
  

 

 

1 Ubiegłej niedzieli rozpoczęliśmy nową serię z kazania wygłoszonego przez brata 
Branhama pt. „DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY”. Przyjrzeliśmy się trzem biblijnym rolom 
wkładania rąk a także popatrzyliśmy na rolę bogobojnych kobiet – które były użyte przez Boga.  

2 Dzisiaj wieczorem rozpoczniemy od drugiego akapitu tego kazania DLACZEGO BYŁ DANY 

DUCH ŚWIĘTY 59-1217, gdzie brat Branham powiedział:  3Ostatniego wieczoru 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 tekstu, 

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. 

3 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 On był 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 to kontynuowane dalej. 6Zatem, może jutro wieczorem wielu pozostanie tutaj dość 

długo w pomieszczeniach tej kaplicy, a ja odczuwam, że jeśli uda się nam 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 zaoszczędzi czas 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 tym, co jest najistotniejsze. 

Pamiętajcie: „Kto by odwrócił kogoś z błędnej jego drogi, zachowa jego duszę od śmierci i zakryje 

mnóstwo grzechów”. Widzicie? Oblubienica Chrystusa łaknie i pragnie. Ona jest w bólach 

porodowych, aby zrodzić Boże dzieci. 

4 Tego wieczoru chciałbym skupić nasze myśli na jednej wypowiedzi, którą brat Branham 
powiedział w drugim akapicie, a mianowicie: „Oblubienica Chrystusa łaknie i pragnie. Ona jest w 

bólach porodowych, aby zrodzić Boże dzieci”. 

Dlaczego był dany Duch Święty – Brian Kocourek  06.12.2014 

#2 Udzielanie życia 

 



5 Chciałbym przeanalizować te bóle porodowe duszy, do zrodzenia Bożych dzieci.  

6 TEN DZIEŃ NA GOLGOCIE 60-0925 Słuchajcie, co Jezus powiedział. Słuchajcie, w jaki sposób się 

wypowiedział: „Uczynki, które Ja czynię...” (On je czyni w obecnej chwili). „Uczynki, które Ja czynię 

obecnie: uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych, otwieranie oczu ślepych; te uczynki i wy czynić 

będziecie. Będziecie je czynić, o ile będziecie we Mnie wierzyć. Będziecie czynić takie uczynki, a 

następnie jeszcze większe niż te, bowiem Ja odchodzę do mojego Ojca. Jeszcze chwila, a świat mnie 

więcej nie ujrzy. A jednak wy mnie oglądać będziecie. Będę z wami, a nawet w was, aż do skończenia 

świata. Nie zostawię was sierotami. Będę prosić Ojca, a On ześle wam innego Pocieszyciela, którym 

jest Duch Święty, którego świat przyjąć nie może, ale wy możecie Go przyjąć”. Uważajcie, te wielkie 

dzieła, ta wielka moc w kościele, polegają nie tylko na tym, aby uzdrawiać przez modlitwę chorych, 

albo przez modlitwę wyganiać demony, ale także, aby udzielić wierzącym życie wieczne. Duch Święty 

zstępuje i przekazuje te sprawy w ręce kościoła i udziela życie. To jest znaczenie Golgoty. Było trzeba 

upadłych, zwyrodniałych mężczyzn i kobiet, aby ich podnieść do poziomu synów i córek Boga i aby 

uzdrawiali chorych i udzielali im wiecznego życia. Stało się to dzięki zesłaniu Ducha Świętego na 

wierzących, którzy są posłuszni. Mężowie, którzy byli kiedyś niewierzący, stali się wierzącymi i 

udzielają duchowe wieczne życie. O ileż większą rzeczą jest to, kiedy powiemy do tej chorej niewiasty, 

która tutaj leży: „Mogę modlić się modlitwą wiary”. A ona zostanie dzięki temu uzdrowiona. To jest 

wielka rzecz. On to w swoim czasie także czynił. Jednak On także powiedział: „Większe nad te czynić 

będą, bowiem dam wam moc nie tylko wzbudzać ich do życia, ale obdarować ich życiem wiecznym, 

aby żyli na wieki”. Biedni, ślepi, nędzni ludzie, jak możecie nie widzieć tego. 

