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PIATA PEČAŤ
Jeffersonville, Indiana USA

1 Vďaka Bohu za Jeho lásku. Skloňme teraz svoje hlavy k modlitbe.

1.Milostivý Nebeský Otče, Všemohúci Bože, ktorý si znovu vzbudil Ježiša z mŕtvych
a predstavil si nám Ho v týchto posledných dňoch v moci Ducha Svätého; sme vďační za
tieto veľké návštevy nesmrteľného Boha. A teraz, Otče, stojíme pred ďalšou hodinou,
pred  hodinou,  ktorá  môže  zmeniť  Večné  miesto  určenia  mnohých  ľudí.  Pane,  sme
nedostatoční, aby sme pristúpili ku tomuto, pretože to je napísané v Písme, že Baránok
vzal tú Knihu a otvoril Pečate.

Ó, Baránku Boží, predstúp, prosíme. Voláme Ťa Pane, veľký Vykupiteľu. Príď a ukáž
nám Tvoj plán vykúpenia, ktorý bol skrytý počas tých rokov - zlám dnes večer pre nás
túto Piatu Pečať,  Otče, a zjav, čo je pre nás pod tou Pečaťou, aby sme mohli  odísť
odtiaľto ako lepší Kresťania, než ako sme teraz - aby sme sa lepšie vedeli postaviť ku
práci, ktorá leží pred nami. Prosíme o to v mene Ježiša. Amen.

2 Dobrý večer, priatelia. Pokladám toto za veľké privilégium, byť tu dnes večer, pri
tejto veľkej udalosti. Neviem, či by som sa niekde mohol cítiť lepšie, než ako byť v práci
Kráľa. A teraz, zvlášť keď prichádzame do týchto lekcií, kde len očakávame ... Ak by mi
to On nezjavil, nemohol by som vám to dať.

Nesnažím sa použiť žiadnu zo svojich vlastných myšlienok, ani nič - len ako to On
dá. To je dobre. A som si istý, že keď nepoužívam svoje vlastné myšlienky a prichádza
to  tak,  ako  to  prichádzalo,  a  po  celý  život  to  nikdy  nebolo  nesprávne;  nebude  to
nesprávne ani teraz.

3 Teraz, sme proste nesmierne ... a veľmi, veľmi vďační za to, čo On pre nás urobil -
za tú veľkú tajomnú ruku Živého Boha. Čo by mohlo byť väčšieho, ako by sme mohli byť
viacej uprivilegovaní, než ako mať vo svojej prítomnosti Kráľa kráľov, Pána pánov?

2.Možno by sme pískali na píšťalkách a vztýčili zástavy a prestreli koberce a všetko
možné pre prezidenta,  keby mal  prísť  do mesta.  Ale  pomyslite  si  len,  to  by bolo v
poriadku,  a  bolo  by  to  na  česť  mesta.  Ale  pomyslite  si,  v  našej  malej  skromnej
modlitebni, dnes večer, vítame Kráľa kráľov, Boha. A my ne ... On netúži po tom, aby
boli prestreté koberce, či po niečom takom. On túži, aby boli predložené pokorné srdcia,
aby tak On mohol vziať tieto pokorné srdcia a zjaviť im tie dobré veci, ktoré On má na
sklade, pre všetkých tých, ktorí Ho milujú.

4 Teraz, prosíme ... Teraz, máme svedectvo, ktoré by som rád povedal. No, ak sa
nemýlim - práve som to počul a nemohol by som sa mýliť, ale myslím, že tí ľudia sú tu,
ktorých sa týka to svedectvo.

3.A potom ...  Pred niekoľkými dňami, keď som bol v mojom terajšom dome, v
Arizone, niekto nám telefonoval ohľadne malého chlapca, ktorý mal reumatickú horúčku
- a ona išla do srdca. A on bol tak ... Jeho otec a matka sú mojimi milými priateľmi. To
bol jeden z našich diakonov tu zo zboru, brat Collins. Jeho malý chlapec, malý Miško,
(Joeho kamarát) trpel na reumatickú horúčkou srdca. A doktori ho poslali domov, dali ho
do posteli, a povedali rodičom, aby mu nedovolili ani vstávať, aby nevstával ani ku pitiu,
aby  mu  dávali  piť  cez  trubičku  -  tak  bol  zle.  A  rodičia,  verne,  chodia  sem  do
zhromaždenia a veria.

5 4.A pred niekoľkými večerami, nesnažili sa čakať ... Ohlásili sme zhromaždenie s
modlením za chorých na nedeľu, ale vediac, že budeme musieť odpovedať na otázky, tak
sme uzdravovacie zhromaždenie museli vypustiť. Potom som mal niečo, čo som nosil vo
vnútri, vo vnútri v srdci. A tá matka a otec chceli vedieť, či by mohli priniesť to dieťa do
tej  miestnosti,  a  oni  tam  priniesli  toho  malého.  A  Duch  Svätý  ho  vyhlásil  za
uzdraveného.
6 A tak,  rodičia rešpektujúc to,  vzali  domov toho malého a poslali  ho do školy -
jednoducho ho poslali do školy. Doktor sa to dozvedel. A tak doktor nebol z niečoho
takého veľmi potešený. On povedal matke, že to dieťa má byť v posteli, samozrejme. A
ona mu porozprávala čo sa stalo.

5.A  myslím,  že  ten  muž  je,  (pokiaľ  viem),  je  kresťanský  veriaci  v  nejakej
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denominácii, Adventista siedmeho dňa - ten doktor. A tak, on povedal: “No, vy máte ...
To je príležitosť pre to dieťa, aby som ho vyšetril. Vy ho prinajmenej máte dať vyšetriť.”

Ona povedala: “Dobre, dobre.” Vzala to dieťa a doktor ho vyšetril - jeho krv, kde
ležala tá reumatická horúčka. Bolo mi povedané, že ten doktor bol  tak udivený, že
nevedel čo robiť. Ten malý chlapec bol dokonale zdravý, normálny.

7 6.No, sú tu Collinsovci? Možno, že som to povedal zle. Je to tak, sestra Collinsová?
To je malý Miško Collins, okolo šesť sedem ročný. A to sa stalo rovno v tejto miestnosti
asi pred tromi večerami.

Ó, tam v tej miestnosti musel byť niekto okrem ľudských bytostí! To bol ten veľký
mocný Jehovah, je to tak, ktorý prichádza aby uctil Svoje Slovo. A som tak vďačný, že
som to počul. Viem, že mi všetci. Nie len ja, ale všetci, pretože, čo keby to bol tvoj
chlapec, alebo môj?

8 7.A pamätajte, dávajúc svedectvo, len jedno ... berúc jedno tu a tam - to sa deje
všade, ale len vám dať vedieť, že moja skutočná služba je v božskom uzdravovaní. Ale
ja som tu kvôli týmto Pečatiam pretože ... Trochu neskoršie porozumiete prečo toto
musím robiť. A tak, ja som nie učiteľ, nie som teológ. Modlím sa len za nemocných, a
milujem Pána.

8.Teraz, v tomto hoci, to ... Minulý večer sme dávali svedectvo o malom dievčatku
... Mám jej meno, a Billy to tu teraz niekde má o tých rodičoch a kto oni sú. A toto malé
dievčatko bolo v poslednom štádiu leukémie. Bolo to už tak zle, že jej nemohli už viac
dávať jesť cez ústa. Musela byť ... robili jej transfúziu. Bolo to pekné dievčatko. Bola
malá na svoj vek, asi ako táto slečinka tu, tak sa mi vidí. Ale ona bola asi takto vysoká,
celkom ... Boli ako väčšina z nás. Mohli by ste povedať podľa oblečenia decka a rodičov,
že boli veľmi biedni, proste veľmi biedni, a tak ... ale skutočne úctiví. A Duch Svätý
prehlásil to dieťa za uzdravené.

9 Teraz, len si to predstavte - s leukémiou. Táto maličká ... A jej krv bola tak zlá, že
ju nemohli ani kŕmiť viac cez ústa. Museli zobrať ... išla do nemocnici a brali je krv ...
transfúziu cez žily. Kŕmili ju, myslím, že glukózou alebo niečím ... Nepoznám tie lekárske
termíny, ktorými označujú tú nemoc, ale jednako, ona musela byť tak vyživovaná. A
prv, ako to dieťa opustilo toto miesto - pýtala si hamburger.

9.A tí rodičia, po tom, čo počuli Ducha Svätého s tým TAK HOVORÍ PÁN ... A oni
boli cudzí - nikdy tu pred tým neboli, ale oni ... Milý starý pár zohnal pre nich miesto na
sedenie pred niekoľkými minútami, brat a sestra Kiddovi, dali im inštrukcie, čo robiť a na
čo dávať pozor, a to dieťa cestou domov jedlo svoj pokrm.

10 Dva alebo tri dni potom, v škole, a išlo ku doktorovi, a doktor bol tak udivený!
Povedal: “V tom decku nie je ani len stopa po leukémii.”

