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#1 W Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiety

1

Dzisiejszego poranka rozpoczniemy studium kazania brata Branhama „DLACZEGO BYŁ DANY

DUCH ŚWIĘTY”, które zostało wygłoszone 17 grudnia 1959 roku, ponieważ myślę, że wierzący w
tym czasie nie mają zielonego pojęcia, co było Bożym powodem, aby dać nam swojego Ducha
Świętego. Nie wiem, jak długo będziemy studiować to kazanie, ale planuję przestudiować je
całkowicie, tak jak to czyniliśmy w przypadku innych kazań – od początku do końca, ale sam nie
wiem, ile czasu nam to zajmie.

2

Ufam tylko Bożemu kierownictwu i prawdopodobnie to będzie bardzo krótka seria,

dopóki On nas nie pokieruje na inne miejsce gdzie zechce, abyśmy się uczyli. Nie wiem po
prostu, ale ufam w Jego Boże kierownictwo – z któregokolwiek kazania lub z jakiejkolwiek księgi
Biblii On zechce nas nauczać.

3

Rozpoczęliśmy ostatnią serię „CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOŻĄ” dnia 26 maja 2012

roku, co oznacza, że bez jednego miesiąca studiowaliśmy to wspaniałe kazanie brata Branhama
dwa i pół roku.

4

Jednak to kazanie, które zaczynamy dzisiaj rano, nie powinno nam zająć tyle czasu,

ponieważ jest w nim jeden główny temat, który przebiega w całym kazaniu brata Branhama. Nie
powiem wam od razu, co to jest, ale gdy udacie się do domu i posłuchacie go sobie, usłyszycie
jak brat Branham powraca do określonego miejsca Pisma, które pokazuje Boże powody,
dlaczego daje tobie Ducha Świętego, który jest Jego Duchem, Jego życiem.

5

Rozpocznijmy więc dzisiaj rano czytać od akapitu nr 1. Przeczytamy cały pierwszy akapit,

a potem powrócimy i spojrzymy na jedną lub dwie rzeczy, które brat Branham mówi tutaj, i
zgłębimy dokładnie w Biblii to, co on nam mówi.

6

DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217 Widzicie – brat Neville wierzy we wkładanie rąk.
Mam tutaj parę pytań. Otóż, zabiorę się do nich jutro wieczorem, nie miałem bowiem czasu, aby je
przeglądnąć i aby wam na nie dzisiaj wieczorem odpowiedzieć – może mi się uda podczas poselstwa
jutro wieczorem. Otóż, jeżeli ktoś z was ma pytanie odnośnie któregoś z tych poselstw, połóżcie je
tutaj jednego wieczora, a ja będę je mógł pozbierać następnego wieczora. 2Zatem, jutro wieczorem
chciałbym znaleźć, albo raczej mieć kilku kaznodziei, o ile to będzie możliwe; jeżeli nie, to kilku
dobrych, zasługujących na zaufanie mężczyzn albo niewiast, których moglibyśmy zawołać w razie
potrzeby, w wypadku... Jutro wieczorem po przyniesieniu poselstwa rozpoczniemy wkładać ręce – w
celu przyjęcia Ducha Świętego. A potem, będzie tutaj... Będziecie mieć możliwość pozostania tutaj
poprzez całe święta, jeżeli będziecie mieć życzenie, choćby to trwało nie wiem jak długo. A potem –
jeżeli nie zostaniecie, jeżeli będziecie chcieli pójść do swych własnych domów – wiecie –
ucieszylibyśmy się gdybyście się mogli udać na miejsce, gdzie... Gdybyście po prostu nie wiedzieli,
gdzie iść... Chcemy się postarać o kilku kaznodziei; poproszę o numery waszych pokoi, w których teraz
mieszkacie, jeżeli jesteście tutaj w odwiedziny, abyśmy mogli mieć z wami kontakt i posłać jednego do
jednego domu, drugiego do innego domu, a innego do następnego domu, aby wam mogli przekazać
1

instrukcje – wam, którzy poszukujecie tych wielkich błogosławieństw, o których tutaj mówimy –
chrztu Duchem Świętym.

7

Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, że to kazanie rozpoczyna się od komentarza

wypowiedzianego przez brata Branhama, który mówi ludziom, że brat Neville wierzy we
wkładanie rąk. Teraz można się zastanowić, dlaczego on to tutaj przytacza, ponieważ istnieją
różne powody wkładania rąk, o których mówi Biblia.

8

Biblia mówi nam o trzech powodach wkładania rąk. Dwa z nich są od Boga a jeden jest

od szatana. Te dwa od Boga są następujące.

9

Numer jeden: Jest nam przykazane, abyśmy kładli ręce na chorych w celu ich

uzdrowienia.

10

EWANGELIA MARKA 16:18 Węże brać będą do rąk, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi
im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

11

EWANGELIA MARKA 5:23 I błagał Go usilnie: Moja córeczka kona. Przyjdź, włóż na nią ręce, aby
została uzdrowiona i żyła.

12

EWANGELIA MATEUSZA 9:18 Gdy to do nich mówił, oto przyszedł pewien przełożony synagogi i
oddając Mu pokłon powiedział: Moja córka właśnie umarła, ale przyjdź, połóż na nią swą rękę, a
będzie żyła.

13

DZIEJE APOSTOLSKIE 28:8 I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał, bo miał gorączkę i czerwonkę.
Paweł poszedł do niego i modlił się, a położywszy na niego ręce, uzdrowił go.

14

Numer dwa: Dla udzielenia Ducha Świętego, od kogoś, kto go ma, temu, kto go nie ma.