7 PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT PIECZĘCI 63-0324R 194Jest tylko jedna rzecz, w ogóle, ze 

wszystkich rzeczy, które istnieją, z całego świata i wszystkiego innego. Jest tylko jeden wieczny, a jest 

nim Bóg. Zanim istniał atom, elektrony, względnie nawet zanim istniało kosmiczne światło, elektrony 

czy cokolwiek, On był Bogiem. On jest Stwórcą. 195A to jest jedyny sposób, jak możecie być wiecznymi 

– przyjmijcie życie wieczne. Ja myślę, że to greckie słowo brzmi: „zoe”. Czy tak? Zoe. Zoe. A zatem, 

tego życia udziela tobie Bóg. Tak jak ojciec, twój ojciec udziela ci swojego życia, poprzez ślub 

małżeński z twoją matką; a on udziela przez to – ta radość z udzielania, (zrozumcie mnie) z udzielania 

życia synowi. A w ten sposób czyni Bóg, raduje się z udzielania swego życia synowi. Rozumiecie? A 

potem stajesz się Jego częścią, tego „zoe” – własnego życia Boga. „Ja daję im życie wieczne”. 
196„Wzbudzę ich w ostatecznym dniu”. To jest jedyna rzecz, która... Wy posiadacie życie wieczne. A to 

życie wieczne zna swoje ciało i ono musi wyjść na jaw. Bo ono może... Jest rzeczą niemożliwą dla 

niego, aby tam leżało. 

8 ŚCIEŻKA ŻYCIA 62-0621B P:40 Człowiek może wyglądać jak chrześcijanin, podrabiać 

chrześcijanina lub chodzić jak chrześcijanin, i tak dalej. Jednak dopóki nie ma w nim zarodka życia, on 

nie może powstać na nowo. Jezus powiedział: „Przyszedłem po to, aby (owce) miały życie“.  Zoe, życie 

samego Boga w nich. A tym jest.… Wszystko, co miało początek, ma i koniec. Te rzeczy, które nie 

miały początku, nie mają końca. Jest tylko jedna rzecz, która nigdy nie miała początku; to jest Bóg. A 

my stajemy się Jego dziećmi, Jego częścią – wtedy „zoe”, życie samego Boga, wieczne życie, jest 

udzielone nam.  I tylko w taki sposób możemy żyć. A tylko w taki sposób nasi zgubieni przyjaciele 

tutaj, nawet członkowie kościoła, mogą żyć na nowo – a mianowicie z powodu „zoe”, które było im 

udzielone, a my stajemy się jego częścią. 

 



9 1 LIST JANA 1:1 1Co było od początku, co słyszeliśmy, co naszymi oczami widzieliśmy, na co 

patrzyliśmy i czego nasze ręce dotykały, o Słowie życia. – A on nazywa to Słowem życia, ponieważ 
on mówi dalej w drugim wersecie: 2Bo życie zostało uczynione widocznym, (w jaki sposób zostało 
uczynione widocznym? W ciele jednorodzonego Syna Bożego – właśnie tak), i widzieliśmy, i 

świadczymy, i oznajmiamy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało uczynione 

widocznym. (W jaki sposób zostało nam uczynione widocznym? On mówi nam, że przez Jego 
Syna. Jak zostanie tobie uczynione widocznym? Przez synów). Widzimy więc Słowo życia, ono jest 
życiem Boga, a każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju. Kiedy SŁOWO BOŻE–ŻYCIE 
zamanifestuje się, to zamanifestuje BOŻE–ŻYCIE, które w nim jest. 

10 JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-1229  74Całe życie powstaje więc tylko 

przez Słowo Boże, które zostaje zamanifestowane. Życie przychodzi tylko przez Słowo Boże 

zamanifestowane. Jak długo jest to tylko w księdze, tak jak tutaj, można to ciągle poddawać pod 

wątpliwość. Kiedy jednak zostaje to zamanifestowane, można zobaczyć rezultat. Można zobaczyć, że 

to, co zostało wypowiedziane, zaistniało i jest widoczne. Wtedy jest to światłością tego Słowa. 

Widzicie? Oto, co powoduje... Słowo tak mówi, a kiedy to się urzeczywistni, jest to życiem w 

światłości. Ta światłość powoduje życie. 75Światłość wywołuje życie. Zasadźcie tutaj pszenicę, 

wynieście ją do piwnicy i przykryjcie szczelnie, a z niej nigdy nic nie wyrośnie, ponieważ nie może, gdyż 

nie ma tam światła. Lecz jak tylko padnie na nią światło, wtedy pojawi się życie, o ile jest to nasienie 

zapłodnione. Tak samo jest ze Słowem. Widzicie, Słowo jest Bogiem i kiedy padnie na nie światło, to 

Słowo ożywa na nowo. W każdym wieku tak się działo. 

