
czynię nic, dopóki nie pokaże Mi tego Ojciec". 

 Czym On był? - stał się człowiekiem. Bóg stał się ciałem i mieszkał między nami. 
Słowo stało się ciałem i przebywało między nami. Boże mówione Słowo 
zrodziło przez dziewicę ciało, a w tym ciele przyszła Woda, ten Duch; ono 
zostało obmyte kąpielą wodną Słowa, a potem Duch wstąpił do Niego, 
przebywał w Nim, i przyszło tam Życie Boże, manifestując się przez Chrystusa. 
Bóg był w Chrystusie, w tym Pomazańcu. 

Z tych myśli brata Branhama chciałbym dzisiejszego poranka zaczerpnąć krótki 
temat o zwierzchnictwie, czym ono rzeczywiście jest, a czym nie jest. 

Jak wiecie, ludzie mogą zaczerpnąć miejsce Pisma tutaj i jakiś cytat tam, i 
wykorzystują je na własną korzyść, aby kierować innymi ludźmi, a postępując tak, oni 
panują nad ludźmi, ponieważ mogą posłużyć się Biblią, aby kierować innymi.  

Lata temu br. Guy Gillis powiedział: „Brian, jeżeli posiadam więcej informacji na 
dany temat niż inny facet, wtedy mogę sprawić, że on poczuje się głupio, i w ten sposób 
kieruję nim.” 

 Pomyślałem, że wiecie, iż to jest prawdą, i widzimy, jak posługują się tym 
codziennie na Wall Street i w polityce. Ale chrześcijanin napełniony Duchem Bożym 
nigdy nie będzie tak czynić, i pozwólcie, że powiem wam dlaczego. 

W 1. Piotra 5 Piotr zwraca się do tych, którzy są odpowiedzialni jako przywódcy 
pośród ludzi, żeby nie brali zarządzanie kierownictwem na lekką wagę i nie stali się 
Panami nad Bożym dziedzictwem. 3 Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam 
poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. 4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie 
niezwiędłą koronę chwały. 5 Podobnie, młodzi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś 
przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a 
pokornym łaskę daje. 6 Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył 
czasu swego, 7 Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie, 

Dlatego zawsze starałem się prowadzić Bożą trzódkę, a również mój dom. Jako 
przykład godny naśladowania. Nie mogę powiedzieć, że nie byłem zdenerwowany przez 
te lata, ciągle mam do czynienia z ograniczonym zrozumieniem, jakie posiadam, a 



kiedy przychodzimy do jakiejkolwiek sytuacji, z którą nie jesteśmy zaznajomieni, 
możemy tylko  pomyśleć, w jakich doświadczeniach widzimy siebie. 

Tak samo Piotr – apostoł Pana Jezusa Chrystusa nauczał nas, iż łaska i pokój są 
pomnożone przez nasze poznanie Boga i Jego Syna Jezusa. 

2 Piotra 1:2 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa. 3 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest 
potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną 
chwałę i cnotę, 

Więc jest potrzebne poznanie, aby przynieść nam łaskę i pokój, a to nie uczyni byle 
jakie poznanie, ale Poznanie Boga, jak on działa i jak on działał w swoim synu Jezusie. 

Bo rozumiejąc stosunek pomiędzy Bogiem a jego Pierworodnym synem, możemy 
mieć pojęcie, w jaki sposób każda obecna sytuacja współdziała dla naszego dobra, a 
wiedząc o tym, to przynosi pokój dla naszych dusz w naszych doświadczeniach. 

Oto, co chciałbym przedstawić wam dzisiaj rano – lepsze zrozumienie odnośnie 
tego, czym naprawdę jest zwierzchnictwo. Bo niektórzy myślą, że zwierzchnictwo jest 
ślepym posłuszeństwem, a inni myślą, że głowa jest kierownikiem, jest władcą i 
cokolwiek powie głowa, w taki sposób to musi być, bez żadnych pytań, żadne 
przeciwstawne argumenty nie są przyjmowane. Nie wierzę, że  jakikolwiek mąż, Ojciec 
albo pastor zboru powinien narzucać swoje widzimisię i oczekiwać, że ludzie będą 
skakać tylko dlatego, bo pastor, ojciec, mąż mówi: skacz. 

Prawdziwe zwierzchnictwo jest dostosowanie myśli, i prowadzenia na podstawie 
przykładu. Paweł powiedział w 1 Koryntian 11:1 Bądźcie naśladowcami moimi, jak i 
ja jestem naśladowcą Chrystusa. 

MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM  62-0318E Wy tylko 
tak możecie służyć Bogu - wy tylko wtedy możecie służyć Bogu, kiedy wierzycie sługom, 
których Bóg posyła. Możecie służyć Bogu na ziemi (widzicie), tylko wtedy, kiedy Słudzy 
Boga, których On posłał na ziemię, wykładają wam Słowo dzięki Boskiej inspiracji. Czy 
temu wierzycie? Czy chcecie sobie odnośnie tego zapisać kilka miejsc Pisma? 