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 6:2 Nauki o chrztach (w liczbie mnogiej) i nakładaniu rąk, o
zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.
DZIEJE APOSTOLSKIE 8:18-19 18A gdy Szymon spostrzegł, że Duch Święty jest udzielany przez
nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze; 19mówiąc: Dajcie i mnie tą władzę, aby ten, na
kogo włożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.

15

16

Zauważcie, ten człowiek został uchwycony przez ten fakt, że kiedy apostoł położył ręce na

pewnych ludzi, oni otrzymali Ducha Świętego. On miał intelektualne pojęcie i chciał uczynić tak
samo. Chciał więc tą władzę, aby udzielać życie, ale jego motywy i cele nie były czyste, a Piotr
rozpoznał to i nie chcąc zawieść tego człowieka z powodu jego złego motywu, powiedział mu, jak
może wyjść z tego cało, że tak powiem.

DZIEJE APOSTOLSKIE 8:20-25 20Piotr jednak powiedział do niego: Niech zginą wraz z tobą twoje
pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 21Nie masz cząstki ani udziału w tym
słowie, gdyż twoje serce nie jest szczere wobec Boga. 22Dlatego zmień myślenie z nieprawości twojej i
proś Boga, a może przebaczy ci zamysł twego serca. 23Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w goryczy
żółci i w więzach nieprawości. 24Szymon zaś odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie
przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. 25A oni, gdy złożyli świadectwo i opowiedzieli Słowo
Pańskie, wyruszyli w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili dobrą nowinę w wielu wioskach
Samarytan.

17

18

Zauważcie, nie jest powiedziane, że Piotr modlił się o tego człowieka. Piotr powiedział, że

potrzebna jest mu pokuta wobec Boga, to wszystko, co on mógł mu powiedzieć, tak jak brat
Branham powiedział swemu synowi: „Synu, ty zgrzeszyłeś, więc teraz ty musisz się modlić”.

19

Brat Branham powiedział w kazaniu OTO WIĘKSZY NIŻ ONI WSZYSCY JEST TUTAJ 62-0715 P:30

Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Co jeśli ta osoba ma tę chorobę w pewnym celu? Czy wiesz, że
możesz spowodować sobie wiele kłopotów, odbierając z osoby to, co Bóg włożył na nią? Wiecie,
prorok stoi w niebezpiecznej pozycji. Wiecie, Mojżesz powstrzymał siebie od obiecanego kraju, czyniąc
dokładnie to, co Bóg powiedział mu, żeby nie czynił – słuchał ludzi. Czy kiedykolwiek rozmyślaliście o
tym? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, czy to było wolą Bożą, kiedy Elizeusz, potężny
prorok, łysy, a te małe dzieci przybiegły, naśmiewając się z niego, że jest łysy? Cóż, i co z tego? On
powinien zostawić je w spokoju. Ale w złości, ten prorok odwrócił się i przeklął te dzieci, a dwie
niedźwiedzice rozszarpały czterdzieści dwoje małych dzieci: rozzłoszczony prorok. Czy to jest prawdą?
Musisz być bardzo, bardzo ostrożny. To jest powodem, dlaczego dary nie są dawane tak, jak ludzie by
sobie myśleli. Rozumiecie? Prawdziwe dary Boże są posłane od Boga, a ty je obserwuj. Na podium –
obserwuj i zobacz.

20

ŚWIADECTWO JEZUSA CHRYSTUSA 53-0829 P:50 Jeżeli tak było, nie zależy na tym, ile oleju wylałeś
na nich, diabeł będzie stać wprost tam. Mógłbym opowiedzieć wam historie na ten temat, które was
zszokują. Jednak, rozumiesz to, co chcesz uczynić, musisz być ostrożny odnośnie tego. Jeżeli Bóg
przeklął kogoś, a ty przejdziesz obok i zdejmiesz to z niego bez pokuty duszy, zobaczysz, że postąpiłeś
jak Mojżesz, kiedy uderzył w skałę, zamiast przemówić do niej. Rozumiecie? To jest powodem… Ale
wiele razy po prostu modlimy się za ludzi, pozostawiając ich zależnych od własnej wiary. W cokolwiek
oni wierzą, cóż, to jest ich sprawa. To właśnie próbowaliśmy uczynić.

21

I w końcu trzeci powód wkładania rąk, o którym mówi Biblia: Jest powiedziane o tych,

którzy będą próbować zapanować nad człowiekiem, czepiają się go, by wyrządzić mu krzywdę.

22

A jest nam przykazane w Biblii, abyśmy nigdy tego nie czynili.

1 LIST DO TYMOTEUSZA 5:22 Rąk na nikogo pochopnie nie nakładaj i nie miej udziału w cudzych
grzechach; zachowaj samego siebie czystym.

23

EWANGELIA ŁUKASZA 20:19 W tej właśnie godzinie arcykapłani i uczeni w Piśmie starali się na
Niego położyć ręce, ale bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.

24

EWANGELIA MATEUSZA 21:46 I usiłowali Go schwytać, ale bali się tłumów, ponieważ uważały go
za proroka.
EWANGELIA ŁUKASZA 21:12 Lecz zanim się to wszystko stanie, pochwycą was (gr. położą na was
swoje ręce) i będą was prześladować – wydając do synagog i więzień, prowadząc przed królów i
namiestników – ze względu na moje imię.

25

26

Poza poprzednimi wymienionymi powodami jest jeszcze jedno miejsce Pisma, które

mówi nam o wkładaniu rąk, a jest to dla potwierdzenia usługi. A stwierdzamy, że jest to
wypowiedziane przez apostoła Pawła w:

27

1 LIST DO TYMOTEUSZA 4:14 Nie zaniedbuj daru łaski, który jest w tobie, który został ci dany
przez proroctwo wraz z włożeniem rąk starszych.