Teraz, to bolo okamžitým znakom, že moc Všemohúceho Boha vzala krvný obeh a
očistila ho do pôvodného stavu a dala tam pulz nového života, (pretože váš krvný obeh
je váš život, smrteľný); a stvorila nové bunky a očistila preč to staré. A čo to je, to je
absolútne ... Povedal by som: To je tvoriaci skutok Všemohúceho Boha, že vzal krvný
obeh, ktorý bol  napadnutý rakovinou, že až tá maličká bola žltá a nafúknutá.  A za
niekoľko minút tam už bol znak nového krvného obehu.
11 11.Verím, (Nechystám sa to hovoriť v Jeho mene; chystám sa to povedať v mojom
... ako zjavenie mojej viery), čo sa stalo v kaňone Sabino toho dňa ... Verím, že tá
hodina sa približuje,  keď chýbajúce údy budú obnovené a slávna moc Stvoriteľa ...
Verím, že keď On môže spraviť, že sa zjaví veverička, ktorá nemá ... keď tu muž alebo
žena majú len nejakú chýbajúcu časť; a to bolo kompletné zviera. On je Boh! Milujem
Ho.
12 Začal  som hovoriť  o  týchto  veciach  a  stále  pokračujeme -  a  ľudia  stoja  popri
stenách a v predsieňach a v tých miestnostiach, a tak ďalej. Tak pôjdem hneď rovno do
Posolstva,  a  chcem  povedať  toto  ...  Teraz,  chcem  poďakovať  Jemu,  ktorý  je
všadeprítomný, že dnes, nevediac nič o tej Piatej Pečati, to prišlo takým istým tajomným
spôsobom - dnes ráno, asi hodinu pred rozodnením, keď som sa modlil. A dnes ...

12.Sedel  som týchto posledných päť alebo šesť  dní  v malej  izbietke -  nevidiac
nikoho. Len čo som išiel niečo zjesť s priateľom - s niektorým z mojich priateľov tu.
Samozrejme, vy viete, kto je to ten priateľ - to je brat a sestra Wood. A viete ... a išiel
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som tam a bol som s nimi. A každý bol milý. Nebolo nič ... len jednoducho ... Snažím sa
zostávať rovno s týmto Posolstvom týchto Pečatí. To je dôležité. Verím, že to je hodina,
čas Ich zjavovania - Ich zjavenia.

13 A teraz (chcem, aby ste si  teraz boli  istí),  zavčasu, pred ...  tak skoro, ako len
môžete, napíšte to, čo neviete a nerozumiete o týchto Siedmych Pečatiach, ak máte
niečo, a položte to na stôl. A možno brat Neville, alebo niekto tam možno položí nejakú
skrinku ... Tu je, vidím ju teraz. Radšej by som to mal dnes večer, aby som ich mohol
zatiaľ do nedeli rána preštudovať.

14 Teraz ne ... teraz, práve teraz, nepíšte tam otázky kvôli, povedzme: “Je dôkazom
Ducha Svätého toto?” Rozumiete? Rád by som vedel o tom, čo som učil, vidíte, aby sme
tak mohli mať tento jeden predmet, ako cirkevné veky, priamo, vidíte, pretože to je to
čím sa teraz zaoberáme.

13.No, tak ako sme sa išli modliť za chorých a na to treba možno inakšiu modlitbu.
A  ste  pomazaní,  prichádzate  kvôli  inej  veci,  viete,  a  vy  hľadáte  Boha,  aby  ste  sa
dozvedeli: “Bude tam niekto dnes večer, Pane?”

14.“Áno, bude tam niekto v žltých šatách, bude sedieť v pravom rohu, a keď ju
zavoláš, nazvi ju takto, a povedz, že urobila toto a toto, a ona má to a to.” A vy tam
idete a pozeráte, a ona je tam. Tu to máte, vidíte? To je iné. Takýmto spôsobom sa
modlím: “Pane Ježišu, aký je výklad tohoto? Zjav mi to.”

15 Teraz, vytiahnime znovu naše Meče, Slovo. A cením si duchovnú podporu brata
Nevilleho a tak isto jeho bratskú lásku, tu za mnou, modlí sa za mňa a tiež vy všetci
tam.

15.A teraz, dnes večer je piatok, budeme sa to snažiť urobiť len ako ... Nie ste
schopní dotknúť sa všetkého, pretože by ste to mohli zobrať ... len jednu z týchto Pečatí
a zostať ...  len ju priniesť rovno cez celé Písmo. Rozumiete, to by trvalo mesiace a
mesiace a mesiace; a stále to nebudete mať, pretože Pečať sama o sebe viaže celé
Písma od Genesis do Zjavenia - jedna Pečať z toho.

16 Tak, čo sa snažím robiť,  je držať sa, aby som z toho neodbočil.  Budem citovať
Písmo, alebo tu niekde malú poznámku a držať sa od ... držať sa len tejto jednej veci.
Musím sa dívať naspäť, pretože ja len ... hovoriť, hovorím skrze ... Dúfam, že je to
správna inšpirácia. A potom, keď sa pozriem dole, aby som videl ... Začínam hovoriť a
zdá sa mi, že vychádzam von z tématu, obrátim sa a pozriem sa naspäť inou cestou
snažiac sa priniesť iné miesto Písma, aby som sa dostal ku tomu, vidíte, aby som to
trochu osvietil z tejto strany, namiesto toho, aby som sa snažil v tom pokračovať.

17 A tak teraz budeme dnes večer z milosti  Božej skúmať, s Jeho pomocou, Piatu
Pečať. Ona je krátka. Je trochu dlhšia, ako tá ďalšia. Tí štyria jazdcovia na koňoch, no,
na každého pripadali dva verše, a toto sú tri verše v tejto jednej. No, Piata Pečať začína
v 6. kapitoly Zjavenia, 9. verš.

Teraz, ak sa stalo, že ste tu cudzí a nepočuli ste to o týchto štyroch jazdcov na
koňoch ... Viete, niekedy siahnete naspäť a dotknete sa trochu niečoho, a keď to robíte,
očakávate od ľudí,  že  to  zrozumievajú.  Tak ak je  trochu niečo,  čomu nerozumiete,
zneste to trochu, alebo si zaobstarajte pásku a vypočujte si to, a som si istý, že budete
mať z toho požehnanie. Ja mám; Dúfam, že vy tiež.

18 Teraz, každí je pripravený od 9. verša do 11. Aj 11.

A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a
pre svedectvo, ktoré mali.

A  kričali  veľkým hlasom a  vraveli:  Až  dokedy,  Samovládca,  svätý  a  pravdivý,
nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?

A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho, a bolo im rečené, aby odpočívali
ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež
byť zabití ako aj oni.

19 No, toto je dosť tajomné. A teraz, kvôli tým páskam, duchovným a učiteľom, ktorí
tu sedia - teraz ak máte na toto iný pohľad, ja som ho mal tiež, ale ja to len beriem z
inšpirácii, ktorá kompletne zmenila môj pohľad na to.

16.Potom zisťujem, keď vidíte zjavené tieto Pečate, že oni zachádzajú rovno naspäť
a prinášajú tieto cirkevné veky a Písma dohromady a spájajú ich; a preto verím, že to
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pochádza od Boha.

20 17.No, sme si vedomí, že ... a myslím, že niekedy, keď spoliehame na to, čo o tom
možno povedal nejaký veľký učiteľ. Vidíte? A to je v poriadku. Ja neodsudzujem toho
učiteľa,  v  žiadnom prípade.  Ja  neodsudzujem nikoho;  Ja  odsudzujem len  hriech  -
neveru, nikoho iného.

18.Nejakí  ľudia  povedali:  “Ty  odsudzuješ  organizácie.”  Nie,  neodsudzujem.  Ja
odsudzujem systém organizácii, nie tých ľudí v nich - nie tú skupina ľudí, ktorá tvorí
organizáciu, rozumiete - ale systém, ktorým sú ovládaní - to ja odsudzujem, tak isto
katolícky ako aj protestantský.

21 19.Ó, mám ... niektorí z mojich najlepších priateľov sú katolíci. Uvedomujete si (a
ten človek tu možno dnes večer sedí, možno že tu je), že túto modlitebňu sme mohli
postaviť jedine, pretože jeden rímsky katolík sa postavil na svoje nohy tam na súde a
vyšiel dopredu za mňa, chlapče, tak, ako by to nikto nebol urobil! Skutočne, a oni to
nemohli vyvrátiť. Je to tak.

A povedal: “Oni zistili, že tam majú príliš veľa ľudí.” Povedal, “Ó, tým tam takto v
tom zbore nerozšíria to miesto o viac, ako o osemdesiat ľudí!”

“Ten  zbor  tam stojí,”  on  povedal.  “Poznám toho  pastora,”  (a  všetko  takto)  a
povedal: “Ten zbor, ktorý tam bol. Vy ostatní sa môže pripojiť ku nemu, potom prečo by
sa nemohli pripojiť oni?” - Rímsko katolík, môj dobrý priateľ. Tak veru.

22 20.Jeden chlapec,  ktorý je katolík,  môj ozajstný dobrý priateľ,  my hovoril.  On
predtým, ako som odišiel, mal nejaký železiarsky obchod. Povedal: “Billy, ja viem, že ty
neveríš v náš systém náboženstva.” povedal: “ale hovorím ti hneď teraz,” povedal: “Boh
toľko krát uctil tvoje modlitby za nás. Verím, ak kdekoľvek v tomto národe sa dostaneš
do  nejakých  problémov,  každý  katolík  v  krajine  sa  ťa  zastane.”  Tak,  vidíte  ...  On
povedal, “Každý s krížom na chrbte”, on to tak nazýval. Poviem to tak ako to on hovoril.
23 21.Samozrejme oni hovoria o sebe, že to sú oni, pretože prvotní Kresťania nosili na
chrbte kríže.  Poznáme to z  histórie.  A oni  hovoria  o sebe,  že sú prvotní  Kresťania,
ktorými oni boli, ale ten systém ich odviedol preč z cesty, vidíte. A títo ľudia, katolíci,
alebo židia, alebo čokoľvek sú, oni sú ľudské bytosti z toho istého stromu, z ktorého aj
my pochádzame. Vidíte? Je to tak. Oni sú ľudia, ktorí milujú, a jedia, a pijú, a spia a ...
ako každý druhý. Tak, my nikdy nesmieme odsudzovať jednotlivcov - nie, ani jedného,
vidíte?