1. Korynt. 14, 16. Paweł powiedział: "Naśladujcie mnie, jako ja naśladuję 
Chrystusa". Również 11,1. Łukasz 10, 16. Widzicie, co powiedział Jezus, co tam 
powiedział Jezus. …. Nuże, przeczytajmy to. Przejdę do Łukasza 10, 16; tylko to 
przeczytam, podczas kiedy wszyscy szukacie dalsze miejsca – tylko przez chwilkę. W 
porządku, tutaj to mamy. "Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną 
gardzi. A kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał". To udowadnia, że Bóg 
mówi Swoje Poselstwo przez Swoje sługi. Zawsze tak czynił, to się zgadza. 

Widzicie, naśladujemy to tak, jak ten człowiek naśladuje Chrystusa. Gdy oni nie 
idą za Chrystusem, nie jesteśmy zobowiązani, aby ich naśladować, a w gruncie rzeczy 



lepiej nie idźmy za nimi. A powodem, że naśladujemy tego lidera, który naśladuje 
Chrystusa jest to, ponieważ prowadzi przede wszystkim Chrystus. 

W kazaniu Moja nowa usługa 59-1115 P:74 brat Branham powiedział: Tylko 
pamiętajcie, jesteście owcami; On jest gołębicą. A gołębica prowadzi baranka. A 
baranek i gołębica mają taką samą naturę. Gołębica jest najłagodniejszym 
ptakiem na niebie, baranek jest najłagodniejszym ze wszystkich stworzeń na 
ziemi. Więc widzicie, ich duchy są w zgodności. Gołębica nie może zstąpić na wilka 
(Rozumiecie?), ona nie będzie przebywać na nim. Wilk jest zabójcą. Baranek jest 
łagodny. Więc widzicie, to jest baranek i gołębica, a jeden prowadzi drugiego. 

Baranek i gołębica 60-0805 P:48 O, co za potwierdzenie, kiedy widzimy baranka i 
gołębicę łączących się; Bóg i człowiek zjednoczeni. Grzech został zaniechany, wszelka 
szorstkość, wszelka śmierć i wszystek smutek, i każda choroba przeminęła, kiedy 
Baranek i Gołębica połączyli się. A to uczyni tak samo dla ciebie, kiedy To zjednoczy się 
z tobą. Kiedy Gołębica i Baranek zjednoczą się; ich natury są takie same. 

 Czy rozumiecie, dlaczego ludzie mówią, kaznodzieje ze wspaniałymi duchownymi 
nazwami i tak dalej, o wielebny ojcze, doktorze taki-i-taki, to… Jak oni to chodzą, że… 
Nie wierzcie w brednie o Boskim uzdrowieniu; nie wierzcie takim świętoszkom jak 
zielonoświątkowcy. Nie wierzcie w to.” Rozumiecie? To jest kozioł zamiast baranka. 
Rozumiecie? 

 Autentyczni karmią się Słowem Bożym, to jest Pokarm dla Baranka. Bóg prowadzi 
ich, a sposób, w jaki on prowadził pierwszego Baranka… Co gdyby Jezus powstał i 
powiedział: „Zaczekajcie chwileczkę. Mojżesz był wielkim prorokiem; to jest prawdą. Ale 
te dni przeminęły.” To nie byłby Baranek, to nie byłby Boży Baranek. Absolutnie nie. 

 On zawsze potwierdzał: „To nie ja czynię te sprawy, to Mój Ojciec, który przebywa 
we Mnie. Jeżeli ja nie wykonuję dzieł Mojego Ojca, nie wierzcie Mi. Ale jeżeli  czynię 
dzieła Mojego Ojca, a nie wierzycie mi, wierzcie uczynkom.” A w taki sposób Baranek 
był prowadzony. To był Bóg w Nim. To jest Bóg w kościele. To jest Bóg w swoim 
ludzie dzisiaj. To jest Bóg zamanifestowany przez Ducha Świętego, żyjącego w 
kościele na Swoich barankach. Czy wierzycie temu z całego serca? Pochylmy nasze 
głowy, przez chwilę. 

Dlatego dzisiaj rano chciałbym popatrzeć na myśl o zwierzchnictwie, aby zrozumieć, 
czego ono dotyczy. Bo tutaj widzimy, że Jezus nie czynił niczego, tylko to, co Ojciec 
pokazał mu. Niektórzy mogą wywnioskować z tego, że Jezus był niewolnikiem Swego 
Ojca. Ale myśleć w taki sposób jest zupełnie niepoprawnie. Jezus był posłuszny swemu 
Ojcu, ponieważ bardzo kochał Swego Ojca, a zmysł Ojca był w Nim, bo prowadził go 
Duch Ojca. 

Ew. Jana 14:31 Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak 
mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. 



Ew. Jana 15:10 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w 
miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości 
jego. 

Teraz porównajcie to nastawienie z nastawieniem brata Branhama. 

W kazaniu To jestem ja 61-0517 Może nie żyję, aby to usłyszeć, ale jedno chcę 
usłyszeć i wierzę, że to usłyszę. „Dobrze, mój dobry i wierny sługo. Wstąp do radości 
Pana.” Oczekuję, że to właśnie usłyszę. Jestem pewny, iż On mnie nie zawiedzie. A 
jeżeli On odrzuci mnie na końcu drogi, ciągle będę Go kochał. Jeżeli pośle 
mnie do piekła, stale będę go kochał w piekle, będę Go kochać tak czy owak. 
Rozumiecie? 