28

Tutaj nie jest powiedziane o osobie przyjmującej dar przez ręce tego, który je włożył na

niego, jak gdyby ten pastor miał moc do udzielania darów Ducha Świętego. Znaczy to tutaj po
prostu, że starszy lub pastor potwierdza, iż tej osobie był dany dar lub usługa przez Ducha
Świętego.

29

PROWADZONY DUCHEM 52-0727 P:35 Urodziłem się przez dar. Te dary nie przychodzą przez
wkładanie rąk. Te dary przychodzą przez suwerenność Boga. Dary i powołania są nieodwołalne. Były
ustanowione przez Boga. Dary się rodzą. Jezus Chrystus – w ogrodzie Eden – On był Nasieniem
niewiasty, które zdepcze głowę węża. Mojżesz urodził się, jako odpowiednie dziecko. Jan Chrzciciel był
głosem wołającego na pustyni, zgodnie z Izajaszem, siedemset dwanaście lat przedtem, niż się
urodził. Zanim Jeremiasz – kiedy on przyszedł na ziemię, ten wielki prorok, Jeremiasz, Bóg powiedział:
„Zanim jeszcze zostałeś ukształtowany w łonie matki, znałem cię i powołałem cię, i poświęciłem cię i
obrałem cię za proroka nad narodami“. Rozumiecie? Nie liczy się to, co ktoś czyni, liczy się to, co Bóg
czyni. Amen. To się zgadza. To się zgadza. Czy to rozumiecie?
OSKARŻENIE 63-0707R 24Gdy ordynujemy tych kaznodziejów przez włożenie na nich rąk, otóż,
uświadamiamy sobie, że zgodnym z Pismem Świętym sposobem ordynowania kaznodziejów jest
wkładanie rąk. Myślę, że do tego właśnie nasi bracia Późnego Deszczu albo ludzie Battleford, i tak
dalej, wprowadzili zamieszanie; kiedy to zobaczyli, wkładają ręce, by udzielać duchowe dary. Nuże my
nie wierzymy, że dary przychodzą przez wkładanie rąk. My wierzymy, że wkładanie rąk jest
zatwierdzeniem tego, co już widzieliśmy. Rozumiecie? To jest: „amen.” Rozumiecie?

30

31

DRZWI DO SERCA 59-1128 P:54 Dary nie są udzielane przez wkładanie rąk, tego rodzaju dary. Ty
się urodziłeś z nimi. One są Bożymi darami, które zostały umieszczone do Kościoła.

32

Wiecie, że tak wiele razy podeszli do mnie kaznodzieje za morzem, chcąc, abym włożył na

nich ręce w celu potwierdzenia ich usługi, ale musiałem im powiedzieć: nie kładę rąk na byle
kogo. Muszę znać tę osobę przez lata i widzieć Ducha Świętego żyjącego w ich życiu, zanim
potwierdzę jako autentyczne to, co oni posiadają. Byłem bardzo, bardzo ostrożny, aby nie
wkładać rąk na byle kogo, dopóki nie rozpoznałem, że ten usługujący jest prawdziwym
autentycznym sługą Bożym, który żyje nienagannie według Słowa i ma serce sługi, ponieważ tak
wiele ludzi chciało potwierdzić kogoś, kto był otwarcie używany przez Boga. Następnie oni
myśleli sobie, że to daje im licencję do traktowania ludzi, jak oni sobie życzą, i poniewierali
ludźmi, a oni mogliby powiedzieć: Brian Kocourek włożył ręce na mnie, a więc to mnie uprawnia
do tego.

33

Z Bożej łaski wkładałem ręce na ludzi Bożych, którzy oddali swoje życie za braci i jestem

wdzięczny, że wstrzymałem się od niektórych, ponieważ nie znałem ich, i widziałem, że tam gdzie
odmówiłem włożyć ręce na kaznodzieję, wtedy po paru latach ten mężczyzna opuścił swoją żonę
i uciekł z żoną innego, i poślubił ją. Widziałem, gdzie wabili kobiety w zborze i upijali je i
popełniali z nimi cudzołóstwo. Widziałem wszystkie rodzaje tych, którzy nazwali siebie
kaznodziejami Chrystusa, zatem jestem bardzo, bardzo ostrożny odnośnie tego, na kogo kładę
ręce, by potwierdzić jego usługę.

34

Brat Vayle potwierdził moją usługę, ale był bardzo ostrożny, nie wkładając rąk na byle

kogo. Za każdym razem, kiedy udawałem się za morze, gdy on jeszcze żył, on wkładał ręce na

moje ramiona lub moją głowę i modlił się do Boga, by mnie prowadził i był ze mną, i pomagał
braciom, dokądkolwiek się udam.

35

A brat Branham powiedział, że to jest właściwy sposób postępowania. Więc widzimy, że

przez wkładanie rąk nie jest udzielany dar Boży, ale jest to tylko potwierdzeniem, że istnieje Boży
dar, a przez włożenie rąk potwierdzamy, iż wierzymy, że ten dar jest autentycznym darem
Bożym.

36

Przeczytam jeszcze raz wstępną wypowiedź, ponieważ przez resztę dzisiejszego kazania

chciałbym mówić na temat tego, o czym brat Branham nadmienia w odniesieniu do wkładania
rąk, w celu przyjęcia Ducha Świętego.

37

„Widzicie – brat Neville wierzy we wkładanie rąk“. To jest pierwsza myśl wychodząca z jego

ust w tym kazaniu i już pokazałem wam biblijne powody wkładania rąk. Jednak konkretniej,
wierzę, że on odnosi się tutaj do biblijnej nauki o wkładaniu rąk w celu przyjęcia chrztu Duchem
Świętym.