11 TEN DZIEŃ NA GOLGOCIE 60-0925 Czym jest życie wieczne? Życiem, którym On żył. Życiem, które 

było w Nim; On je udzielał innym. Czy człowiek potrafi to uczynić? Syn Boży tak. Jezus powiedział: 

„Komukolwiek grzechy przebaczycie, temu będą przebaczone, komukolwiek zatrzymacie, temu będą 

zatrzymane”. Otóż, w tym właśnie miejscu katolicki kościół oraz wiele innych popełniają swój wielki 

błąd. Oni pozwalają sobie mówić: „Przebaczam ci twoje grzechy”. Nie o to tu chodzi! W jaki sposób 

były przebaczone grzechy w Biblii? Piotr na to pytanie udzielił odpowiedzi w dniu Pięćdziesiąty. Oni 

zapytali: „Co mamy uczynić, aby dostąpić zbawienia? W jaki sposób możemy posiąść to, co wy 

posiadacie?” On przedłożył im przepis. Powiedział im, co mają uczynić: „Pokutujcie każdy z was przed 

Bogiem i dajcie się zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa”. W jakim celu? „Na odpuszczenie waszych 

grzechów”. To są te większe dzieła. 

12 Zatrzymajmy się tutaj przez chwilę, ponieważ brat Branham podaje nam tu klucz do życia 
bez grzechu. Jezus nigdy nie powiedział: którymkolwiek grzechy przebaczycie, są im przebaczone. 
On powiedział: którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone. Istnieje różnica pomiędzy 
słowami odpuścić i przebaczyć. 

13 Słowo ODPUŚCIĆ oznacza: odłożyć lub zaprzestać. Anulować lub powstrzymywać się od 
czynienia, zwolnić z czegoś. Przywrócić lub wysłać do minionego statusu lub stanu, a więc 
zwolnić od winy lub kary za grzech lub niewiarę. 

14 Teraz porównajmy to ze słowem PRZEBACZYĆ i tym, co ono znaczy, a mianowicie: przestać 
odczuwać złość do kogoś, kto wyrządził ci jakąś krzywdę; zaprzestać obwiniać (kogoś). 

15 Zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma słowami. Jest to zapożyczona fraza od 
brata Branhama, ale są w niej dwa różniące się słowa, a oznaczają całkowicie dwie różne rzeczy. 



16 PRZEBACZYĆ oznacza, że dochodzisz do takiego miejsca, w którym jesteś gotów przebaczyć 
lub nie gniewać się na kogoś, kto ci coś zrobił lub ciągle robi. Zauważcie, że przebaczenie nie ma 
nic wspólnego z tą osobą, która postępuje źle. To nie zmieni jego natury, to zmienia tylko twoją 
reakcję, w jaki sposób zapatrywać się na tą osobę.  

Inaczej mówiąc, jak brat Vayle mawiał: „jeżeli pies ugryzie mnie raz – niech się wstydzi, ale jeśli pies 

ugryzie mnie dwa razy – wstyd dla mnie”. Mówiąc inaczej, mogę ci przebaczyć, ale nie zmieni to 
ciebie. To zmieni tylko moją reakcję na to, co ty czynisz. Właśnie nauczyłem się przyjąć cię takim, 
jakim jesteś, i nikt nie może cię zmienić, dopóki ty sam nie zechcesz się zmienić. Więc dalej 
będziesz czynił, jak najlepiej potrafisz, dopóki nie umrzesz, a wtedy Bóg wejdzie, aby żyć 
własnym życiem dla ciebie.  

17 Natomiast ODPUŚCIĆ twój grzech (niewiarę) oznacza uczynić coś dla ciebie, co zmienia cię 
na zawsze, i zmienia sposób twego życia. Odpuścić twój grzech oznacza znieść zupełnie twój 
grzech lub niewiarę. Ale tylko mówienie o tym nie uczyni tego.  

18 Samo mówienie o tym nie dokona tego. Musi się coś stać, aby zmienić twoje życie, że nie 
chcesz już więcej grzeszyć. To jest prawdziwe znaczenie odpuszczenia grzechu. Nie czynisz tego, 
bo nie możesz tego czynić. W tobie żyje inne życie, a ty nie możesz grzeszyć.  

19 1 LIST JANA 3:9 Każdy, kto został zrodzony z Boga, nie popełnia grzechu, gdyż trwa w nim 

nasienie Boże, i nie jest w stanie grzeszyć, gdyż został zrodzony z Boga. 

20 Kwestia grzechu została anulowana w tobie. A słowo odpuścić oznacza: anulować, 
całkowicie odsunąć, zaniechać. A nie możesz tego czynić, jeżeli jesteś martwy, twoje życie jest 
ukryte razem z Chrystusem w Bogu. 