Więc widzicie, że jego posłuszeństwo względem Ojca było założone na jego Miłości 
do Ojca, a mimo wszystko Życie Jego Ojca spłodziło go i żyło w nim. Dlatego widzimy, 
że Jezus Chrystus, pierworodny syn, był posłuszny, aby czynić i mówić to, co Ojciec 
powiedział mu, z powodu Miłości do swego Ojca. W rzeczywistości Jezus nie patrzył się 
na przykazania Swego Ojca jako na sprawę, która go skrzywdzi, ale raczej jako na 
Życie wieczne. 

Ew. Jana 12:50 I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja 
wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. 

Jezus szanował przykazania Swego Ojca, ponieważ wiedział, że one są życiem. 
Dlatego gołębica mogła prowadzić Baranka na Golgotę. Ponieważ on wiedział, że 
Gołębica wzbudzi Go ponownie. Tego właśnie dotyczy prawdziwe zwierzchnictwo, 
wiedząc, że nigdy nie wprowadzi cię do błędu  lub nie skrzywdzi, ale prowadzi tak jak 
Duch Żyjącego Boga, który sprawia, że wszystkie rzeczy współdziałają dla naszego 
dobra. 

Zrozumiewając Zwierzchnictwo, czym ono jest, a czym nie jest, przede wszystkim 
musimy zrozumieć, czym jest słowo zwierzchnictwo, które wywodzi się ze dwóch słów 
połączonych razem, aby przynieść pewne znaczenie. Te dwa słowa  są oczywiście 
„head” – głowa i „ship”– ctwo. (wg angielskiego headship). Nie trudno jest zrozumieć, 
co znaczy słowo głowa: wiemy, że to słowo odnosi się do części ciała, która jest 
wierzchołkiem ciała, zawierająca mózg, a słowo głowa używa się zwykle w odniesieniu 
do tego, który jest w pozycji prowadzącej. 

Nie mniej jednak drugie słowo „ctwo” jako przyrostek oznacza stan albo jakość 
istoty. Więc słowo zwierzchnictwo (headship) odnosi się do stanu albo jakości istoty 
głowy albo stanu i jakości tego, który prowadzi. Tutaj właśnie niektórzy ludzie 
zaczynają mieć problemy, bo nie mają pojęcia, co to znaczy być przywódcą. 

 Niektórzy mężowie traktują swoje żony jako głupie zwierzęta, które muszą 
wykonać cokolwiek, czego oni chcą od nich, a to jest tak nieludzkie i cielesne, a jednak 
widzimy, że to same nastawienie jest na wielu miejscach i w tak wielu kościołach na 
całym świecie, ponieważ ludzie nie byli nauczani poprawnie, a więc męski dominujący 



duch podnosi głowę i mówi: Ty jesteś moją, jesteś moją własnością i zrobisz wszystko, 
co ci powiem, a to jest tak dalekie od biblijnej Prawdy, że to jest odrażające – nawet 
tak pomyśleć. 

Ale my byliśmy nauczani inaczej. Byliśmy nauczani, że mamy pozostawić nasze 
rozumowanie i przyjąć zmysł Chrystusa. Niechaj ten zmysł, który był w Chrystusie 
Jezusie, jest w was. NIV mówi naprawdę: „Niechaj nastawienie (zmysł), które było w 
Chrystusie Jezusie, jest w was.” Więc patrzymy się na nastawienie, kiedy mówimy o 
zwierzchnictwie. A żeby mieć właściwe zwierzchnictwo, musimy mieć właściwe 
nastawienie umysłu. 

Paweł powiedział w Efezjan 5:21 Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. 
JEDNI DRUGIM – dla mnie to nie jest jednostronna uległość, ale raczej dostosowanie 
umysłów, aby istniała harmonia we wzajemnym stosunku. Następnie Paweł mówi: 22 
Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, (Mówiąc inaczej, umieścić go na tę 
pozycję prowadzącą, gdy będziesz naśladować go tak, jak on naśladuje Chrystusa.) 23 
Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem 
24 Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. 

Więc w taki sposób jest kościół podporządkowany Chrystusowi, ponieważ on jest 
przykładem dla nas, jak żona ma być poddana mężowi. Chrystus nie stawia warunków 
w swej miłości. Jego Miłość jest bezwarunkowa. On nie narzuca się osobie, która nie 
chce Go naśladować. On nie nadużywa i nie molestuje kogoś, ani nie jest podstępny w 
swoim podejściu. On posługuje się Słowem, które dał Mu Jego Ojciec, które jest 
Życiem. 

Apostoł Paweł w liście do Efezjan – kiedy mówi do mężów, pokazuje im, jak mają 
kochać swoje żony, on posługuje się słowem „kathos”, gdy wypowiada słowa „jak”, w 
odniesieniu do sposobu, jak ma mąż kochać swoją żonę – „jak” Chrystus umiłował 
kościół. 

Zauważcie, w wierszu Efezjan 5:23 Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową 
Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Tutaj widzimy, że słowo „jak” oznacza w ten 
sam sposób lub tak samo. Widzimy, że w ten sposób jesteśmy zjednoczeni z 
Chrystusem, tak samo musimy być zjednoczeni ze Słowem Bożym, bo Bóg jest Słowem.  
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, A On 
jest naszą głową, a jako głowie musimy pozwolić mu, aby myślał za nas. 