38

A to przenosi nas do miejsca w Biblii, gdzie Paweł mówi w LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW 6:2 Nauki

o chrztach (w liczbie mnogiej) i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.

39

Zwróćcie uwagę, Paweł mówi o chrztach w liczbie mnogiej, ponieważ istnieje chrzest

wodny i chrzest Duchem Świętym. O czym on mówi: nauka o chrztach – liczba mnoga i o
wkładaniu rąk – czyli jak możesz przyjąć Ducha Świętego. Następnie stwierdzamy, że brat
Branham mówi o tym, że chce, żeby niektórzy z kaznodziejów dobrowolnie spotkali się z ludźmi.
Wyjaśnia, że to są ludzie, którzy są gotowi umrzeć dla siebie, a potem ci kaznodzieje włożą na
nich swoje ręce, aby oni przyjęli Ducha Świętego.

DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217 2Zatem, jutro wieczorem chciałbym znaleźć, albo
raczej mieć kilku kaznodziei, o ile to będzie możliwe; jeżeli nie, to kilku dobrych, zasługujących na
zaufanie mężczyzn albo niewiast, których moglibyśmy zawołać w razie potrzeby, w wypadku... Jutro
wieczorem po przyniesieniu poselstwa rozpoczniemy wkładać ręce – w celu przyjęcia Ducha Świętego.
A potem, będzie tutaj... Będziecie mieć możliwość pozostania tutaj poprzez całe święta, jeżeli
będziecie mieć życzenie, choćby to trwało nie wiem jak długo. A potem – jeżeli nie zostaniecie, jeżeli
będziecie chcieli pójść do swych własnych domów – wiecie – ucieszylibyśmy się gdybyście się mogli
udać na miejsce, gdzie... Gdybyście po prostu nie wiedzieli, gdzie iść...Chcemy się postarać o kilku
kaznodziei; poproszę o numery waszych pokoi, w których teraz mieszkacie, jeżeli jesteście tutaj w
odwiedziny, abyśmy mogli mieć z wami kontakt i posłać jednego do jednego domu, drugiego do
innego domu, a innego do następnego domu, aby wam mogli przekazać instrukcje – wam, którzy
poszukujecie tych wielkich błogosławieństw, o których tutaj mówimy – chrztu Duchem Świętym.

40

41

Przeczytajmy dwa następne akapity, by zobaczyć, jak on to wyjaśnia. Bowiem w tym

POSELSTWIE są tacy mężczyźni, którzy mogliby być także muzułmanami, ponieważ oni myślą sobie,
że wszystkie kobiety są tylko stworzeniami. Oni nawet czynią niezgodnie z Biblią wypowiedzi
takie jak: „Bóg słuchałby raczej kłamstwa mężczyzny niż kobietę mówiącą prawdę”.

42

Nie wiem, jaką Biblię oni czytają i którego proroka próbują cytować, może proroka

Mohammeda, który jest fałszywym prorokiem. Ale moja Biblia mówi…

43

PSALM 66:18 Gdybym knuł coś niegodziwego w moim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał.

44

KSIĘGA OBJAWIENIA 22:15 Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, wszetecznicy, mordercy,
bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo.

45

KSIĘGA OBJAWIENIA 21:27 I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia
obrzydliwość i kłamstwo, lecz tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
EFESKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1205 139Teraz czytajmy dalej: „Ja znam uczynki twoje, … i twoją
wytrwałość … że nie możesz znieść złych”. 140Zobaczymy teraz, mam to tutaj …„Znam uczynki twoje i
trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają
się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami”. 141On stwierdził, że są kłamcami. Jak
to wiedzieli? Oni nie powoływali się na Słowo. 142Jeśli ktoś mówi: „ta Biblia mówi w LIŚCIE DO
HEBRAJCZYKÓW 13:8 – ‘Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki’”, a ten człowiek mówi: „Ach,
dni cudów przecież przeminęły”, to ten człowiek jest kłamcą. 143Jeśli Biblia mówi: „Pokutujcie i niech
każdy z was da się zanurzyć w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów”, a
wszystkie inne miejsca w Biblii mówią to samo, i każdy, kto został kiedykolwiek zanurzony w czasach
biblijnych, był zanurzony w imię Pana Jezusa Chrystusa, a ktoś rozkazuje im, aby się dali ochrzcić przez
pokropienie, czy w jakiś inny sposób, to taki człowiek jest kłamcą; okazuje się, że jest fałszywym
prorokiem. 144Mam nadzieję, że nie ranię uczuć kogoś, lecz ja … Bracie, nie możesz już pieścić tego jak
niemowlę; nastał czas abyśmy zdjęli rękawiczki i posługiwali się ewangelią. Rozumiecie? Taka jest
prawda.
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Patrzcie, niegodziwość może być oczyszczona, ale przychodzi to przez miłosierdzie i

prawdę, a nie przez wierzenie w to, że Bóg przyjmie kłamstwo ludzkie.
PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 16:6 Miłosierdzie i prawda oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni
Pana stronimy od złego.
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Bóg powiedział w LIŚCIE JAKUBA 2:13 Albowiem sąd bez miłosierdzia będzie temu, który nie

okazał miłosierdzia; ale miłosierdzie tryumfuje nad sądem.

49

EWANGELIA MATEUSZA 5:7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

50

Teraz powróćmy do kazania brata Branhama.

51

Przeczytajmy dwa następne akapity, by zobaczyć, jak on wyjaśnia to. Bowiem w tym

POSELSTWIE są tacy mężczyźni, którzy mogliby być także muzułmanami, ponieważ myślą sobie, że
kobiety są najniższymi istotami, jakie mogą być, i nawet wypowiadają głupie niebiblijne
wypowiedzi takie jak: „Bóg słuchałby raczej kłamstwa mężczyzny niż kobietę mówiącą prawdę”.

DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217 3Ostatniego wieczora mówiliśmy o tym, kim On jest
– kim jest Duch Święty? Stwierdziliśmy, że w Nim jest zawarte po prostu wszystko, co nam Bóg
obiecał. W Nim znajdujemy po prostu to, czego potrzebuje kościół Boży. Stwierdziliśmy, że On jest
pieczęcią, pocieszycielem, odpocznieniem, radością, pokojem i zmartwychwstaniem. A wszystko, co
Bóg obiecał dla Swego kościoła, jest zawarte w Duchu Świętym. 4Zatem, dzisiaj wieczorem pragniemy
głosić na – mówić, względnie nauczać o... Mam zanotowane trzy albo cztery stronice tekstów,
względnie miejsc Pisma na ten temat, w których... Wczoraj wieczorem zostawiłem tutaj moją
konkordancję Crudena i nie mogłem z niej skorzystać. Musiałem więc przygotować ten temat jak
najlepiej potrafię – tylko w oparciu o miejsca Pisma.
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DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217 4Otóż, jutro... dzisiaj wieczorem będę nauczał na
temat: Jaki był Boży zamiar zesłania Ducha Świętego? W jakim celu był On dany? Jeżeli On jest
sprawą tak wielkiej wagi, to dlaczego Bóg Go posłał? 5Zatem, jutro wieczorem pragniemy mówić o
tym: Czy On jest dla ciebie? I jak Go otrzymasz? Oraz jak poznasz, czy Go posiadasz? A następnie,
kiedy to przebierzemy w oparciu o miejsca Pisma i wyjaśnimy to na podstawie miejsc Pisma –
posługując się nimi do każdego zagadnienia, potem ci, którzy szukają Ducha Świętego, wystąpią do
przodu. A potem – mam nadzieję, że od tego momentu rozpocznie się przebudzenie, a przez Ducha
Świętego będzie kontynuowane dalej. 6Zatem, może jutro wieczorem wielu pozostanie tutaj dość
długo w pomieszczeniach tej kaplicy, a ja odczuwam, że jeśli uda nam się zebrać wielu kaznodziei, i
tych, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu ludzi do przyjęcia Ducha Świętego, aby ich zachęcać,
aby pójść z nimi do domu z – niewiastą i jej mężem, względnie z kimś, który pragnie Ducha Świętego –
kogoś, kto jest dobrze obeznany z tym, jak należy postępować. Gdybyście tylko podali swój numer
telefonu lub adres pastorowi dzisiaj wieczorem, lub jutro wieczorem. Zgłoście je po prostu bratu
Neville, to nam oszczędzi czasu na ich zbieranie podczas zgromadzenia. Podajcie po prostu swój
numer telefoniczny, pod którym można was zastać. A potem powiecie: „Ja będę do dyspozycji – a
jeżeli my – jeżeli chcecie mnie posłać do któregoś domu ..”. Jeżeli to będzie samotna kobieta, możemy
tam posłać kobietę, rozumiecie, do tej kobiety. Następnie, jeżeli to będzie dom, w którym jest mąż i
jego żona – wiecie – możemy tam posłać kaznodzieję. Ucieszymy się, jeżeli będziecie z nami
współpracować, wiem bowiem, że wszyscy jesteście zainteresowani w tym, co jest najistotniejsze.
Pamiętajcie: „Kto by odwrócił kogoś z błędnej drogi jego, zachowa jego duszę od śmierci i zakryje
mnóstwo grzechów”. Widzicie? Oblubienica Chrystusa łaknie i pragnie. Ona jest w bólach
porodowych, aby zrodzić Boże dzieci.
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Zatem, każdy, kto wierzy, że Bóg nie posługuje się bogobojnymi siostrami tak samo jak

bogobojnymi mężczyznami, nie zna Boga, ani nie rozumie Jego dróg. Nie mówię, że kobieta
może głosić, ponieważ to jest jej zakazane, nie dlatego, że jest niezdolna do tego, ale z powodu
grzechu z ogrodu Eden. Wiem, że wiele sióstr ma więcej sprytu i mądrości niż ich mężowie –
duchowo mówiąc.
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Ale Bóg nie jest autorem zamieszania, i nie ma względu na osobę. Biblia mówi w LIŚCIE DO

GALACJAN 3:27-28

27

Bo wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusa, przyoblekliście się w
Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety;
gdyż wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
28

56

Jeżeli tylko masz Ducha Świętego, Bóg nie patrzy na ciebie, jak na mężczyznę lub kobietę,

jesteśmy jedno w Chrystusie.

57

I mogę pokazać wam dziesięć kobiet w Biblii, do których przemówił Bóg, ponieważ ich

mężowie nie słuchali, a żona nawet zachowała życie swego męża, żeby nie został zabity przez
Boga, bowiem on był tak pochłonięty przez swoją usługę, że zaniedbał swoje dzieci.
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Ci mężczyźni, którzy myślą, że Bóg nie może posłużyć się żoną, by przemówić do męża, są

całkowicie niekompetentni i nie mają pojęcia o tym, czego naucza Biblia.
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Więc przypatrzmy się najpierw Mojżeszowi, ponieważ brat Branham powiedział, że on był

prawdopodobnie największym prorokiem poza Jezusem, który kiedykolwiek żył.