21 EWANGELIA JANA 20:22-23 22A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha 

Świętego. 23Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie – są im 

zatrzymane. 

22 Zatem, grecki odpowiednik słowa ODPUŚCIĆ, którym posłużył się Jezus, to słowo „aphiemi”, 
które jest złożone ze dwóch członów. Pierwszy to: „apo”, używany jako przedrostek, który 
wskazuje na oddzielenie i znaczy: odstąpić, zaprzestać. Co oznacza: „zupełnie zaprzestać”. A 
główne słowo „hiemi” oznacza: „odejść lub wysłać”. 

23 Kiedy więc Jezus tchnął na nich i udzielił im Ducha Świętego, to powiedział im, że wraz z 
przyjęciem Ducha Świętego mają teraz moc, aby dać innym to samo, a czyniąc tak, spowodują, 
że grzech (niewiara) odstąpi od przyjmujących. 

24 EWANGELIA JANA 20:22-23 22A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźmijcie Ducha 

Świętego. 23Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie – są im 

zatrzymane. 

25 Teraz przyjrzyjmy się wkładaniu rąk. Rozpoczęliśmy mówić o tym w zeszłym tygodniu, 
ponieważ widzimy w tym wielką tajemnicę, bowiem wierzącym zostało polecone, aby wykonywali 
te same dzieła, które wykonywał Jezus. 

26 DZIEJE APOSTOLSKIE 8:14-22 
14Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria 

przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana. 15Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby 



otrzymali Ducha Świętego. 16Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w 

imię Pana Jezusa. 17Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.  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. 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. 

27 TWE NASIENIE OPANUJE BRAMY NIEPRZYJACIELA 59-1121 P:6 Wielki Autorze życia, Pisarzu Pisma 

Świętego, które jest nam dane, inspirowane przez Ducha Świętego, i może być wykładane tylko przez 

Ducha Świętego… Modlę się, abyś zesłał Go dzisiaj wieczorem, Bożego Wykładowcę Pisma i włożył Go 

do naszych serc, do każdego z nas, abyśmy mogli przyjąć wiarę do wszystkiego, co jest nam potrzebne 

dzisiaj wieczorem. Jeżeli są tu tacy, którzy nie znają ciebie, jako Zbawiciela, to niech to Pismo zostanie 

włożone do ich serc przez Ducha Świętego dzisiaj wieczorem, że Chrystus zmarł za ich grzechy zgodnie 

z Biblią. I udziel nam tego, jeżeli jeszcze nie przyjęli Ducha Świętego, niechaj to będzie ten wieczór, 

kiedy ta część Pisma stanie się ich udziałem; i niechby przyjęli błogosławionego Ducha Świętego do 

wykonywania woli Bożej w ich życiu. 

28 1 LIST DO TESALONICZAN 2:8 Tak przywiązaliśmy się do was, że gotowi byliśmy przekazać wam 

nie tylko ewangelię Bożą, ale i własne dusze, dlatego że staliście się dla nas tak umiłowani. 

29 Zatem, słowo „udzielić” oznacza: przenieść, dać, obdarzyć lub nadać. A jak możesz dać 
coś komuś, czego sam nie posiadasz. Więc kiedy przyjmujesz Ducha Świętego, (który jest życiem 
wiecznym), to w rzeczywistości Go posiadasz i oczekuje się od ciebie, że dasz Go innym. Dlatego 
też nauka o przyjmowaniu Ducha Świętego była nauczana, że otrzymasz Go przez wkładanie rąk 
tego, kto Go ma, na tego, kto Go nie ma. 

30 Zauważcie, greckie słowo odpowiadające słowu udzielić to „metadidomi”, a ono znaczy: 
przekazać; to jest dzielić się, dać, udzielić, obdarzyć. 

31 EWANGELIA ŁUKASZA 3:11 A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech przekaże temu, kto 

nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni tak samo. 

32 TEN DZIEŃ NA GOLGOCIE 60-0925 O ileż większą rzeczą jest to, kiedy powiemy do tej chorej 

niewiasty, która tutaj leży: „Mogę modlić się modlitwą wiary”. A ona zostanie dzięki temu 

uzdrowiona. To jest wielka rzecz. On to w swoim czasie także czynił. Jednak On także powiedział: 

„Większe nad te czynić będą, bowiem dam wam moc nie tylko wzbudzać ich do życia, ale obdarować 

ich życiem wiecznym, aby żyli na wieki”. Biedni, ślepi, nędzni ludzie, jak możecie tego nie widzieć. Czy 

nie widzicie, co jest większą rzeczą? Największą rzeczą, która mogła się stać, to udzielenie ludziom 

wiecznego życia. 