 1 Koryntian 1:10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz 
abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. I znowu widzimy w Filipian 
3:16 Niemniej jednak, co już osiągnęliśmy, chodźmy według jednakowych zasad, 
myślmy o tym samym. 

To jest interesujące, aby zwrócić uwagę na słowo zasada, która wypowiada Paweł, 
a ono znaczy być tej samej myśli i mieć jednakową ocenę. Mówiąc inaczej; mieć te same 



kryteria i te same granice. Ale wielu ludzi myśli, że mąż jest władcą swego domu, i 
posługują się cytatami, aby potwierdzić samych siebie, a nie rozumieją, że władca jest 
po prostu pierwszym rangą, ale to nie ma nic do czynienia z tym, w jaki sposób ty 
traktujesz innych. 

 Posługujemy się słowem władca, żebyśmy mieli wzorzec, a naszym władcą jest 
Chrystus – Słowo, jak Paweł powiedział: „Naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję 
Chrystusa.” Wy mężowie macie miłować wasze żony, tak jak Chrystus umiłował 
kościół, a skoro On oddał siebie za kościół, w taki sposób i wy musicie miłować swoje 
żony. 

Oto rada, jaką brat Vayle zawsze dawał ludziom. On powiedział: „Zawsze 
mówiłem żonie, naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa, lecz jeśli 
odstąpię od Słowa, wtedy nie jesteś już zobowiązana naśladować mnie.” Więc 
zwierzchnictwo nie ma nic wspólnego z niewolniczym służebnictwem. 

 Tak jak brat Branham powiedział w kazaniu Objawienie 4. rozdział część 3 
Tron miłosierdzia 61-0108. Brat Branham właśnie kończy czytać Efezjan 5 Mężowie, 
miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,… 
(Więc nie maltretuj jej. Jeśli tak czynisz, nie jesteś odpowiedni, aby być jej 
mężem. To się zgadza.) Słuchajcie, tutaj to jest. Zrozumcie to teraz. Aby on mógł 
poświęcić i oczyścić go przez obmycie wodą Słowa. 

 Więc podstawą tego musi być Słowo, moja opinia w moim domu jest po prostu taka, 
ale jeśli moja opinia nie jest oparta na Słowie, wtedy moja opinia nie jest lepsza od 
opinii mojej żony albo opinii moich dzieci. 

Więc widzicie, że to nie jest ślepe zwierzchnictwo, ale zwierzchnictwo Słowo za 
Słowem. Jak zawsze mówiłem: „moje dzieci, moja żona mają zawsze prawo wyzwać 
mnie, jeżeli myślą, że ich proszę, aby postępowali niezgodnie ze Słowem Bożym.” Nie 
wychowywałem moich dzieci, aby naśladowały mnie ani żadnego chrześcijanina na 
próżno. Wychowywałem ich, aby Słowo Boże było ich absolutem. 

W kazaniu Chrystus i krzyż brat Vayle powiedział, czytając Efezjan 5:24 Ale jak 
Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. (Więc 
podporządkujcie się Chrystusowi we wszystkim. Co to jest wszystko? Chrystus jest 
wszystkim, mąż nie jest wszystkim. To Chrystus jest wszystkim. On musi zacząć 
zachowywać się tak jak Chrystus. 

I znowu w kazaniu Szalom #10 on czyta Biblię i wyjaśnia: 5. Albowiem tak niegdyś 
przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; 
6. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście 
się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Mówiąc inaczej, jest to 
sprawą kobiety, aby nie bała się męża, jak gdyby on był zimnym naczyniem a ona 
pewnego rodzaju służebnicą lub niewolnicą. To ją naprawdę trapi, jest mu tak 
podporządkowana -  jeżeli ma męża, który podporządkowuje ją pod te sprawy, pod 



które nie powinna być podporządkowana. Lecz jeśli jest zdecydowanie dobrym mężem, 
ona będzie dobrą żoną. Potem jest powiedziane w wierszu 7, to wyjaśnia sprawę… 
Zwraca się do mężów. 

 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym 
rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, 
aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. 

 Oto na co patrzyłem się tutaj więcej, niż na cokolwiek innego, a mianowicie na 
dostosowaniu do siebie męża i żony na podstawie Biblii, abyś potem ty, kiedy się 
modlisz, wiedział, że Bóg jest po twojej stronie. Podobnie jak brat Branham powiedział: 
„Gdybym miał takiego złego ducha, Boży Duch odstąpiłby ode mnie.” 

 Mówiąc inaczej, jeżeli ty i ja mamy społeczność, społeczność męża i żony, a jest 
między nami napięcie – to nie jest poprawna społeczność; wtedy nasze modlitwy nie 
podniosą się wyżej niż nasz nos! Spójrzmy prawdzie w oczy, nie jestem tutaj po to, aby 
wam podawać moje własne pojęcie. Jestem tutaj, aby podać wam Słowo Boże. Ono 
mówi, że zły stosunek powstrzyma modlitwy. One po prostu nie dojdą do Boga. 

Powracając do Biblii, posłużmy się wersetem z Efezjan 5:25 Mężowie, miłujcie żony 
swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, Znowu widzimy to 
słowo „jak” oznaczające, że mężowie mają miłować swoje żony tak samo, jak Chrystus 
umiłował kościół. 