WYTRWAŁOŚĆ 62-0608 30Mojżesz, on wiedział intelektualnie dzięki jego bogobojnej matce,
naszej ukochanej siostrze Jochebed ... On słuchał jej nauczania w sposób intelektualny – o tym, jak
jego życie zostało zachowane przed krokodylami, i o tym, jak Bóg uczynił go odpowiednim dzieckiem, i
on urodził się jako wyzwoliciel, i jak Miriam, jego siostra, prorokini, szła za nim w dół rzeki, aż do
miejsca na brzegu, gdzie kąpała się córka faraona; i o tym, jak Bóg wychowywał go i wykształcił go
bezpośrednio w pałacu faraona; i jak on miał wyzwolić dzieci Izraela.
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Więc, matka Mojżesza przygotowała jego zrozumienie, ale tak nie było, dopóki nie

spotkał się ze Słupem Ognia, aby mógł iść naprzód z dynamiką w tej mechanice, którą nauczył
się od swej matki.

62

Jak powiedziałem, że w Biblii istnieją mężowie Boży, którzy byli użyci przez Boga w

usłudze, a jednak Bóg posłużył się ich żonami, by zachować ich przed tym, żeby nie zostali zabici
przez Boga. Brat Branham nazwał Mojżesza największym prorokiem w Biblii.

ZUPEŁNE ODKUPIENIE W RADOŚCI 54-0330 77Mojżesz! Och, podam to tak, żeby to wniknęło
głęboko. Mam nadzieję, że schodzi to na sam dół. Mojżesz, ten największy prorok, jaki kiedykolwiek
żył, za wyjątkiem Jezusa Chrystusa ... Nigdy nie było takiego męża, do którego Bóg mówiłby w taki
sposób jak do Mojżesza, za wyjątkiem Chrystusa. On powiedział: „Jeżeli jest u was ktoś duchowy lub
prorok, to pokazuję mu widzenie i objawiam mu się. Lecz nie tak jest ze sługą moim, Mojżeszem, do
niego mówię z ust do uszu”. Tak jest.
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Więc spójrzmy na największego proroka po Jezusie Chrystusie, który kiedykolwiek żył, i

zobaczymy, jak Bóg posłużył się jego żoną, aby zachować jego życie.

ZUPEŁNA MOC PRZEZ ZUPEŁNĄ SŁABOŚĆ 61-1119 161Mojżesz uświadomił to sobie, poznał
wystarczająco ... Bóg zabrał go z powrotem, na pustynię, aby nauczyć go, co to wszystko znaczy. Tak,
więc on się dobrze nauczył! Coś takiego! Czy on kiedykolwiek otrzymał taką lekcję? Bóg musiał
przeżywać z nim chwile, tam w tyle! Wiecie, Mojżesz był porywczy do gniewu. Bóg dał mu żonę
imieniem Zefora o podobnym temperamencie. Więc, wyobrażam sobie, że nie wszystko było takie
przyjemne tam w tylnej stronie tej pustyni w tym czasie, kiedy ich obojga porywcze charaktery
znalazły się poza kontrolą w tym samym czasie. 162Przypuszczam, że jego rozumowe pojęcie w jaki
sposób należy psychologicznie kontrolować osobę, niewiele dobrego wskórało, ponieważ kiedy był w
drodze w dół do Egiptu, widzę, że Zefora ciągle jeszcze była porywcza do gniewu. Obcięła napletek
swojemu synowi i rzuciła to przed Mojżesza, mówiąc: „Jesteś mi krwawym mężem”. 163A Bóg bardzo
gniewał się na niego ... szukał go w końcu i gdyby go znalazł, zabiłby go. Przypuszczam, były to drobne
sprawy, których Bóg chciał go tam w tyle nauczyć, rozumiecie, tego, że był istotą ludzką. Wszelkiej
jego mądrości egipskiej i wszelkiej jego mocy rozumowej, Bóg nie mógł nic z tego użyć.
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Co powiedział nam potwierdzony prorok Boży? On powiedział, że gdyby nie było Zefory,

żony Mojżesza, czyniącej to, co on powinien był uczynić, Bóg by go zabił. Wow!!! Bracia.
Następnym razem, kiedy będziesz zarozumiałym i będziesz myśleć, że twoja żona nie rozmyśla,
lepiej bądź ostrożnym, bo to może być Bóg posługujący się nią, być przywrócić cię na drogę.

IZRAEL W KADES BARNEA 53-0328 35Bóg przygotował uwolnienie Izraela. Widzieliśmy jak Mojżesz
poszedł do Egiptu, aby uwolnić dzieci izraelskie, wziął ze sobą syna nieobrzezanego, dopiero Zefora
obrzezała go, a jego napletek rzuciła Mojżeszowi pod nogi i rzekła: „Jesteś mi oblubieńcem krwi". Czy
kiedykolwiek rozważaliście o tym?36Mojżesz łatwo wpadał w złość, i to było powodem, dlaczego nie

67

wszedł do obiecanego kraju, szybko unosił się gniewem. Bóg odseparował go i dał mu żonę, która
również szybko unosiła się gniewem. Wierzę, że oni tam na skraju puszczy mieli nie jedno
zmartwienie, i kłótnię między sobą, czy też tak myślicie? Bóg wie jak was poskromić! Bóg pozwolił mu
osiedlić się tam z tą jego małą żoną.37Ona obrzezała swojego synka i napletek rzuciła pod jego nogi i
powiedziała: „Jesteś mi oblubieńcem krwi”. Bóg wiedział, w jaki sposób przyprowadzić go do
porządku, jak wytrzepać z niego ten temperament.

68

W porządku, siostry, dzisiaj was bronię, a wy otrzymujecie swój bukiet róż.

69

A co z apostołem Pawłem? Co on ma do powiedzenia o bogobojnych siostrach. Nie

mówię o plotkujących siostrach, mówię o pobożnych siostrach.