24 22.My nesmieme odsudzovať jednotlivcov, ale ako kazateľ, musím striasť tam toho
hada, ktorý hryzie týchto ľudí, rozumiete. Ja ani ne ...ja, sám o sebe, nerobil by som to,
keby to nebolo poverenie od Boha, ktoré mi to dáva za povinnosť robiť to. A ja sa musím
toho držať pravdivo a verne.

23.Ale ak katolík, žid, alebo čokoľvek on je, príde sem ... ak by on bol mohamedán,
Grék, či ortodoxný alebo čokoľvek by on mohol byť, keď on príde sem, aby som sa za
neho modlil, budem sa modliť tak úprimne za neho, ako za svojho vlastného. Je to tak.
Samozrejme, pretože to je ľudská bytosť. Modlil som sa takto za budhistov a shiitesov,
jainsov, mohamedánov, a za každý druh, viete. A nekladiem im žiadne otázky. Modlím
sa proste za nich, pretože oni sú niekto, ľudská bytosť, ktorá chce zostať uzdravená a
snažím sa pre nich urobiť život trochu ľahší na tej ceste.

25 Teraz,  uvedomujeme  si,  že  v  tomto  ...  Mnohí  z  vás  tu  -  viem,  že  tu  sedia
prinajmenej dvaja alebo traja ozajstný vzdelanci a sú chytrí, a prečítali na túto tému
náuky iných mužov. A chcem, aby títo bratia vedeli, že ja neodsudzujem týchto mužov.
Ja len vyjadrujem to, čo mi Pán ukázal, to je všetko čo viem.

24.Teraz, nikdy si nechceme myslieť, že pretože nejaká prostá žena, ktorá umýva
riad, alebo nejaký oráč, že oni nemôžu obdržať zjavenie od Boha, pretože, viete, Boh,
On sa skutočne zjavuje v jednoduchosti. Mali sme to v nedeľu na začiatok tohoto - ako
sa On zjavuje v jednoduchosti. To je to, čo Ho činí veľkým.

26 25.Teraz, dovoľte mi len ... dovoľte mi to len na chvíľu znovu prehliadnuť. To čo
robí Boha veľkým je to, že On sa môže urobiť jednoduchým. To Ho robí veľkým. Boh je
veľký a On sa môže podať v takej  jednoduchej  forme, že tí  múdri  tohoto sveta Ho
nemôžu nájsť. Oni Ho proste nemôžu nájsť, pretože On sa stal príliš jednoduchý. Dávajte
teraz pozor. A toto samo o sebe je tajomstvo zjavenia Ježiša Krista - toto samo o sebe.
Nemôže byť nič väčšieho než Boh. Vidíte, to je to, čo Ho robí veľkým.
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27 26.No, nejaký veľký človek, on sa môže stať len o trochu väčším a možno trochu sa
znížiť a povedať ti: “Ako sa máš?” alebo niečo také, ale on sa nemôže urobiť malým. Je
proste niečo v ňom. On je človek. On sa proste nemôže urobiť malým, pretože keď
prichádza ku tomu, že by sa stal  príliš  malým, potom hneď ako viete,  on sa začne
obzerať, čo o tom povedia iní, a takto, a potom sa on začne znovu vyťahovať naspäť,
vidíte? Ale u Boha, cesta hore je cestou dole. Áno.
28 Múdri tohoto sveta sa Ho snažia nájsť vo svojej múdrosti. A robiac to odďaľujú sa
preč od Neho.

Múdri tohoto sveta ... Ak sa snažíte vysvetliť niečo nejakou matematikou, či niečím
... Pamätajte, On to dokonca vložil do Biblii v Zjave ... nie, prepáčte. Izaiáš 35, tak sa mi
vidí, že to je ono, že je to dokonca tak ... je to tak jednoduché, že ešte aj vinník tomu
porozumie, že ani hlúpy tam nezablúdi.

27.Múdri to prehliadnu skrze svoju múdrosť - idúc ďalej od Neho, pretože sa Ho
snažia nájsť múdrosťou. No, nezabudnite na to. (Bude to nahrané, viete.) Múdri  vo
svojej múdrosti  idú tak ďaleko, snažiac sa Ho nájsť skrze svoju múdrosť, oni sa Ho
míňajú, vidíte. Keby oni mohli byť dosť veľkí, aby boli dosť jednoduchí, mohli by Ho
nájsť. Ak ste dosť veľkí, aby ste sa stali dosť jednoduchý, vidíte.

29 Vy viete, že je to skutočne pravda. Išiel som k ľuďom do ich kancelárií a tak ďalej,
ktorí boli skutočnými mužmi, veľkí - kráľovia a vládcovia, monarchovia; a obyčajne to sú
veľkí ľudia. Potom som išiel na miesta, kde nejaký človek mal stále iné šaty, možno
nejaký kazateľ, ktorý sa chcel zatiaľ so mnou dohadovať, a mysleli by ste si, že svet by
nemohol bez nich bežať. A to im práve vstúpilo do hlavy, vidíte. Ale veľký človek, veľký
človek sa posadí a snaží sa správať, aby ste si mysleli, že vy ste ten veľký, rozumiete.
On sa môže pokoriť.

30 28.A vidíte, Boh je tak veľký, že On sa môže pokoriť do miesta, že nejaký človek sa
nemôže tak veľmi znížiť, vidíte. To je všetko. A potom oni sú ... a oni sa Ho snažia nájsť
... Pozrite sa teraz, oni sa Ho snažia nájsť tým, že posielajú chlapcov do školy, aby
získali  stupeň doktora filozofie. Oni sa to snažia nájsť skrze teologickú terminológiu
Biblii, a snažia sa Ho nájsť skrze vzdelávacie programy, a skrze programy organizácií, a
skrze okrašľovanie vecí. A snažia sa nájsť ... On tam vôbec nie je! Vy len zápasíte s
vetrom, to je všetko. Dostávate sa preč od toho.

31 29.Ak by oni mohli byť dostatočne veľkí, aby boli dostatočne jednoduchí, mohli by
Ho  nájsť  v  tom  smere,  tým,  že  by  boli  jednoduchí.  Ale  pokiaľ  idete  ku  múdrosti,
odchádzate od Neho. (No, dovoľte mi to podotknúť, aby vám to neuniklo.) Pokiaľ sa
snažíte nájsť Boha skrze múdrosť, tak ako to bolo v záhrade Eden, ako to bolo vo dňoch
Mojžiša, ako to bolo vo dňoch Noeho, ako to bolo vo dňoch Krista, vo dňoch Jána, vo
dňoch apoštolov, a do tohoto dňa, keď sa to snažíte vypočítať, a snažíte sa nájsť Boha
múdrosťou,  po celí  čas idete ďalej  od Neho! Vy sa to snažíte porozumieť.  Takýmto
spôsobom  to  nemôžete  dosiahnuť.  Len  to  prijmi.  Len  tomu  ver.  Nesnaž  sa  tomu
rozumieť.

32 30.Ja nemôžem porozumieť prečo ... no, mnoho vecí. Je málo vecí, ktoré rozumiem
alebo môžem porozumieť. Nemôžem porozumieť, ako títo mladíci, ktorí tu sedia, ktorí
jedia to isté, čo ja a on tu ... má plno vlasov na hlave, a ja nemám žiadne. Nerozumiem
tomu. Povedali mi, že to spôsobuje vápnik, a ja si nestačím strihať nechty, a nemám
žiadne vlasy na strihanie. Nerozumiem tomu.

33 31.Ako hovorí staré príslovie (to môže zmeniť poradie vo vážnosti - ale je to vážne,
ale ešte som sa nedostal ku tej Pečati), ako čierna krava môže jesť zelenú trávu a dávať
biele mlieko, z ktorého sa múti žlté maslo. Ja to naozaj nemôžem vysvetliť, pretože
vidíte, každá jedna vec je produktom tej ďalšej, a ako to ...? Neviem to vysvetliť.

Neviem vysvetliť, ako to, že stoja dve ľalie, alebo dve kvetiny toho istého rodu, a
jedna z nich je červená a druhá žltá, a jedna hnedá a druhá modrá. Nerozumiem tomu -
to isté slnko svieti  na ne. Odkiaľ  sa berú tie farby? Vidíte? Neviem to vysvetliť,  ale
jednako musíte uznať, že je to tak.

34 32.Prial by som si len, aby mi nejaký veľký teológ vysvetlil, ako tento svet stojí na
svojej obežnej dráhe. Chcel by som, aby ste mi mohli pomocou vedy vyhodiť do vzduchu
loptu, aby sa točila, a nech by urobila druhú otáčku na tom istom mieste. Nemôžete to
urobiť. A jednako toto je tak perfektne načasované, že oni na minútu môžu povedať



PIATA PEČAŤ 6

kedy bude zatmenie slnka, dvadsať rokov dopredu. Oni nemajú hodinky, ani žiadny
prístroj, ktorý by to riadil a jednako to tam stojí. A potom je odklonená; Čo keby sa
trochu narovnala? Človek robí zo seba len hlupáka, keď sa snaží ... vidíte.

35 Tak vidíte, nesnažte sa nadobudnúť múdrosť, aby ste porozumeli. Len verte čo On
hovorí, a čím jednoduchší sa môžete stať, potom tam to máte. Nájdete to. Nuž, ja som
tak vďačný za to - vďačný, že On sa urobil takým jednoduchým.