Efezjan 5:29 Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i 
pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, Ponownie widzimy, że to słowo „jak” oznacza, że 
mąż ma pielęgnować swoją żonę tak samo, albo w taki sam sposób, jak Chrystus 
pielęgnował Kościół. 

Efezjan 5:33 A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a 
żona niechaj poważa męża swego. Widzimy znowu w tym zastosowaniu, że apostoł 
Paweł posługuje się słowem „jak” w odniesieniu do człowieka miłującego swoją żonę 
tak samo lub w taki sam sposób, jak miłuje samego siebie. 

We wszystkim tym zastosowaniu widzimy powszechne zjawisko, iż oni mówią o 
równości. Mąż powinien miłować swoją żonę tak samo, jak miłuje samego siebie, lub 
jak Jezus Miłuje kościół.  Więc widzicie, że słowo „kathos”, które jest wykorzystane we 
wszystkich biblijnych odnośnikach, mówi o równości, identyczności, itd. Tak jak 
gołębica prowadzi baranka, ponieważ oni obaj mają tę samą naturę. „Tak samo jak”. 

Oto, gdzie zaczynamy mieć problem w zrozumieniu tego, co to znaczy być 
przywódcą. Niektórzy myślą, że przywódca oznacza to, iż ci, którzy są pod twoją 
władzą, mają naśladować twoich instrukcji ze ślepym podporządkowaniem w 
przypadku każdego życzenia albo rozkazu. Taki rodzaj myślenia będzie prowadzić 
tylko do nadużywania lub wręcz zniszczenia tych, którzy są pod dowództwem tego, kto 
myśli w taki sposób. Prawdziwe przywództwo jest być takim przykładem dla innych, 
że inni będą chcieli naśladować twego przykładu. 



Zawsze mówiłem, że „nie możesz prowadzić, dopóki nie nauczyłeś się 
naśladować.” A to jest prawdą. Widziałem tak wiele małżeństw zakończonych 
rozpadnięciem się, ponieważ mąż myślał, że skoro on jest głową, to ona musi być ślepo 
posłuszna we wszystkim, co on mówi, a niektórzy mężowie stają się tak znieważający i 
maltretujący, posługując się każdą formą przymuszania, jaką mogą znaleźć, aby było 
według jego woli. 

W wojsku wielu młodych oficerów, którzy posługiwali się tego rodzaju metodami, 
zostali zastrzeleni w plecy przez tak zwany przyjacielski strzał. W gruncie rzeczy 
prawda jest taka, że niektórzy pod ich dowództwem nie widzieli przykładu godnego 
naśladowania, ale raczej widzieli kogoś kto miał nad nimi dowództwo, który nie 
troszczył się o nich, uważając ich jedynie za pionki oficera, i oni byli wykorzystywani i 
manipulowani dla jego własnych aspiracji, nie zważając na niebezpieczeństwo, przez 
jakie musieli ci mężczyźni przechodzić. 

 Widzicie, że samolubna osoba nie jest godna przywództwa. Więc kiedy oni widzieli, 
że ten młody oficer chce, żeby zaryzykowali swoimi własnymi życiami dla jego własnej 
chwały, oni zastrzelili go w plecy zaraz przy pierwszej okazji, jaka się nadarzyła. 

I zawsze myślałem w ten sposób. Kiedy absolwowałem ćwiczenia na oficera w 
korpusie marynarzy, kapitan powiedział mi, że moje myśli odnośnie dowódcy są 
dokładnie takie, jakich poszukuje korpus marynarzy. Żołnierze lubili mnie, bo nie 
traktowałem innych pod moim dowództwem jako mniejszych od siebie, ale jak ten, 
który uważa innych za takich samych, jak samego siebie. On powiedział: ty jesteś 
właśnie takim, jakiego potrzebujemy w korpusie marynarzy. 

 Więc nie zmieniłem zdania na temat przywództwa od moich dwudziestu lat. 
Człowiek nie zmieni się za jedną noc. Jesteś urodzony i wychowany, aby myśleć w 
pewien sposób, i dopóki Bóg nie uchwyci cię, nie zmienisz się. Czy może lampart 
zmienić swoje cętki?  - Mówi Biblia. 

Czytacie o tym w gazetach przez cały czas, o kobietach, które były fizycznie albo 
psychicznie nadużywane przez mężczyzn, którzy twierdzili, że je kochają, ale 
stwierdzono tylko, że ci mężczyźni posługiwali się nimi, aby wypełnić swoje cele i 
aspiracje, pomijając ich potrzeby. Gdyby ona upomniała się o swoją godność, on 
posłużyłby się fizyczną siłą albo psychicznym naciskiem, aby powstrzymać ją na jej 
miejscu. 

Porównajcie to z zwierzchnictwem, jakie mamy w Chrystusie. Jego natura jest jak 
u gołębicy, nie wilka w owczym przebraniu. Jego Miłość jest autentyczna, nie 
manipulująca. Jego miłość jest bezwarunkowa i żadne warunki nie są z nią połączone. 

Jahwe – Jireh 64-0402 P:25 Dalsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić waszą 
uwagę tutaj w 12. rozdziale, jest to, że przymierze było całkowicie bezwarunkowe. 
Nie były dodane do tego żadne załączniki. „Ja tego dokonałem.” Nie „Jeżeli ty…” Tam 
nie było żadnych „jeżeli ty…”. „Ja tego już dokonałem.” On dał Abrahamowi 



bezwarunkowe przymierze. A teraz, wiecie, że w przymierzu z Adamem  było „jeżeli nie 
dotkniesz się tego drzewa, wtedy uczynię tak-i-tak. Ale jeśli się go dotkniesz, to będę 
musiał uczynić to-i-to.” Rozumiecie?  On dołączył do tego prawo. 