70

2 LIST DO TYMOTEUSZA 1:5 Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw
mieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że i w tobie mieszka.
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Zauważcie, Paweł znał matkę i babcię Tymoteusza i on widział ten sam dar nieobłudnej

wiary, którą obecnie widział u Tymoteusza.

OSKARŻENIE 63-0707M 25Otóż, kiedy oni włożyli ręce na Tymoteusza i na tych braci, oni
zauważyli, że w tych mężach był pewien dar. „Rozniecaj ten dar, który był w tobie, pochodzący od
twej babci Loidy.” A oni to widzieli u Tymoteusza i dlatego starsi włożyli na niego ręce, i ordynowali
go. Nie wkładajcie rąk na człowieka, u którego się nigdy nic nie okazało, rozumiecie. A oni po prostu
proszą o błogosławieństwa. I my temu wszyscy wierzymy. Więc my nie udzielamy duchowych darów;
rozpoznajemy je tylko i wkładamy na nich ręce, by je zatwierdzić – że wierzymy, iż Bóg uczynił takie
rzeczy dla ludzi.
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MIANOWANIE KAZNODZIEI NA STANOWISKO 62-1104W 13Otóż, w czasach biblijnych, jak jest
powiedziane, ludzie brali cytat z Pisma Świętego, gdzie Paweł powiedział Tymoteuszowi, że udzielił
mu dar. Patrzcie, on powiedział, że ten dar wywodził się z jego babci, Loidy. Rozumiecie? Ten dar,
który wywodził się z jego babci Loidy, przeszedł do niego. Oni zauważyli w nim jako w wiernym
chrześcijaninie również dar mówienia językami i włożyli na niego ręce na dowód uznania tego. Starsi
zboru włożyli na niego ręce na dowód uznania i dzięki apostolskiej usłudze wkładania rąk wysłali go,
aby szedł zwiastować ewangelię. Był wysłany przez tych braci jako świadek, że oni uwierzyli temu
darowi Bożemu, który działał w nim. 14Tak samo postępowali również z kaznodziejami – przez
wkładanie na nich rąk i podanie im prawicy na znak społeczności, aby mogli działać razem w
zgodności przed Bogiem; bo widzieli ten dar działający w tym bracie – że on był powołany do czegoś;
oni w to wierzyli. I wkładali na niego ręce, żeby Bóg go błogosławił.
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TIATYRSKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1208 23Otóż, tym wielkim świętym tutajw tym wieku był Kolumba.
On był wielkim mężem Bożym. 24Mam tutaj zanotowane trochę z jego historii. Najpierw, czwarty wiek
kościoła – Tiatyra znaczy tyle, co być „sflaczały, niedbały” albo „przyciemniony”. Rozumiecie? Był to
po prostu czas bezprawia – od 606r. do 1500r. 25Gwiazdą był Kolumba z Irlandii i Szkocji, był to
bratanek św. Martina, a żył około sześćdziesiąt lat po św. Patryku. Jego … 26Kolumba wcale nie
zaakceptował doktryny kościoła rzymskokatolickiego. Był wielkim mężem wiary. Odrzucił nauczanie
rzymskokatolickie; nigdy nie udał się do Rzymu – odrzucił to kompletnie. Nie udało mi się stwierdzić,
czy go kanonizowano. Podobnie jak w przypadku świętego Martina i innych, nie kanonizowali go ani
Ireneusza, ponieważ oni byli ciągle w tym Kościele, w którym działy się cuda i znamiona
Pięćdziesiątnicy, bo wierzyli. Nigdy nie przyjęli doktryny kościoła rzymskokatolickiego do swojej nauki.
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27

On przyjął Biblię, jako podstawę swojej nauki – według jego bogobojnej matki, siostry św. Martina,
ale nie przyjął nauk rzymskokatolickich, w żadnym czasie. On nauczał, że znaki według EW. MARKA 16
powinny towarzyszyć każdemu wierzącemu. Amen. Lubię takiego człowieka, który wierzy. Tak jest.
28
On słyszał Boży słyszalny Głos nawołujący go. To jest kolejny dobry znak dla niego. Rozumiecie?
Potem, nic nie mogło go zatrzymać; on po prostu wyruszył, uhm, uhm, wyruszył w drogę, kiedy
usłyszał słyszalny Głos Boży.
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PODNOSZĄC GO Z HISTORII 58-1001 P:23 Rozmyślam o matce Johna Wesley’a – Zuzannie. Ona
była matką siedemnastu dzieci. I ona miała czas, aby spędzić, myślę, że z każdym, dwie lub trzy
godziny każdego dnia w modlitwie, i wychowywać ich, a matka siedemnastu dzieci – która urodziła
największego kaznodzieję na świecie i największego pisarza pieśni w tamtym czasie, Charlesa i Johna
– ponieważ wykorzystała swój czas na służbę Boga a nie na marnowanie go dla rzeczy tego świata.
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A gdzie byłby zapis wieków kościoła o tym wieku, gdyby nie było bogobojnej siostry,

która wychowała tych chłopców, aby kochali, studiowali Biblię, i nauczyła ich też modlić się.