No, nachádzame v 6. kapitoly a v 9. verši, dovoľte mi teraz začať.

A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a
pre svedectvo, ktoré mali.

36 33.Všimnite si, tam nie je zmienka o ďalšom zvierati alebo o živej bytosti, pri tomto
oznámení o Piatej Pečati. Zapamätajte si teraz, tam bolo pri štvrtej Pečati, bolo pri Prvej
Pečati, Druhej, Tretej a štvrtej, ale tu nie. Vidíte? Nuž, ak si všimnete ... Čítajme znovu
v týchto Pečatiach. Poďme naspäť do štvrtej Pečati, a to je 7. verš.

A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: Poď a
vidz!

A keď otvoril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz!

...druhú živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz!

(a ... prvú živú bytosť, ktorá vravela) ... Poď a vidz!

37 Ale  potom,  keď sa  dostávame do  Piatej  Pečati,  nie  je  tam žiadna živá  bytosť.
Všimnite si len teraz: “A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom ...” Vidíte, tam
nie je žiadna živá bytosť - zviera, a zviera reprezentuje moc. Vieme to. Tam nie je
žiadna živá bytosť.

34.No, jedna z týchto živých bytostí  ...  Nachádzame to pri  skúmaní zjavenia v
cirkvách, že jedna z nich bola lev; ďalšia vôl; a ďalšia bol človek; a ďalšia bola orol.
Zistili sme v cirkevných vekoch, že tieto štyri živé bytosti, znamenajú štyri moci, ktoré
boli  zhromaždené  okolo  Skutkov  Apoštolských,  práve  takým spôsobom,  ako  okolo
stánku zhromaždenia na púšti ...

38 Vy tomu rozumiete, pretože nechcem zaberať čas, aby som teraz do toho vchádzal.
Vytiahli sme to a ukázali tak presne. Oni to strážili, Baránka a Slovo, aby zastávali Slovo
- práve tak, ako oni strážili truhlou zmluvy na svätom mieste na púšti, a tak ďalej.

35.Nuž, my sme dokonca pozične ukázali skrze farby kmeňov Izraelových a skrze
... Koľkí z vás počuli Sedem Cirkevných Vekov? Myslím, že väčšina - dve tretiny z vás.
Všimnite si, že dokonca tá povaha toho zvieraťa bola presne erbom toho kmeňa, čo boli
štyri ... dvanásť kmeňov, ustavené štyri na každej strane - tri kmene na každej strane.
A tie štyri zvieratá stáli a strážili tieto kmene zo všetkých štyroch strán.

39 36.A keď sme išli a vzali Evanjeliá a ukázali presne ... Keď vchádzate ku arche, oni
strážili  tu  archu,  zmluvu.  A  potom  sme  zistili,  že  zmluva  novej  cirkvi,  ona  je
reprezentovaná tu na zemi Duchom Svätým. Tá krv poslala naspäť na nás Svätého
Ducha. A tieto štyri živé bytosti reprezentovali dvanásť kmeňov Izraelových, ako sme to
pozorovali. A zisťovali sme ich povahu a vzali tú istú povahu a priniesli to do každého z
týchto štyroch Evanjelií - presne, bolo to presne to isté. Jedno predstavovalo leva, druhé
vola, a ďalšie - štyri Evanjeliá. Tam to je. Tie štyri Evanjeliá sú ochranou Ducha Svätého.
Amen!

40 37.Vždy som sa len divil ... Stretol som sa s tým - teraz, je tomu asi šesť rokov,
myslím, ako som počul jedného veľkého muža, ktorý hovoril, že Skutky Apoštolské boli
len lešením. Počul som to povedať mnohokrát. Ale počuť človeka so štatútom kazateľa a
učiteľa, ktorý napísal niekoľko známych kníh, ktoré ľudia všade čítajú; a povedať, že
Skutky Apoštolské neboli  v podstate vhodné na vyučovanie cirkvi,  zatiaľ  čo Skutky
Apoštolské boli práve jej základom! Nie lešenie, základ! Pretože Biblia hovorí, že základ
Boží je postavený na náuke apoštolov. Je to tak! Kristus je uholným kameňom.

A keď tento človek tam stál a urobil túto poznámku, ja som len ... moje srdce skoro
vypovedalo. Myslel som si: “Nie divu ...” No, teraz vidím, v Pečatiach. To proste nebolo
zjavené, to je všetko.

41 38.Tak  potom,  oni  tam boli,  stáli  tam.  Tam bolo  niečo,  čo  to  proste  hovorilo.
Všimnite si teraz, oni strážia. No, keď sme zobrali Matúša 28: 19 a sledovali toto cez
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Matúša (ktorý reprezentuje leva) a prijdúc tam, našli sme presne, prečo oni krstia vo
meno Ježiša Krista. A On tam bol, stojí tam práve s tým Písmom, aby strážil tajomnú
pravdu Krstu vo meno Ježiša Krista. (No, dostávam sa teraz do cirkevných vekov.)

42 Všimnite si, ale tu, keď prichádzame teraz do tejto Piatej Pečati, tam nevystupuje
žiadny jazdec, a nie je tam žiadna živá bytosť, ktorá by to oznamovala. Baránok ju
otvoril, a Ján to videl. Nebolo tam nikoho, kto by povedal: “No, poď a vidz.” Všimnite si,
žiadna moc nejakej živej bytosti. A pri šiestej Pečati, nebola žiadna živá bytosť, ktorá by
to oznámila.  A pri  Siedmej Pečati,  nebola žiadna živá bytosť,  ktorá by to oznámila,
žiadna moc, aby to oznámila. Ani jedna to neoznámila.

Pozrite sa, po štvrtej Pečati, nie je žiadne oznámenie skrze žiadne zviera od Piatej,
šiestej a Siedmej Pečati - vôbec.

43 39.Všimnite si teraz, (milujem to) ako v časoch toho jazdca na štyroch koňoch -
jazdec,  jeden,  na  štyroch  rôznych  koňoch,  tam  bolo  zviera  (živá  bytosť),  ktoré
ohlasovalo tú moc. Zakaždým, keď jazdec presadol na iného koňa a išiel na ňom, ďalšia
živá bytosť vystúpila a oznámila to. To je veľké tajomstvo. To je to tajomstvo. Prečo? -
ohlasuje tajomstvo.

40.Prečo tu nie je nejaká živá bytosť pri Piatej Pečati, aby to ohlásila? Tu to je.
Podľa zjavenia, ktoré my dnes Pán Ježiš dal, alebo dnes ráno, zavčasu; to je to, že
tajomstvo cirkevných vekov sa v tomto čase už skončilo. Tajomstvo antikrista je v tom
čase zjavené. Antikrist vyšiel na svoju poslednú jazdu, a my sme ho našli na plavom
koni,  ktorý je zmiešaný s jeho mnohými farbami,  a ide celou cestou do zatratenia.
(Dostaneme sa ku tomu pri tých trúbách a tak ďalej, keď to budeme učiť. Vošiel by som
do toho teraz, ale znovu by sme obišli našu tému.)

44 A my ideme ... on jazdí ... Preto tam už žiadna viacej nie je. No, vieme, že všetko
je kvôli niečomu napísané. Teraz, pamätáte sa najprv, na začiatku, povedal som: “Tam
nemôže byť nič, bez toho, že by to nemalo nejaký dôvod.”

Pamätáte sa na tú malú kvapku atramentu? Vidíte, teraz musíte nájsť ten dôvod.
Tam bol  nejaký  dôvod,  že  oni  nemuseli  mať  živú  bytosť,  alebo  moc,  aby  ohlásila
zlomenie tejto Pečati. A jedine Boh môže zjaviť prečo (to je všetko), pretože to je všetko
... všetko leží v Ňom.

45 41.Ale dôvod, že On zjavuje,  ako ja rozumiem, že to je kvôli  tajomstvu Knihy
Vykúpenia, len čo antikrist zostane zjavený ... A v tom istom čase Cirkev je preč, a tieto
veci sa vôbec ani len neprihodili v cirkevnom veku. Je to tak! Oni sú preč z cirkevného
veku.  Cirkev  je  v  tomto  čase  celkom vytrhnutá.  Cirkev  ide  hore  v  štvrtej  kapitole
Zjavenia a nevracia sa naspäť, až so svojím Kráľom v 19. kapitole. Ale tieto Pečate tu
zjavujú, čo bolo, čo je, a čo bude. Vidíte? A teraz, to čo bolo pre cirkevný vek, bolo
zjavené skrze tieto Pečate, a teraz, hľaďte čo to je.

Tie štyri stupne jeho jazdca boli zjavené. Tie štyri stupne antikristovej jazdy boli
zjavené v tomto čase. Preto, oni nemusia mať nikoho viacej. A tam boli štyri živé bytosti
Božie, aby oznámili toho jazdca, ako oni jazdili.

46 42.štyri  bytosti  sú  štyri  moci.  Nuž,  vieme,  že  zviera,  skrze  výklad  termínov
Biblických  symbolov,  znamená  moc.  Nuž,  zakončime  to.  Štyri  bytosti  v  Biblii
reprezentujú moc medzi ľuďmi. Nuž, ak si nájdeme ... ako v Danielovi, keď on videl
povstať určitý národ, to bol medveď, ktorý držal rebrá pri svojom boku - symbol. Potom
on videl povstať ďalšiu moc - kozol; to niečo reprezentovalo. Potom videl povstať ďalšiu
moc, a to bol  leopard s tak mnohými hlavami.  To reprezentovalo určité kráľovstvo.
Potom videl povstať ďalšie - veľký lev so zubami a rozšliapal zostatok; to všetko spolu
reprezentovalo inakšiu moc.