33 Bracie, to jest EW. JANA 14:12. Dokładnie to uczyniła siostra Hattie Wright. Była jej dana 
moc, aby spełniło się wszystko, o cokolwiek ona poprosi. A ona poprosiła, aby jej synom było 
dane życie wieczne. To jest trzecie pociągnięcie. Dotyczy to tylko życia.  

34 Najpierw widzimy wiewiórki, które zostały powołane do życia w dwóch przypadkach. 
Potem widzimy, jak rybkę przywrócono do życia, a następnie synowie siostry Hattie Wright. A 



czytaliśmy parę tygodni temu, gdzie brat Vayle nauczał nas, iż EW. JANA 14:12 jest trzecim 
pociągnięciem. O, bracia i siostry, czy uświadamiacie sobie, gdzie znajdujemy się w tym czasie? 

35 Brat Branham powiedział, kiedy otrzymamy to objawienie, wtedy nie jesteśmy daleko od 
Królestwa Bożego. 

36 OBJAWIENIE JEZUSA CHRYSTUSA 60-1204R 154„Kto wierzy we Mnie...” – mówi EW. JANA 14:12 – 

„Kto wierzy we Mnie, sprawy, które ja czynię i on czynić będzie. Będzie czynić te same sprawy i 

większe od nich...”. Ponieważ Chrystus nie mógł głosić chrztu Duchem Świętym; to byłyby większe 

sprawy. On nie mógł im tego podać, ponieważ Duch Święty nie był jeszcze dany. Kiedy jednak Jezus 

przyszedł i złożył w ofierze swoje życie, i powrócił Duch Święty, wtedy oni mogli udzielać ludziom życie 

wieczne. To jest ta „większa“ sprawa. 155Lecz o znakach i cudach Jezus jasno wyraził się w EWANGELII 

MARKA 16:15 „Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu“. Jak daleko? Na cały 

świat. Ilu ludziom? Wszelkiemu stworzeniu. Jak długo ta ewangelia jest głoszona, te znaki będą 

towarzyszyć tym, którzy wierzą. I kiedy to stanie się objawieniem, bracie, wtedy jesteś blisko 

Królestwa. „Na tej skale ja zbuduję mój kościół, a bramy piekieł nie przemogą go“. 156Ponieważ 

mężczyzna czy kobieta, którzy raz byli w głębi pustyni na samotności jak Mojżesz, a Boże objawienie 

zamanifestowało się im przez Ducha Świętego, wtedy nic nie może nimi zatrząsnąć. Taka osoba stoi 

mocno i pewnie jak tylko może. 157Szatan nienawidzi objawienia. On go absolutnie nie lubi. Ono 

obraca wniwecz jego plany. 

37 Otóż, to nie jest to samo, co udzielanie darów Ducha Świętego. Pokazaliśmy wam w 
zeszłym tygodniu, że w trakcie życia brata Branhama na swój sposób był czynny w kościele 
pewien błąd. 

38 CZY TERAZ WIERZYSZ? 52-0817 P:48 Ten człowiek nic na to nie poradzi, że ma widzenia. Ani ty 

nie potrafisz nic z tym uczynić, ponieważ masz widzenia. Spójrzcie. Bóg uczynił cię w ten sposób. Czy 

się to zgadza? Co gdybym ci powiedział: „Niech ci się przyśni sen”. Czy mógłbyś to wykonać? 

Absolutnie nie. A jednak miewasz sny. Lecz ja mówię: „Niech ci się przyśni sen”. Nie możesz tego 

uczynić. Ten, kto daje ci sen, musi to uczynić. Czy się to zgadza? Ilu z was jeszcze rozumie, o czym ja 

mówię? Niechaj… To się zgadza. Więc, patrzcie. Teraz jesteś zrodzony, jeżeli chodzi o twoje ciało, w 

twoim pradziadku, ten gen zaczął być aktywnym. Czy wiedzieliście o tym? Dlaczego tutaj, Lewi, 

zapłacił dziesięcinę, kiedy był w lędźwiach Abrahama, jego dziadka. Czy się to zgadza? Rozumiecie? 