77

POHAŃBIENIE Z POWODU SŁOWA 62-1223 P:75 Tam w świątyni siedziała stara, ślepa Anna i
modliła się. Pan jej objawił: „Symeon ma rację”. Amen! Ona już nie potrafiła odróżnić światła
dziennego od ciemności, lecz ona widziała dalej niż wielu ludzi dzisiaj, którzy mają dobre oczy. Ona
widziała w Duchu, że przyjście Mesjasza było tuż, a Duch działał w jej sercu. Widzicie, jaki tam był
maleńki zbór? Zachariasz, Elżbieta, Maria, Jan, Anna i Symeon – sześciu z milionów!
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SYMEON I ANNA 59-0211 P:23 Symeon zatrzymał się. Duch Święty musiał powiedzieć: „Stój,
Symeonie. Pokażę ci znak”. A on odwrócił swoją głowę. On biegnie, chwyta to Dziecię, trzyma je w
swoich ramionach, mówiąc: „Panie, teraz pozwól swemu słudze odejść w pokoju; według twego
Słowa, bo oczy moje ujrzały twoje zbawienie”. Następnie za rogiem stała ślepa prorokini. Nazywała
się Anna. Nie mogła widzieć – miała osiemdziesiąt cztery lat. Pościła i modliła się przez cały czas. Ona
była tak bardzo napełniona Duchem. Właśnie wtedy Duch Święty powiedział: „Powstań, Anno”. Oto
ona przychodzi, ślepa, przechodząc środkiem publiczności, prowadzona Duchem. Nie miało to
znaczenia, gdzie ona szła, nie mogła widzieć, gdzie idzie. Ale była prowadzona Duchem. A ten sam
Duch Święty prowadzi nas dzisiaj wieczorem. To nie ma znaczenia, gdzie idziecie, jeżeli tylko jesteście
prowadzeni Duchem. Oto ona przychodzi. Podchodzi do Marii. Widzi Jego twarz. Podniosła swoje
ręce. Duch Święty zstąpił na nią i zaczęła prorokować. Ten sam Bóg jest tutaj dzisiaj wieczorem.
Prowadzeni Duchem synowie i córki Boże, czy chcecie, by zaprowadził was do tego Samego dzisiaj
wieczorem?
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A co z Anną? WSKRZESZENIE ŁAZARZA 50-0813A P:22 Anna przyszła do świątyni, upłynął okres

jej płodności, udała się do świątyni owego dnia, aby służyć Bogu. Prawdopodobnie wszystkie kobiety
udały się do Sylo, może by zobaczyć, jakiego rodzaju kapelusze nosi każda z nich, ale tak nie było w
przypadku Anny. Ona chciała rozmawiać z Bogiem. Ona modliła się w zupełnej szczerości, tak, iż
kapłan nie zrozumiał jej. Tak jak dzisiaj, czasami jesteśmy nazwani fanatykami, ponieważ modlimy się
i wołamy do Boga. Jesteśmy tylko… Nie jesteśmy fanatykami: nieporozumienie; to wszystko.
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ABSOLUT 62-1230M P:110 Lecz ta młoda, prosta szunamitka (nie niewiasta szunamitka, lecz
młoda – tak, ja myślę, że ona była szunamitką) kiedy ona przyszła i zobaczyła, że ta moc była w
Eliaszu, ona rzekła: „Ja widzę, że on jest świętym mężem”. A kiedy to dziecko leżało martwe, ona
rzekła: „Osiodłaj tego muła i nie zatrzymuj się!” Ona pojechała tam do gór ... Ona wiedziała ... A ja
lubię ten sposób, w jaki ona przyszła; ona przyszła do swego absolutu, do kotwicy jej duszy. Eliasz

powiedział: „Oto przychodzi szunamitka. Ona jest zasmucona, ale ja nie wiem, co się złego wydarzyło”
(Widzicie, Bóg nie pokazuje swoim sługom wszystkiego, tylko to, o czym On chce ich powiadomić).
Więc on powiedział: „Jej serce jest zasmucone, lecz ja nie wiem, dlaczego”. On rzekł: „Pobiegnij i
stwierdź to, Gehazi, i zobacz, co się stało”. On powiedział: „Czy u ciebie wszystko w porządku? Czy
wszystko w porządku z twoim mężem? Czy wszystko w porządku z twoim synem?” Spójrzcie na nią. O,
moi drodzy! O to chodzi. Ona rzekła: „Wszystko jest w porządku”. Dlaczego? Ona przyszła do swego
absolutu. „Wszystko w porządku”. I ona uklękła ... Najpierw upadła na swe kolana, ale Gehazi ją
podniósł. To nie było właściwe przed jego panem i podniósł ją; i ona mu to zaczęła mówić.
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A co z kobietą z Sarepty? Ona reprezentuje oblubienicę czasu końca, której beczki z mąką

nigdy nie były wypróżnione, a jej dzbanek z oliwą nigdy nie wysechł.

POKARM DUCHOWY NA CZAS WŁAŚCIWY 65-0718W 124Zauważcie, że w tym dzbanie była mąka. Za
każdym razem, kiedy ona szła po mąkę, zawsze była tam mąka, zawsze był tam pokarm. W tej bańce
była oliwa zawsze, gdy tam po nią przyszła. Dlaczego? Mąka przedstawia Chrystusa w ofierze z
pokarmów. Każda cząsteczka ziarna musiała być dokładnie starta, dokładnie zmielona. Wszystkie
dokładnie jednakowe, wskazujące na to, że On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. To było Słowo,
chleb żywota towarzyszący poselstwu, uwierzytelniający Słowo. 125Tak jest i dzisiaj, przyjaciele. Tak
samo jest dzisiaj. Chleb żywota, który spożywają dzieci, towarzyszy poselstwu od Boga, aby być dla
nich utrzymaniem w czasie suszy. Co gdyby On stał właśnie teraz tutaj między nami? On
postępowałby i czyniłby wszystko dokładnie tak, jak za dni Swojej obecności w ciele tutaj na ziemi.
Oblubienica jest częścią małżonka, kościół jest taki sam jak Chrystus. „Sprawy, które Ja czynię i wy
czynić będziecie”. Sprawia to właśnie Słowo. To On powiedział nam, że będziemy czynić te rzeczy,
które On czynił.
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Pomódlmy się.