 Ale w tym przymierzu było inaczej: „Uczyniłem już cię ojcem wielu narodów.” A On 
to już uczynił. Więc ono było całkiem bezwarunkowe. Przymierzem była czysta łaska, 
tylko absolutnie łaska. Jedyne, co musieli wykonać, aby utrzymać to przymierze, to było 
pozostać i przebywać w kraju. A każde błogosławieństwo, które było zawarte w tym 
przymierzu, było z nimi. Oni jedynie musieli pozostać w tym kraju. 

 Stwierdzamy jednak, kiedy oni poszli do Egiptu, utracili swoje błogosławieństwo, 
ale nie ich przymierze. To przymierze ciągle trwało. Oni utracili błogosławieństwo, ale 
nie ich przymierze, ponieważ ich przymierze było bezwarunkową łaską. 

Piętno bestii 61-0217 P 46 Bóg wypełni Swoje Słowo, ponieważ to przymierze jest 
bezwarunkowe, nie: „Jeżeli ty będziesz, wtedy ja będę; ale Ja już wykonałem to.” To się 
zgadza. O, ja to miłuję. 

Podobnie jak Biblia podaje Chrystusa w przedobrazie oblubieńca, który przychodzi 
po swoją Oblubienicę, brat Branham podaje nam ilustrację, że miłość Oblubieńca jest 
taka względem Oblubienicy, iż on nigdy nie ukarałby jej dobrowolnie. W kazaniu 
Święto trąb 64-0719M P:75 Oblubienica nie będzie przechodziła przez te czasy. Biblia 
mówi, że nie. Kościół tak, lecz nie oblubienica. Czy nie widzicie tego? Kaznodzieje, 
bracia, czy tego nie dostrzegacie? 184 Wy powiadacie: "Kościół musi przejść przez 
prześladowanie, aby osiągnąć doskonałość." Przecież krew Jezusa Chrystusa czyni 
oblubienicę doskonałą. 

185 Mężczyzna, obierający sobie żonę, nie każe jej przechodzić przez 
mnóstwo kar, gdyż on znalazł łaskę w jej oczach, a ona znazła łaskę w jego oczach. 
Więc on zaręcza się z nią. Uczyni wszystko, co możliwe, aby uchronić ją od 
wszystkich miejsc, gdzie mogłaby spotkać ją jakaś krzywda. Jego łaska 
względem niej jest tak wielka. 186 Tak też będzie On obchodził się z Oblubienicą, tak 
właśnie odnosi się do Oblubienicy. 

Dlatego mężczyzna otworzy jej drzwi samochodu po stronie, i otworzy drzwi domu 
albo restauracji, lub będzie niósł jej torby, itd. Jeżeli on jest prawdziwym 
gentelmanem, on nie chce, aby zraniła się w jakikolwiek sposób. On uważa na nią, nie 
na siebie. 

Krewny Odkupiciel 60-1002 P:24 Kiedy mężczyzna kocha kobietę i poślubia ją 
tylko dlatego, bo jest piękna, to się szybko zakończy. Ale kiedy mężczyzna znajdzie 
kobietę, którą kocha, nie wiedząc dlaczego, lecz on ją kocha… A ona znajdzie 
mężczyznę, którego kocha, nie bacząc na to, jak wygląda… On kocha ją. Ona 
kocha go. To jest wieczny związek małżeński aż do chwały. Śmierć ani nic 
innego nie może ich rozdzielić. Ponieważ oni pochodzą z wieczności, i wkroczyli do 



przestrzeni czasu, i powrócą do wieczności. Wieczność została opuszczona, człowiek jest 
w ciele i  w czasie; następnie powraca znowu do wieczności. On nie może zginąć. 

Wydaje się, że problemem, jaki mamy w naszym społeczeństwie, jest to, iż nie 
znamy i nie rozumiemy bezwarunkowej miłości. Boża miłość wobec nas jest 
bezwarunkowa. Przypomnijcie sobie, On najpierw umiłował nas, potem my w zamian 
za to nauczyliśmy się miłować jego. 

Jednak ludzie nie posiadają prawdziwej miłości, a wielu nie ma pojęcia, czym 
miłość naprawdę jest, dlatego poszukują jej każdego dnia, ale nie potrafią jej znaleźć, 
więc usadowią się przy najbliżej rzeczy, którą znają, a za każdym razem jest to klęską. 
W taki sposób PIMPS (właściciele burdeli) przedostają swoje dziewczyny do wielkich 
miast. 

 Młoda dziewczyna może ucieka z domu albo może chce wyprowadzić się do 
wielkiego miasta z jej małego miasteczka, które, jak się wydaje, nie oferuje jej dużo 
okazji, więc ona jedzie autobusem do wielkiego miasta z pełną kieszenią pieniędzy, a 
kiedy wysiada z autobusu, staje się ofiarą tych zdeprawowanych mężczyzn, którzy 
widzą, jak ona jest bezbronna, a wiedząc jak manipulować z kobiecą bezbronnością, 
wykorzystują ją. 