Jeżeli jesteś zrodzony w twoim pradziadku, przychodzisz przez twego pradziadka, poprzez twego ojca, 

a potem – w taki sposób jesteś zapłodniony do swego ciała. Ale twój duch, twoja dusza była 

stworzona przed założeniem świata, kiedy Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. Osoba, 

która nie może śnić snów – jego podświadomość jest tam, w taki sposób czyni to Bóg. Człowiek, który 

ma sny – jego podświadomość jest tam, nie może nic poradzić na to. Ale widzący, który urodził się 

jako widzący, jego podświadomość nie jest ani tam, ani tutaj. Jest właśnie z nim tu. Nie zasypiasz. 

Jesteś czujny i widzisz to. Kto rozumie to, co mam na myśli? Rozumiecie? To nie jest przez wkładanie 

rąk. To nie jest przez udzielanie duchowych darów – jak ten błąd przechodzi teraz przez ten kraj. To 

jest niewłaściwe. Jeżeli wierzycie, że jestem prorokiem posłanym od Boga, słuchajcie moich słów: To 

jest błędne, nie ma czegoś takiego. Dary i powołania są nieodwołalne. Bóg przeznacza je; Bóg 

ustanowił je w kościele. Rozumiecie? W porządku.  

39 OSKARŻENIE 63-0707R 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 wszyscy temu 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. 

40 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? 

41 Więc o tym właśnie mówimy dzisiaj, tutaj nie chodzi o to, że ty udzielasz innym dary 
Ducha, ale tu rozchodzi się o udzielanie innym tego samego Ducha, którego ty posiadasz. 

42 LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZ.7 CZ.1 57-0915W 85To jest Bóg. Niech będzie błogosławione imię 

Pana. To jest Bóg, który to czyni. Nie zależy to od wysiłków człowieka, od woli człowieka, ani od jego 

zabiegów, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. Jeśli Jezus został zabity przed założeniem świata 

potrzeba było 4000 lat zanim to się w rzeczywistości stało. Kiedy jednak Bóg powiedział to wtedy, 

każde Słowo Boże jest niewzruszone. Ono jest niepodzielne, nie może zawieść. Kiedy więc Bóg zabił 

Syna przed założeniem świata, został wtedy zabity tak samo jak na Golgocie. Kiedy Bóg coś powie jest 

to dokonane dzieło. Pamiętajcie. Kiedy Baranek został zabity wasze zbawienie zostało zawarte w tej 

ofierze, bo Biblia mówi, że wasze imię zostało zapisane w Barankowej Księdze Życia, przed założeniem 

świata. Co z tym zrobicie? W takim razie, co zrobimy? To jest Bóg, który okazuje swoje miłosierdzie. 

To jest Bóg, który powołał ciebie. To jest Bóg, który wybrał ciebie w Chrystusie przed założeniem 

świata. Jezus powiedział: „To nie wy wybraliście mnie, ja wybrałem was i znałem was przed 

założeniem świata”. Tak to wygląda. A więc jak widzicie to usuwa z was bojaźń. O czy ja wytrzymam? 
86Czy mi się to uda? Niech będzie błogosławiony Bóg. Jeśli tylko wytrzymam? Nie chodzi o to czy ja 

wytrzymam, czy też nie. Ale o to czy On wytrzymał czy nie. Chodzi o to, co On uczynił, nie to, co ja 

uczyniłem, ale to, co On uczynił. Czy się to zgadza z prawem odkupienia? To jest taka mała rzecz, 

którą chcę powiedzieć przed zakończeniem. 

43 TEN DZIEŃ NA GOLGOCIE 60-0925 Uważajcie, te wielkie dzieła, ta wielka moc w kościele, 

polegają nie tylko na tym, aby uzdrawiać przez modlitwę chorych, albo przez modlitwę wyganiać 

demony, ale także, aby udzielić wierzącym życie wieczne. Duch Święty zstępuje i przekazuje te sprawy 

w ręce kościoła i udziela życie. To jest znaczenie Golgoty. Było trzeba upadłych, zwyrodniałych 

mężczyzn i kobiet, aby ich podnieść do poziomu synów i córek Boga i aby uzdrawiali chorych i udzielali 

wiecznego życia. Stało się to dzięki zesłaniu Ducha Świętego na wierzących, którzy są posłuszni. 

Mężowie, którzy byli kiedyś niewierzący, stali się wierzącymi i udzielają duchowe życie wieczne. 