43.Jedno  bolo  kráľovstvo  Nabuchodonozora  v  inakšom type  snu.  Daniel  videl
videnie. Nabuchodonozorovi sa sníval sen, ale Daniel vykladal jeho sen, a to súhlasilo
presne s jeho videním. Amen!

47 44.Ó,  keby  ste  len  vedeli,  čo  sa  stalo!  Čo  sa  stalo  prv,  ako  sme  sem prišli?
Rozumiete? Aha,  šesť  priamych snov prišlo  presne s  tým videním. Vyložený sen je
videnie, pretože ... Nejaká osoba sa možno nenarodila s tým, aby jej podvedomie bolo
prebudené, keď to on vidí, potom Boh - ponára do jeho podvedomia a hovorí ku nemu -
čo  On  zasľúbil,  že  v  snoch  v  týchto  posledných  dňoch  On  navštívi  ľudí  a  tiež  vo
videniach.
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45.Nuž, videnie je vtedy, keď ste celkom prebudený (takto rovno stojíte), a sú
zjavené určité veci, a vy stojíte a rovno o tom hovoríte - vidíte, čo sa stalo a čo bude a
tak ďalej. Ale teraz, sen je vtedy keď spíte, a vašich päť zmyslov je neaktívnych, a vy
ste vo svojom podvedomí. Ste niekde, pretože, keď sa vrátite naspäť, pamätáte sa kde
ste  boli.  Pamätáte  si  to  po  celý  svoj  život.  Tak  to  je  vaše  podvedomie.  Potom po
poriadku ...
48 46.Ako zvykol hovoriť Upshaw člen Kongresu: “Nemôžete byť niečím čím nie ste,” a
to je celkom pravda, vidíte. A potom, ak ste sa narodili ako vidiaci ... Nuž, vidíte, aby to
fungovalo, tieto oboje vedomia musia byť naraz spolu - nie jedno tu v činnosti s týmito
piatymi zmyslami, a to druhé tu, keď spíte a týchto päť zmyslov nie je v činnosti. Ale vy
vidíte, keď oni obidve - vy ste narodení - naraz, vy nejdete spať. Vy len idete takto, z
jedného  do  druhého  -  nejdete  spať.  Nie  je  vhodná  príležitosť  na  spanie.  A  vy  sa
nemôžete takým učiniť. Tak dary a povolania sú predurčené od Boha. Oni sú Božími
darmi a povolaniami, dokonca bez pokánia (odvolania), hovorí Biblia. Vidíte? Oni boli
naordinované pred založením sveta.

49 47.Nuž,  zisťujeme,  že  tie  zvieratá  u  Daniela,  to  znamenalo,  že  to  bola  moc
povstávajúca medzi ľudom. Alebo v Jánovom videní tu, tak isto, ono ukazuje, že to bola
moc - povstávajúce národy. Ako Spojené štáty sa objavujú v Zjavení 13, ako baránok. A
potom, ak chcete poznať rozdiel ... Vy poviete: “No, to hovorí o národnej moci.” To tiež
reprezentuje svätú moc, tiež - zviera. Vedeli ste to?

48.Všimnite si, Rebeka ... Keď Abrahámov sluha, Eliezér, keď on prišiel ku Rebeke,
on ju posadil na ťavu - práve na tú ťavu, ktorej dala piť. A ona išla na tej ťave, aby sa
stretla so svojím neviditeľným ženíchom. Práve tá vec, ktorú ona poliala bola tou vecou,
ktorá ju vzala do jej budúceho domova a k budúcemu mužovi.

50 Tak isto je to dnes, vidíte. Práve tá vec, ktorú Cirkev polieva, to je to semeno -
semeno Slova - to je práve to Slovo, ktoré ožíva a nesie nás k nášmu neviditeľnému
Ženíchovi, vidíte.

49.A pozrite sa ako dokonale - Izák opustil svoj dom a bol vonku na poli, preč zo
svojho domu, keď ho Rebeka uvidela; a Cirkev stretne Krista v povetrí, a potom On Ju
vezme naspäť do Otcovho Domu, kde sú pripravené príbytky. Izák vzal Rebeku takým
istým spôsobom. A všimnite si, to bola láska na prvý pohľad. Ó, ona len bežala, aby sa s
ním stretla! A tak isto Cirkev stretne Krista v povetrí a naveky bude s Ním.

51 50.Nuž, obráťte sa do svojich Biblií. Tieto zvieratá sú moci. Všimnite si to! Nuž,
chcem aby ste si všimli, že diabol mal svoje štyri zvieratá na ktorých išiel, premieňajúce
svoju farbu. On mal svoje štyri zvieratá - to oni všetky tri boli dané do farby jedného a
urobený ten jeden plavý kôň - biely kôň, červený kôň, čierny kôň.

51.A videli sme každého jedného z nich, ako boli v určitej etape jeho služby - etapa
rannej cirkvi, ktorá sa sformovala do denominácii v Nicei. Tá originálna Letničná Cirkev -
na ktorú bol vyliaty Duch Svätý - prichádza dole, vzala antikristovho ducha, sformovala
sa do organizácii,  porodila dcéry organizácii;  zmenil  tri  razy svoju moc, a dal ju do
jednej, a urobil plavého koňa, a potom mu bolo dané meno nazvané Smrť, a odišiel na
ňom do večnosti. Je to tak jasné, ako len môže byť.
52 52.Teraz si všimnite, jemu bol daný tento kôň, a on na ňom ide. Boh má tiež ... ako
vždy ... hľaďte teraz! Keď sa antikrist prvý krát zjavil, na čom sa on zjavil? - na bielom
koni,  nevinný,  ako  len  mohol  byť,  len  náuka v  cirkvi.  Oni  chceli  obecenstvo.  Vaše
obecenstvo je s Kristom; ale oni chceli nejaké obecenstvo. Oni to proste nemohli zniesť.
Oni chceli  dostať ...  No, vy viete, ako malé kliky budú v zbore rásť.  Poznáte to, vy
pastori. Ako sa hovorí: “Vtáci rovnakého peria ...”

53.Ale ak sme znovuzrodení, bratia, nemáte zaujímať taký postoj. Nie.

53 Nuž, ak vidíme niečo zlé v našom bratovi, modlime sa len a prednášajme to pred
Boha a milujme toho človeka, až kým ho neprinesieme rovno do prítomnosti Božej. To je
spôsob, skutočne, spôsob, ako to máme robiť.

54.Viete, že Ježiš povedal ... Tam bude kúkole, pretože Ježiš povedal, že tam bude,
ale nevyťahujte ich. Vytiahli by ste s nimi pšenicu, vidíte. Nechajte ich len tak. Nechajte
Jeho, aby urobil to oddelenie, keď príde ten čas. Nechajte to rásť spolu.

54 Všimnite si, ako to zviera vyšlo, antikrist vyšiel na zvierati - na svojej moci. Ó,
milujem  to.  Práve  som  sa  začal  cítiť  nábožne  vzrušený,  práve  teraz,  možno  to
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povzbudenie.

55.Všimnite si, keď antikrist ... Tie zjavenia v prítomnosti tej Ohnivej guli visiacej
tam v tej miestnosti! Och bratku! Hoci som to videl od decka, zakaždým, keď sa to ku
mne približuje, alarmuje ma to. Takmer ma to privádza do bezvedomia. Nemôžete si na
to zvyknúť. Nemôžete. Je to príliš posvätné.

55 56.Všimnite si, ako antikrist vyšiel na svojom služobnom zvierati, Boh poslal zviera,
aby proti tomu bojovalo. Vidíte? Hľaďte teraz. Potom zakaždým, keď to zviera jazdilo na
svojom koni (antikrist jazdil na svojom koni, na svojom zvierati), aby oznámil svoju
službu, Boh tiež poslal Svoje zviera, so svojou vlastnou maskou, aby oznámil Svoj boj
proti nemu.

57.Teraz, Písmo hovorí: “Keď príde nepriateľ hoci ako rieka, Duch Boží ho zaženie.”
A tak, keď ten nepriateľ vyšiel, ako antikrist, Boh poslal určitý druh moci, aby sa s ním
stretla. A potom, keď on znovu vyšiel, ako jazdec na červenom koni - ďalšia farba, ďalšia
moc, ďalšia služba - Boh poslal po ňom ďalšieho, aby proti tomu bojoval, aby zachoval
Svoju Cirkev.  Poslal  tretieho,  znovu Boh poslal  Svoju tretiu  živú bytosť,  aby išla  a
oznámila to. On poslal štvrtého. Boh poslal Svojho štvrtého. A potom antikrist skončil, a
cirkevný vek skončil, tiež, v tom čase. Hľaďte. Teraz, och, ja ... toto je skutočne dobré.

56 Teraz, vidíme, že diabol zamieňajúci štyri zvieratá, to znamenalo, akú moc on zjavil
svetu a ako oni skončili na tom plavom smrteľnom koni. No, pozrime sa na Božie moci
týchto živých bytostí (zvierat), ktoré proti ním bojovali.

58.To  prvé  zviera  Božie,  ktoré  On  poslal,  aby  sa  stretlo  s  antikristom,  s
antikristovým duchom, keď on poslal  len svoju náuku ...  Zapamätajte si  teraz, keď
antikrist prv jazdil, on bol v službe vyučovania. Antikrist prv jazdil v službe vyučovania.