 Najpierw taki mężczyzna zaprzyjaźni się z nią, jakby był nią naprawdę 
zainteresowany. Następnie ta młoda dziewczyna zakochuje się w tym mężczyźnie, 
ponieważ jedynie on okazał jej miłość. A potem on daje jej narkotyki, świadomie lub 
nieświadomie, a następnie wykorzystuje ją seksualnie, a kiedy ona przychodzi, myśli 
sobie, że on ją naprawdę kocha. 

 Jednak on nie kocha jej, on kocha siebie, i tylko manipuluje nią, żeby wykorzystać 
ją dla własnych celów. Potem, kiedy on zyskał ją za pomocą tej „sztuczki”, myślę, że 
tak to nazywają, wtedy sprawią, że dziewczyna utraci środki finansowe, a wkrótce 
zacznie postępować z nią twardo i zmusza ją, aby poszła zarabiać pieniądze za pomocą 
swego ciała. 

Przypominają mi się lata wstecz – 70. lata, kiedy uczyłem w szkole w Minnesocie, 
oni nadawali program o godz 20:20 albo jakiś reportaż, gdzie pokazywali te dziewczyny 
pochodzące ze środkowego zachodu i udające się do wielkich miast jak Chicago i New 
York, a tak właśnie oni manipulowali z tymi młodymi dziewczynami. A kiedy raz 
dziewczyny utraciły swoją niewinność i odczuły, że doszły do miejsca, gdzie nie ma 
odwrotu, oni uwięzili ich do życia prostytucji i narkotyków. 

Ale w taki sposób nie postępuje Chrystus ani chrześcijanie. Życie chrześcijanina to 
życie dla drugich. Nie jest to ubieganie się o kierownictwo nad innymi, ale udzielanie 
pomocy dla innych. Brat Branham powiedział w kazaniu Czy teraz wierzysz 55-0610 
P:28 Jeśli chcesz być naprawdę wybitną osobą w twoim zborze, nie ważne do jakiego 
zboru chodzisz, po prostu zakochaj się w Bogu z całego serca, a kiedy tak zrobisz, 
będziesz miłował każdego członka twego zboru i każdego członka z wszystkich 



innych kościołów – z całego serca.  Nie możesz tym mydlić oczy innym ludziom. Jest 
coś w tych ludziach, że oni to poznają. Jeżeli jest coś, czym mogę przyczynić się do 
sukcesu moich nabożeństw, mówiąc praktycznie, to pragnę, żeby ludzie świadomie 
wiedzieli, że ich prawdziwie kocham. Po prostu kocham ludzi. A oni to wiedzą. I nie 
można ich wykiwać w tej sprawie. Jeżeli domyślacie się, albo udajecie… 

29 Podobnie jak z chrześcijaństwem, jeżeli odgrywasz, że jesteś chrześcijaninem, 
albo tylko udajesz, że jesteś chrześcijaninem, nie uda ci się to. Absolutnie nie. To musi 
być autentyczne. To wszystko. Miłość do sprawi. 

 Miałem wielkie zamiłowanie do dzikich zwierząt. Wy o tym wiecie. I zauważyłem w 
życiu zwierząt, jeżeli kochacie zwierzęta, jeżeli okazujecie im miłość, możecie zrobić z 
nimi wszystko, co zechcecie. A jeżeli ich nie miłujecie, one to poznają. A jeśli boicie się 
ich, na przykład gryzącego psa, jeżeli ktoś powiedział: „Ten pies gryzie.”, jeżeli boisz 
się go, on cię na pewno ugryzie. Rozumiecie? Nie przechytrzysz go. Może mówisz: 
„Nie boję się go,” jednak ty… To tylko wychodzi gdzieś spomiędzy twoich warg, jednak 
on pozna, że tak nie jest. Rozumiecie? Jeżeli nie boisz się go, wtedy to jest coś innego. 

Powracając do zwierzchnictwa, mam na myśli prawdziwego zwierzchnictwa, 
posłużmy się przykładem Pawła, mówiącego o Ciele Chrystusa. 1 Koryntian 12:1 A co 
do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Ale problem 
polega na tym, że zbyt wielu ludzi jest nieświadomych. Więc przeczytajmy, co on 
powiedział, abyśmy nie byli nieświadomi. 2 Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do 
niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. 

Więc tutaj patrzymy się na to, że tak wielu było prowadzonych błędnie. 

3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: Niech 
Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu 
Świętym.  4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 

Więc pamiętajcie, Paweł mówi nam, gdzie zostali wprowadzeni do błędu. On mówi: 
jest wiele darów, ale tylko jeden duch prowadzi i kieruje do tych darów. Jak brat Vayle 
powiedział mi lata temu: „nie patrz na naczynie, ale patrz, kto używa to 
naczynie.” A jeżeli to jest Bóg, wtedy naśladuj go, lecz jeżeli to jest człowiek, trzymaj 
się z dala od tego. 

5 I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 

Kiedy kontynuujemy, chcę abyście zobaczyli, do czego Paweł zmierza… Zauważcie, 
wszystko, o czym on mówi, jest to, że jest wiele tego, ale tylko jeden duch motywuje i 
działa, wiele z tamtego, ale tylko jeden Pan nad wszystkim. 