44 A na tym polega właśnie przyjęcie Ducha Świętego. To nie jest tak, że ty wiesz więcej 
odnośnie nauki, niż mężczyzna obok. To nie sprawia, że jesteś mądrzejszym lub masz więcej 
wiedzy o Bogu. Ono przychodzi, aby pozwolić Bogu żyć życiem dla ciebie. Ale najpierw musisz 
umrzeć. Na tym to właśnie polega. Ty umierasz, aby Chrystus mógł żyć na nowo w tobie. A 
wtedy, kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, wtedy Bóg oczekuje od ciebie, że zaczniesz żyć w taki 
sposób, że inni zostaną pociągnięci przez to życie, którym żyjesz. A tobie jest dana moc na 



podstawie prawa życia, by udzielić to samo życie innym. Jednak nigdy nie zapomnij, że ta moc 
była dana w suwerenny sposób. Dlatego Jezus nigdy nie czynił tylko tego, co chciał, ale czynił to, 
co podobało się Jego Ojcu. 

45 ZNAK 64-0308 129Popatrzcie, kiedy uświadamiamy sobie i prezentujemy znak, to życie, które 

jest potrzebne dla tego znaku – ta krew mówi za nas. Pamiętajcie, krew przymierza była uznana 

razem ze znakiem, a Słowo zapewnia nas o obietnicy. Znak jest znakiem, że zostało dokonane 

odkupienie dla nas. 130Więc jeśli nie jesteś zaliczony do tego, to oczywiście nie otrzymasz niczego; ty 

tylko przechodzisz w kolejce modlitwy, podchodzisz do ołtarza, spoglądasz do góry i znowu 

odchodzisz. 131Lecz bracie, z chwilą, gdy ten znak zostanie umieszczony do twojego serca i wiesz, że to 

jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w tobie, to coś się dzieje. Wtedy nic nie może cię zawrócić. Ty 

wiesz, gdzie należysz. Całkowite posłuszeństwo wobec całego Słowa Bożego upoważnia cię do znaku; 

nic innego. „Błogosławiony, który wypełnia wszystkie Jego przykazania, on ma prawo do drzewa 

życia”. 132Potem, kiedy się modlimy, musimy mieć znak, by go przedkładać razem z naszymi 

modlitwami. Nuże, nie przegapcie tego. Gdy się modlisz, musisz mieć ten znak, abyś go mógł okazać 

podczas twojej modlitwy; jeżeli go nie masz, to módl się tak długo, aż ten znak przyjdzie, inaczej nie 

masz obietnicy, że to otrzymasz. Rozumiesz, musisz mieć ten znak najpierw; to jest cena kupna – 

twoja wiara, aby temu wierzyć. 

46 ZNAK 64-0308 24To był jedyny sposób, jak każdy mógł rozpoznać, do kogo ten dom należy, 

ponieważ był pod krwią – ta chemia krwi była naniesiona na drzwiach. Kiedy przechodził anioł 

śmierci, on musiał patrzeć na tą krew. A zatem, to był znowu przedobraz Ducha Świętego. 25Widzimy 

więc, że dosłowna krew Jezusa nie mogła przyjść na każdego z nas, ponieważ on miał tylko pewną 

ilość krwi w swoim ciele. I ona wyszła z Jego ciała i spadła na ziemię przed dwoma tysiącami lat; ona 

nie miała być znakiem. Lecz życie, to życie, które było w tej krwi, jest obecnie znakiem. Ja wam to 

udowodnię za chwilę, na podstawie Biblii. Jest to znak, który musi zstąpić na każdego z nas, by 

pokazać, że utożsamiliśmy się z naszą ofiarą i spełniliśmy wymagania Jahwe. 

47 ZNAK 64-0901 P:89 Obecnie krew nie jest znakiem, życie jest znakiem. Tego życia nie mogło 

tam być, ponieważ było to zwierzę, a znakiem była substancja chemiczna krwi. Oni musieli 

posmarować na drzwiach krew w dosłownym tego znaczeniu, lecz obecnie jest to Duch Święty. Za 

chwilę dojdziemy do tego, aby to udowodnić. Życie jest znakiem. Wasze życie przepadło, jest martwe, 

jesteście umarłymi. Jesteście skryci w Bogu przez Chrystusa, zapieczętowani tam przez Ducha 

Świętego. Zmysł, który był w Chrystusie, jest w was, a Chrystus, Biblia i Słowo, jest to samo. „Na 

początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo”. W takim razie wy, Słowo, 

Bóg i Chrystus, jesteście tym samym. „Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać 

będą, cokolwiek byście chcieli, proście a stanie się wam”. 