57 59.Pozrite sa na toho, ktorý sa s ním vyšiel  stretnúť. Lev z pokolenia Júdovho,
ktorým je Slovo. Keď sa začalo rozširovať jeho falošné učenie, vyšla pravda Slova, aby
sa s ním stretla. Preto sme mali Ireneusa a Polycarpa a týchto mužov - Svätého Martina.
Keď antikrist jazdil so svojím falošným vyučovaním, Boh poslal Svoje vyučovanie, Slovo,
Leva z pokolenia Júdovho, ktorým je Slovo zamanifestované v Svätom Duchu. A Duch
Svätý je tam, aby manifestoval Seba Samého, a to je Slovo.

60.Preto ranná cirkev mala uzdravovanie a zázraky a videnia a moc, pretože to bolo
Živé Slovo vo forme Leva z pokolenia Júdovho jazdiace, aby s tým bojovalo. Amen! No,
rozumeli ste tomu? On posiela svoju moc, antikrist; Boh posiela Svoju, Slovo. Antikrist,
falošné učenie, s týmto vyšlo pravdivé učenie, aby proti tomu bojovalo. Nuž, to bol ten
prvý. No, toto bola prvá cirkev, apoštolská, ktorá sa s tým vyšla stretnúť.

58 61.Teraz, druhé zviera, ktoré antikrist poslal, bolo červené zviera, na ktorom on
jazdil - aby vzal pokoj zo zeme a robil vojnu. Teraz, to druhé, ktoré vyšlo, aby bojovalo
proti nemu bol vôl. Vôl predstavuje prácu, zviera nosiace bremeno.

62.A teraz, ak by sme sa mohli na chvíľu zastaviť. Aby som si bol istý, že tomu
rozumiete. Tento druh môže byť trochu hádankou pre vás. Vezmime si  tu Tyatiru a
pozorujme a vidzme, či to nie je pracujúca cirkev, vidíte.

A anjelovi zboru v Tyatíroch napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má svoje oči ako
plameň ohňa, a ktorého nohy sú podobné mosadzi:

Znám tvoje skutky, (vidíte? všetko sa stáva teraz skutkami, vidíte, pretože to je
ten, ktorý s nimi ide) aj tvoju lásku aj službu aj vernosť aj trpezlivosť aj tvoje skutky,
(znovu, dva krát - tvoje skutky) aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých.

59 63.Vidíte, to ukazuje, že Tyatírsky vek, po tom, čo antikrist presedlal a prišiel do
Tyatirského veku, tá malá cirkev nemohla robiť nič, ako len pracovať. A ďalšia vec, vôl je
tiež obetné zviera. Vidíte, oni dávali svoje životy tak slobodne, ako ich len mohli dať.

64.V Temných vekoch, tisíc rokov, tam vládol katolicizmus svetom, a oni len išli
rovno do “áno” alebo “nie.” Nevadilo im, keď mali  zomrieť. Ak to bola smrť, je to v
poriadku. Oni popri tom všetkom išli a zomierali. Prečo? To bol práve Duch toho veku.

60 65.Preto Ireneus, preto Polycarp, Ján, Pavol, títo veľkí mocní mužovia tam bojovali
proti tomu ... Pavol to videl. On povedal: “Ja viem, že po mojom odchode vojdú medzi
vás vlci, bratia učiaci prevrátené veci, a budú vás ťahať preč.”

66.Pozrite sa na toho prísneho, starého apoštola, ktorý tam stál, jeho chrbát plný
pruhov od bitia, slzy v očiach. Ale on mohol vidieť ďalej než je rozhľad tých vonku, ktorí



PIATA PEČAŤ 10

tvrdia, že môžu vidieť do priestoru sto dvadsať miliónov svetelných rokov. On mohol
vidieť rovno do Večnosti. Tam on bol. A on to predpovedal a povedal, že to sa stane, a
povedal ... to tiež zašlo ďalej do ďalšieho veku, ktorý mal prísť.

61 67.Všimnite si teraz, tam on bol. ďalej po ňom ... sv. Ján žil najdlhšie. A keď sa sv.
Ján snažil, aby vzal všetky tie posvätené epištole pomazané Duchom Svätým a dal ich
dokopy a urobil Bibliu, Rímske impérium ho chytilo a dali ho na ostrov Patmos, kvôli
Božiemu Slovu. Polycarp mu to pomáhal prekladať.

68.Čítal som raz dopis, ktorý Mária, ona sama, napísala Polycarpovi a vyčítala ...
nevyčítala mu, ale ho chvalila, že je statočný muž, ktorý môže učiť a prijal učenie Ježiša
Krista,  ktorý  bol  narodený z  nej  z  Boha.  Máriin  vlastý  záznam, ktorý  ona napísala
Polycarpovi.

69.Polycarpa zožrali levy, viete. Nie, on bol upálený. Bolo príliš neskoro pre nich,
aby vypustili do arény nejakého leva, a tak zrútili nejakú kúpeľňu, (nejakú starú kúpeľňu
tam) a dali ho do arény a upálili ho.

62 A cestou ako tam išiel, kráčal so sklonenou hlavou, a ten Rímsky stotník povedal:
“Ty si starý muž a vážený. Prečo tým neopovrhneš?” On sa len pozrel do Neba, a Hlas
prehovoril z niekade. Oni nemohli porozumieť odkiaľ. A povedal: “Polycarp, neboj sa; Ja
som s tebou.”

Prečo? On stál so Slovom. Som zvedavý ... Keď oni začali dávať na hromadu tie
dosky, na ktorých ho upálili, zostúpila tam nebeská hudba, a tie choráli od nejakých
anjelov,  ktorí  niekde spievali  tú pieseň.  On ani  raz nežmurkol  na nich okom. To je
statočný muž. To je muž, ktorý môže obstáť.

70.Tí  mučeníci  cez  tie  veky  oni  strašne  trpeli.  Ale  čo  oni  boli?  Oni  boli  pod
inšpiráciou,  Duchom Božím,  mocou.  A  nezabudnite  toto,  zbor,  a  vy  bratia  pri  tých
páskach. Chcem aby ste preverili toto: ako by mohli ľudia robiť niečo takéto bez moci
Božej, ktorá bola vypustená na nich?

63 Postavím tu túto krabičku, aby som to predstavil. Ak Boh posiela určitého Ducha
medzi nich, to je tá jediná vec, skrze ktorú oni môžu pracovať, to je Duch, ktorý pracuje
medzi nimi.

No, dokážeme vám skrze históriu Cirkvi  a skrze otváranie Pečatí  a moci,  ktoré
zostali uvoľnené ... A sledujete, Cirkev presne reagovala na to pomazanie, a oni nemohli
robiť nič iné.

64 71.No, prvý bol lev, ktorý reval, to čisté nepošpinené Slovo. Druhý, v Tyatíre bol
vôl a to bolo zviera nosiace bremená, a tiež to bolo obetné zviera. A či to nebola presne
tá biedna malá Cirkev? Rím sa tam usadil  za  tisíc  rokov Doby Temna a všetko,  čo
nevyznalo, že patrí  do Rímskej cirkvi,  okamžite bolo poslané na smrť.  A oni  museli
pracovať - chodiť z miesta na miesto.

65 72.Vy Masonisti (Slobodní murári), vzbudím vašu pozornosť. Pamätáte sa na znak
kríža? Viete o čom hovorím. No všimnite si. No, ak si všimnete to nieslo a chránilo túto
Bibliu. Vidíte? A oni medzi sebou museli pracovať. Tu to máte - vôl.

73.A keď prišiel čas, (čítali sme to minulý večer) vidíte, keď tie veci išli  ďalej a
prišla tá obeť a oni museli ísť, On povedal: “Oleju a vínu neškoď.” Čo oni robili? Oni
ochotne išli na smrť.

66 74.Oni sa nestarali, pretože Duch cirkvi v tom dni bol obeť - práca. A oni išli tak
slobodne,  ako  len  mohli,  pomazaný  tým  pravdivým  Duchom  Božím  toho  veku  a
zomierali, ako hrdinovia obeti - tisíc tisícov - 68 000 000 je ich zaznamenaných - vôl,
obeť.

Ó! Rozumiete tomu? No dobre. Teraz tá obeť, ona mohla pracovať len v tom veku,
aby bojovala proti tej veľkej opozícii za tých tisíc rokov.

67 75.Teraz, toto tretie zviera, ktoré vyšlo od diabla bol tento čierny kôň. Teraz, tretie
zviera, ktoré vystúpilo - moc od Boha, aby proti nemu bojovala, bojovala proti tej moci
čierneho koňa, bol človek, šikovný, chytrý, s múdrosťou Božou.

Viete, človek je chytrejší ponad ktorékoľvek zviera. Vidíte? On je chytrejší, pretože
on ho väčšinou môže preľstiť. On ja mazaný. bystrý. Vidíte, ten vek od Doby Temna
teraz, ktorý vychádza von z Doby Temna na túto druhú stranu, kde jazdil tento čierny
kôň, keď oni vyžadovali, aby sa platilo za obete a za všetko čo robili, a peniaze boli ...
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Och, viete ako to bolo.

68 76.Teraz, tá ďalšia vec, ktorá vyšla, aby proti tomu bojovala, bolo zviera s tvárou
človeka: chytrosť, vzdelanie, šikovnosť, skvelosť, pomazaný Duchom toho dňa. Všimli
ste si to? On vyšiel, aby s ním bojoval chytrosťou Božej múdrosti. To bol vek Reformácie
- Martin Luther, John Wesley, a tak ďalej. Vidíte, to bola Reformácia - Zwingli, a oh, kto
všetko? Knox, Calvín, a kto všetko, vidíte, vystúpil. To bola chytrosť.