6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we 
wszystkich. 7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 

Zwróćcie uwagę, dary i urzędy i działania mogą być bardzo różne albo urozmaicone, 
ale za tym wszystkim jest Tylko Jeden Pan, tylko Jeden Duch prowadzi i kieruje 



wszystko we wszystkim. Dlatego nigdy nie podobało mi się, kiedy ludzie mówili: „mój 
kościół tak” a „twój kościół tak”. Ponieważ jeżeli tak postępujecie, jest to cielesne. Jest 
tylko jeden kościół, a jest nim uniwersalny kościół, i ma członków na całym świecie. 
Jest tylko jedno ciało i przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy wychrzczeni do tego 
jednego ciała. 

Obserwujcie, jak Paweł kontynuuje w wierszu 8 Jeden bowiem otrzymuje przez 
Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, 

 9 Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. 

 10 Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania 
duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. 

 11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu 
poszczególnie, jak chce. 

 12 Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki 
ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus; 

 13 Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy 
to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym 
Duchem. 

 14 Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 

 15 Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego 
nie należy do ciała? 

 16 A jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego 
nie należy do ciała? 

 17 Jeśliby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było 
słuchem, gdzież byłoby powonienie? 

 18 Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. 19 A 
jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? 

 20 A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. 

 21 Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie 
potrzebuję was. 

 22 Wprost przeciwnie; Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są 
potrzebniejsze, 

 23 A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a 
dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, 



 24 Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak 
ukształtował ciało, iż dał pośledniejszemu większą zacność, 

 25 Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie 
jednakie staranie. 

 26 I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeśli doznaje 
czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. 

 27 Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. 

 28 A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie 
nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia 
pomocy, kierowania, różne języki. 

 29 Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? 
Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? 

 30 Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy 
je wykładają? 

 31 Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze 
doskonalszą. 

Na zakończenie, oto, jak ja wierzę, jest prawda o zwierzchnictwie. Nauczyłem się 
tego w zeszłym tygodniu, kiedy miałem do czynienia z wieloma częściami mojego ciała, 
które cierpiały z powodu mojego upadku i nie mogły działać tak, jak były 
przyzwyczajone do pracy. 

Głowa jest dana po to, aby złączyć razem wszystkie członki do jednego ciała, aby 
współdziałały ku dobremu albo zbudowaniu ciała. Więc jeżeli noga jest zraniona, głowa 
nie próbuje zmusić nogę, aby wykonała coś, do czego nie ma siły. Ona mówi innym 
częściom ciała: noga nie czuje się dobrze i nie może unieść takiego ciążaru, więc druga 
nogo, i ręce i ciało, zróbcie, co możecie, aby pomóc chorej nodze. Więc ręce dosięgają 
rzeczy po, aby je chwycić, i jeżeli ciało może utrzymać się w równowadze na jednej 
dobrej nodze, wtedy ciało współpracuje, aby mogła zostać wykonana praca. 

Gdyby moja głowa nie pracowała właściwie, a zaczęłoby mi się kręcić w oczach, i 
utraciłbym moją równowagę, moje ręce rozłożyłyby się, nogi zwolnią i szukają oparcia, 
i zaczynają poprawiać kierunek ciała, i tak całe ciało współdziała ku dobremu.  Więc 
widzicie, że zwierzchnictwo nie jest tym, jak myśli sobie wielu ludzi. A mężczyzna nie 
jest upoważniony do zwierzchnictwa tylko dlatego, że jest mężczyzną, a ona jest 
kobietą. Zwierzchnictwem jest Chrystus. 

 Zwierzchnictwo to posiadanie zmysłu Chrystusowego, jak powiedział brat Vayle, 
kiedy żona ma być podporządkowana pod wszystko: „Chrystus jest wszystkim, pod co 
ona jest podporządkowana, nie każdemu jego kaprysowi albo pożądliwości, którą może 
sobie wymyśleć w swoim małym ptasim móżdżku. Żona jest pomocną 



współtowarzyszką życia, a nie koniem albo osłem, któremu można rozkazać, aby czynił 
to i tamto. Ona jest Królową, więc zacznij traktować ją jako Królową, a ona będzie 
traktować cię jako Króla, jeżeli ma zdrowe zmysły. 

Paweł powiedział, że mąż jest głową żony, a Chrystus jest głową męża, ale zbyt 
wielu mężów nie naśladuje kierownictwa Chrystusa, więc dlaczego oni oczekują, że ich 
żony będą naśladować ich? Paweł powiedział: „naśladujcie mnie, jak ja naśladuję 
Chrystusa”, więc w zasadzie nie naśladujemy człowieka, ale naśladujemy Chrystusa, 
a On jest Słowem. 

Pamiętajcie: „Zwierzchnictwo jest jakością lub stanem bycia głową.” Jakość 
albo stan bycia przywódcą. Ale nie wszyscy wiedzą, że przywództwo musi być zdobyte. 
Nie możesz kogoś prowadzić, dopóki nie wiesz, jak masz naśladować. I nie możesz 
prowadzić innych, dopóki nie możesz prowadzić na podstawie przykładu. I nie możesz 
prowadzić poprawnie, dopóki nie naśladujesz sprawiedliwego, a wtedy to nie jesteś ty, 
który prowadzi, ale On prowadzi, a ty naśladujesz Go we wszystkim. 

 

Módlmy się… 