48 ZNAK 64-0208 164On oczekuje, żebyśmy okazali znak nad naszą wiarą – tej grupie szatana i 

niewierzącym i kultom, i tak dalej, wszystkim, którzy Mu nie wierzą, że my wierzymy temu, co On 

powiedział w swoich obietnicach, oraz że Jezus Chrystus wstał z martwych, okazując, że On żyje. I to 

jest oznaką, tym znakiem rozpoznawczym, ponieważ to jest własne życie Chrystusa w tobie, 

identyfikujące Słowo. Nie trzeba tu niczego więcej. 165To jest znak. Bez znaku... Znak świadczy o tym, 

że bilet został zapłacony! Znak świadczy o tym, że jesteś kandydatem na zmartwychwstanie! Tego 

Boga, tą samą moc, która wzbudziła Jezusa z grobu, ty masz w sobie jako znak! Duch Święty w tobie 

jest znakiem, który wydostaje cię z grobu. Bowiem tym znakiem jest Bóg. Duch Święty, który jest 

życiem wiecznym. Wywodzi się to z greckiego słowa „zoe”, które oznacza: „Boże własne życie” w 



tobie. I tylko ono zapłaciło tę cenę. Jeżeli nie masz tego znaku wewnątrz, to jak powstaniesz z 

martwych?  

49 ZNAK 64-0208 147Znak – nie związek chemiczny krwi, lecz znak, Duch Święty – życie tej krwi, 

które przychodzi... Co czyni to życie? Przychodzi i potwierdza, dlaczego ten znak był kupiony. Ten znak 

potwierdza, co kupiła dla ciebie krew. Krew zapłaciła twoje odkupienie. Znak jest potwierdzeniem 

tego – tej krwi. On był zraniony za nasze przestępstwa, starty za nasze nieprawości, kaźń pokoju 

naszego była na Nim. Jego sinościami zostaliśmy uzdrowieni. Rozumiecie? Wszystko to krew, krew, 

krew. Potem, gdy przychodzi znak, on świadczy o tym, że ty jesteś zidentyfikowany z tą ofiarą. Amen. 

Diabeł nie może powstrzymać cię od tego. 

50 ZNAK 64-0901 P:54 To znaczy, że wy zniknęliście, nie ma was więcej... Samych siebie uważacie 

za umarłych. To jest ten znak, który żyje w was i to nie jest wasze życie, to jest On. Paweł rzekł: „... A 

to życie, którym teraz żyję...” On żył odmiennym życiem od tego życia, którym żył kiedyś. „To nie 

jestem ja, lecz Chrystus żyje we mnie”. Tam jest ten stwierdzony znak, którego żąda Bóg, 

stwierdzający naszą tożsamość z naszą Ofiarą. Życie naszego Zbawiciela, Duch Święty w nas. 

51 ZNAK 64-0308 150Bóg dał kiedyś tęczę jako znak. Już będę kończył. On dał tęczę jako znak. 

Mam jeszcze około dziesięć minut, a potem urządzimy kolejkę modlitwy. On pozostał zawsze wierny 

temu znakowi. Czy On był wierny? [Zgromadzeni mówią: „Amen” – wyd.] On jest wierny jeszcze 

dzisiaj. Przez całe tysiące lat On manifestował to i ani jeden raz nie zawiódł; On był wierny temu 

znakowi, co wskazuje nam, że On zawsze będzie wierny i nigdy nie zapomni honorować swoich 

znaków. Nie dbam o to, czy jest... 151Jeżeli Jezus nie przyjdzie jeszcze dziesięć tysięcy lat, to ty masz 

znak, i On musi Go ciągle honorować. Bez względu na to ile rzeczy się zmieni i cokolwiek będzie się 

dziać, On musi honorować ten znak. On powiedział, że będzie Go honorował. W porządku. On teraz 

spodziewa się od nas, że będziemy manifestować Jego znak nad daną nam przez naszego Boga wiarą, 

każdemu niewierzącemu kultowi w naszym państwie i na świecie, który wierzy, że znaki i cuda nie 

towarzyszą wierzącym. Bądźcie wierni temu znakowi, bo On pokazuje, że przejazd został zapłacony i 

zostaliśmy przyjęci do zmartwychwstania, mając znak życia wewnątrz nas. 

52 ZNAK 63-1128W 157Otóż, jeśli pragniesz życia wiecznego, dostajesz znak, okazujący, że ta 

należność została zapłacona. On nie jest krwią, lecz dowodem tej krwi. On jest samym życiem. Amen. 

Zupełne posłuszeństwo całemu Słowu Bożemu, kompletnemu Słowu Bożemu, daje ci prawo do tego 

znaku. 158Jak się to robi? Piotr powiedział w dniu Zielonych Świąt: „Pokutujcie, każdy z was, i dajcie się 

zanurzyć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, ten 

znak. Obietnica ta, bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, 

ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła”. 

53 Pomódlmy się. 