69 No, dávajte pozor. Presne od Doby Temna, od Reformácii, toto ďalej, hľaďte. To
bola chytrosť človeka. (Keby ste trošku otvorili okná ... Myslím, že tam začína byť ľuďom
trochu teplo. Keby ste len troch odchýlili okná, pretože ... Viem, že keď mne, ako tu
stojím a kážem začína byť teplo, že vám tam tiež musí byť.) Všimnite si teraz. To bola
chytrosť človeka. Rozumiete teraz?

77.To tretie zviera, ktoré Satan vyslal, on sa stal tiež chytrý. Hľaďte: “Miera pšenice
za denár, tri  miery jačmeňa za denár.” Vidíte? Ó! Vidíte ten program na získavanie
peňazí? Tú chytrosť, aby vniesol do nej zlato sveta a bohatstvo. To sa presne vyplnilo.
To je to čo ... začali vyberať poplatok za modlitby a za ... a urobili miesto, nazvané
očistec; modlili sa za ich predkov, aby ich z tade dostali; a vy ste museli odkázať svoje
právne listiny a všetko, svoj majetok. Cirkev a štát to bolo to isté, a cirkev prevzala váš
majetok.

70 78.A nevidíte, že niektorí z týchto evanjelistov v tomto čase majú stále na sebe to
isté pomazanie? - vedú starých ľudí do toho, aby im dávali svoje dôchodky a odkazovali
im svoje domy, a určité veci. Prečo, brat ... Nechcem zachádzať do toho, vidíte. Ale
teraz ...  Zostanem rovno pri  tomto. Dívam sa naspäť, aby som videl kde idem. No,
všimnite si ... Tí ľudia, to je na nich. To je na nich. To so mnou nemá nič spoločného. Ja
som len zodpovedný za toto tu.
71 79.No všimnite si. To zviera, ktoré teraz vyšlo, aby bojovalo proti tomu, to bol
človek. Všetci vieme, že toto zviera podobné človeku, táto moc človeka v jeho rozume,
poznala, že ten kosher, ktorý Martin Luther mal vo svojej ruke, keď on išiel po tých
schodoch ... Oni povedali: “Toto je Krv Ježiša Krista. Toto je telo Ježiša Krista.

80.A Luther to odvrhol a povedal: “Toto je chlieb a víno! To nie je telo Kristove,
pretože Ono bolo vyvýšené a sedí po pravici Božej, vykonávajúc prímluvu.” Vidíte? -
múdrosť človeka.

72 81.A keď prišiel John Wesley, potom čo prišiel Zwingli a Calvín ... A on dostal cirkev
na miesto, do bezpečia, že až oni nechceli viac prebudenie. “Čokoľvek má byť to bude,”
to bolo všetko.  A žili  každým druhom života.  Luteránska cirkev je tak pokrútená a
Anglikánska cirkev, ó, jej! Celá krajina zostala skazená práve tak, ako je to teraz. Cirkvi
boli pokrivené ... Keď kráľ Henry VIII prišiel do Anglicka, po krvavej Márii, a všetky tieto
veci sa stali ... a potom cirkev bola tak plná násilia a skazenosti. Človek tvrdil, že je
kresťan a žil so štyrmi, piatimi ženami alebo robili, čo len chceli a žili v nečistote.

82.John Wesley, ktorý študoval Písmo a pozoroval to, bolo mu zjavené, že Krv
Ježiša Krista posväcuje veriaceho, a oni nemajú ... Čo on potom urobil? On vystúpil s
ďalšou reformáciou. On spasil svet vo svojom čase, ako to urobil Luther. Vidíte? Čo to
bolo? Človek, moc zvieraťa, ktorá vyšla.

73 On dal ľuďom múdrosť porozumieť, že tá vec je zlá. To nie je Krv Ježiša Krista. To
nie je telo Ježiša Krista. To reprezentuje to telo. Vidíte?

83.To je ... stále teraz veľkým sporom medzi katolíkmi a protestantmi. To je tá
jediná vec, na ktorej sa práve teraz nemôžu zhodnúť. Na všetkom inom okrem tohoto sa
môžu zhodnúť. Tieto ... tie koncily, ktoré majú ... Všimnite si teraz, ale oni sa na tomto
nemôžu zhodnúť, vidíte. Víno je krv, a hovoria, že to je doslovná krv; že kňaz má moc
premeniť tento chlieb na doslovné telo Kristovo.

To je to, čo je v tom malom svätopríbytku (v schránke) v kostole. Viete, preto sa
oni prekrižúvajú a robia rôzne pohanské obete, keď prechádzajú okolo, viete, klaňajú sa
a skláňajú svoje klobúky a tak ďalej. To nie je kvôli tej budove; to je kvôli tomu košeru,
ktorý je v tom svätopríbytku (schránke). Všimnite si, ako chytro to satan potiahol.

74 84.Ale pozrite sa, v tom čase, na ľudskú bytosť, (vidíte?) Boh dal Ducha múdrosti
na človeka, aby porozumel, že to je falošné. Teraz, to malo bojovať proti tomu tretiemu
zvieraťu,  ktoré  tak  skazilo  cirkev,  (to  na  ktorom  on  jazdil),  že  to  bolo  strašné  -
reformátor. Čo oni robili vo veku reformátorov? Oni preniesli cirkev z jej pohanských
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modlárskych ceremónií  znovu naspäť ku Bohu. Kvôli  tomu vyšlo to zviera (chytrosť
človeka, jazdec), aby to učinilo.

75 85.No. Ale čítajme teraz tretí verš ... Zjavenie 3 a 2, za chvíľu. Poznačil som si to tu
z určitého dôvodu. No, toto prichádza práve teraz, Lutherov vek, vek reformátorov,
(Zjavenie 3: 2). Čo oni urobili, oni organizovali. Len čo Luther začal so svojou cirkvou,
oni to zorganizovali. No dobre, to isté urobil Wesley; to isté urobili Letniční, presne to
isté; zorganizovali to. A čo oni urobili? Oni zobrali ten istý systém z ktorého vyšli.

86.A teraz sledujte toto Zjavenie, ktoré hovorí do Sardiskej Cirkvi. Do anjela zboru,
je prvý verš, samozrejme, hľaďte.

Bdej a upevňuj i všetko ostatné, ... (to je to Slovo ktorému ste boli učení) ... čo ide
zomrieť  ...  (Ona  hneď  vtedy  je  hotová  ísť  naspäť  do  organizácii,  presne  tak,  ako
katolícka cirkev, z ktorej oni vyšli, vidíte.) ... Lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných
pred svojím Bohom.

Tam idete. Ide to tam znovu naspäť. Či nevidíte prečo sú organizované systémy
zlé? Kto to začal? Boh? Apoštolovia? Začala to Rímsko katolícka cirkev.

76 87.Nuž, nech len nejaký historik povie niečo iné. Inak to nie je. Oni hovoria, že oni
sú materskou cirkvou, a oni sú; ale oni to zorganizovali a zaviedli do toho systém s
ľudskou hlavou. My sme nezobrali jedného muža, tak ako to urobili oni; my sme zobrali
celý koncil ľudí a dali sme ich dokopy; potom ste dostali skutočný zmätok. Je to tak. Ako
môže nejaký koncil, akokoľvek ...?

88.To je tak, ako keď si myslíme, že demokracia je správna. Ja tiež verím, že je,
ale to nikdy nebude správne fungovať. Nemôže. Všade okolo samí prevrátení ľudia -
banda Rikisov,  ktorí  to majú riadiť.  Ako to budete môcť dať do poriadku? Nie je to
možné. Všimnite si, tou skutočnou vecou bol zbožný kráľ.

77 89.Všimnite si, tá živá bytosť, tá tretia živá bytosť (zviera), teraz, to bola chytrosť
človeka. On reprezentoval tých reformátorov, ktorí vyšli z modli pohanskej ... povedal:
“Toto  je  chlieb;  toto  je  víno.”  Vidíte,  antikrist  má  stále  niečo,  čo  symbolizuje
Kresťanstvo. On musí, pretože on je proti, vidíte. A potom ak má byť proti niečomu ...
Nuž, ak by si on tam zastal a hovoril: “Ó, ja som Budha.” Och, to by nespôsobilo vôbec
nič; to je od začiatku pohan. Ale antikrist je chytrý. On má všetky rôzne veci, ktoré
reprezentujú Kresťanstvo, lenže on to má na druhej strane, niečo čo je proti originálnej
náuke o tom. Vidíte, to je to, čo ho robí antikristom.

90.Tak tí  reformátori,  keď vyšla  tá  živá bytosť  (zviera)  vo forme človeka,  aby
bojovala proti tomu ... No, nezabudnite na túto skupinu; nezabudnite na to! Pamätajte
to po všetky dni svojho života. Tieto zvieratá sú správne; to je TAK HOVORÍ PÁN. Vidíte?

78 91.Všimnite si, modlárstvo prinieslo ... tá živá bytosť (zviera) s podobou človeka
vyšla  s  mocou  Božou,  vo  forme  múdrosti,  ktorú  jej  Boh  dal  a  priviedla  cirkev  z
modlárstva naspäť ku Bohu. Ale v ... našli sme v tom istom cirkevnom veku, keď oni
začali vytvárať denomináciu, že robia to isté, čo oni urobili na začiatku. To čo urobila
Rímska ... Teraz, ona začala robiť dcéry pre tú cirkev. A čo On povedal? Povedal: “No,
nenašiel som vás dokonalých a musíte upevňovať tú malú silu, ktorá vám zostala.”

Nuž, počúvajte, ako ich varuje znovu v Zjavení 3:3. Poďme ... Dobre, myslím, že
som sa pred chvíľou toho dotkol.

Pamätaj tedy, ako si prijal a počul a ostríhaj a učiň pokánie ... (Inými slovami,
pamätaj, že si vyšiel z takejto skazenosti. Vidíte? A hľaďte sem.) ... Keď tedy nebudeš
bdieť, prídem na teba ako zlodej, a nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba.

79 92.Ďalej, on je hotový prevrátiť svietnik. Tak, to je to. Čo to je svietnik? - Svetlo tej
Cirkvi. A ona odišla rovno do toho istého organizovaného systému pohanskej temnosti, z
ktorého vyšla, a tam ona dnes zotrváva. A ľudia, úprimní v srdciach, si myslia, že tam je
Pravda - práve tak, ako si to myslia katolíci a protestanti sa smejú na katolíkov a pritom
jedni sú takí istí, ako druhí, presne, podľa Slova. Ľudská múdrosť.

80 93.Všimnite si teraz. Och, ako to milujem! Počúvajte teraz, ako ich On varuje. No,
či naprosto s tým súhlasíte, každý z vás (no, ak nie, napíšte mi otázku), že tieto zvieratá
sú presne identifikované v každom veku, ako ich tu Biblia zidentifikovala? To je presne
to, čo oni robia. Ich história ukazuje, čo oni robili. My sa dívame rovno sem a vidíme, čo
oni robili. A tu, tieto zvieratá ... Nikdy predtým som to nevedel. Ja som tam len sedel a
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mohol som vidieť, ako sa to tam pohybuje, práve tak, ako sa vy dívate na mňa. A musí
to byť pravda, pretože je to rovno tuzhodné s Bibliou, tak ako poviete niečo iné, než ako
že je to pravda?

81 94.Všimnite si. Teraz, táto štvrtá živá bytosť (zviera), ktorá vyšla, aby bojovala
proti antikristovi v tomto poslednom zvierati ... Ste pripravený? Toto posledné zviera,
ktoré bolo poslané, alebo táto posledná moc, aby bojovala proti antikristovi, (ktorý bol
proti učeniu Božiemu, antikrist) to bol orol. Vidíte? Tá štvrtá živá bytosť bol orol. Teraz,
vy ktorí študujete veky, študujete Písma, to bol orol. A v Biblii, ten posledný vek bol Vek
Orla, a Boh prirovnáva orla ku Svojím prorokom. Vidíte? Sledujte teraz. Ten posledný
vek, Vek Orla - zjavovateľ pravdy Slova. Vidíte?

95.Prv ako sa Boh púšťa do akcii, ako to On robil vo dňoch Noeho, On poslal orla.
Keď On vzal Izrael, a faraónova armáda bola pripravená ísť, On poslal orla. Zakaždým na
konci toho On posiela orla. A tu On posiela znovu orla. To sa presne zhoduje so Slovom,
tak ako môžete robiť z toho niečo iné? On posiela orla.

82 96.Prečo? - zjavovateľa Pravdy, ktorá bola upadnutá počas všetkých vekov. Tak
ako by to mohol byť vôl, alebo človek, alebo akékoľvek zviera, ktoré jazdilo; ako by to
mohlo byť  zjavené prv,  akoby prišli  tí  orly? Oni  mali  svoje miesto.  Oni  boli  Bohom
poslané zvieratá, tak ako bol poslaný ktokoľvek iný.

97.Lev, to bol originál. On bol tam, kde antikrist vystúpil do boja; potom On vzbudil
ďalšiu moc. On poslal moc, aby sa s tým stretla. Potom on vzbudil ďalšiu moc, a On
poslal ďalšiu moc, aby sa s tým stretla. Potom tá posledná moc, On privádza dole orla,
aby navrátil deti znovu naspäť do originálnej viery otcov - Vek Orla. Potom, všimli ste si?
Tam už nie je viac žiadne zviera. To je všetko. To je koniec.

83 98.No, ak vezmete teraz Zjavenie 10: 1-7, (Odvolával som sa na to) pamätajte, vo
veku posledného posla (vidíte?),  čo sa malo stať? Všetky tajomstvá Božie mali  byť
zjavené - orol.

99.No, vidíte tie štyri zvieratá, ktoré vychádzali? To bolo úplne správne. Veríte
tomu? A teraz tu je každý vek, alebo každá moc, ktorá išla za tým, a tam je Písmo,
ktoré ukazuje, čo robil ten nepriateľský jazdec. To bolo zjavené v týchto Pečatiach, a
tiež, to bolo zjavené teraz, že každá moc zvieraťa, ktoré Boh poslal, aby bojovala proti
tomu, to pasuje presne do bodky, do veku orla. Teraz, ak je toto ten posledný čas, príde
orol. Je to tak. A do toho ...
84 100.No, pamätajte, teraz, vo dňoch, keď prišiel lev, to originálne Slovo, asi jedna
stotina z nich počúvala toho leva. Vo dňoch, keď prišiel vôl, to bola len mrňavá malá
kvapka z nich, ktorá počúvala posolstvo vola. Vo dňoch, keď prišiel človek, on pracoval
medzi ľuďmi, vidíte. Tak on bol chytrý. On mal malú skupinu, a čo oni urobili? Satan to
videl, tak on ich poslal rovno naspäť a zosobášil ich s tým. A pamätajte, keď nakoniec
prichádza ten orol, to bude jedna stotina z jedného percenta, ktorá bude počúvať - to je
Vek Orla.

85 101.Pamätajte, všetci títo ostatní jazdcovia ... a potom ešte Ježiš predpovedal, že
keby On neurýchlil Svoj príchod, že by nezostalo zachránené pre vytrhnutie žiadne telo.
Hovorí tak Písmo? Vidíte, kde potom sme; či nevidíte, bratia, sestry? Vidíte, kde sme?
Bože, ja som tak rád. Neviem čo robiť.

102.To som nie len ja, ktorý tu stojím a hovorím. Ja sa tiež tu nachádzam. Som
medzi vami. To je pre mňa. Ja mám rodinu. Mám bratov a sestry, ktorých milujem. A
Boh Nebies  je  natoľko  láskavý,  že  prichádza  dole  a  zjavuje  túto  vec  skrze  Svojho
Vlastného ... skrze videnia, ktoré sú potvrdzované už tridsať rokov, že sú Pravdou. Sme
tu. Dorazili sme sem. Vedecké skúmanie to potvrdilo. Potvrdenie Slova to dokázalo. A
sme tu! A toto zjavenie prichádza od Boha, a ono je Pravdou.
86 103.Porozumeli ste všetko? Bol som len zvedavý či ste to porozumeli. Možno vám
to nebudem musieť  hovoriť  potom v nedeľu.  Všimnite  si,  všimnite  si  ...  Nádherné!
Všimnite si teraz. A potom podľa času, v ktorom Boh išiel vyslobodiť ten predpotopný
svet, On poslal orla. A v čase, keď On išiel vyslobodiť Izrael, poslal orla. Či veríte, že ten
čas, dokonca čo sa týka Jána, na ostrove Patmos, toto Posolstvo bolo tak dokonalé, že
On ho nemohol zveriť jedine orlovi?

104.Viete,  orol  je  posol,  ale  vedeli  ste,  že  ten posol  bol  prorok? Veríte  tomu?
Dokážme to. Zjavenie 22 - pozrime sa či to bol orol. Skutočne on bol orol; on bol posol.
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Ale to bol prorok, ktorý mu zjavil celú túto Knihu Zjavenia. Zjavenie 22. kapitola a 19.
verš. Verím, že som si to tu dobre poznačil: 22:19. Možno som sa pomýlil. Nie, 22:9. To
je ono. Dívam sa na 22:9. To je správne. Áno tu to je.

Ale  mi  povedal:  Hľaď neurob toho!  Lebo som tvoj  spolusluha a  tvojich  bratov
prorokov ...

Pozrite sa, čo tu Ján videl.

A ja Ján, som to videl a počul ... Teraz on to tu končí. Toto je posledná kapitola. ...
A keď som to počul a videl, padol som, aby som sa klaňal pred nohami anjela, ktorý mi
to ukazoval.

A on, potom ten anjel. Vidíte? Ale on mi povedal: Hľaď neurob toho! ...

Žiadny opravdový prorok, alebo posol v žiadnom prípade nechce, aby sa mu klaňali.

Ale  mi  povedal:  Hľaď neurob toho!  Lebo som tvoj  spolusluha a  tvojich  bratov
prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj.

Vidíte? Teraz, tá Kniha bola tak dôležitá, že to je Slovo Božie. Sledujte to teraz! A
keď Slovo Božie je prinesené, ono musí byť prinesené cez proroka, pretože to je ten ku
ktorému prichádza Slovo Božie.

87 105.Očakával som, že ohľadne tohoto dostanem otázku, tu do tejto skrinky. Myslel
som si len, že by som sa toho dotkol ...? ... Cítim, že tam jedna je, a tak ... Myslel som
si len, že by som sa ku tomu dostal. Každé Slovo Božie je prinesené ... Biblia ani trochu
nemení svoj systém. Vidíte, to je to isté. To musí prísť do tohoto vidiaceho, ktorého
očakávame, že príde. Všimnite si teraz: Zjavenie 10: 1-7. No, prečítajme znovu 9. verš.

88 106.Teraz,  prv ako pôjdeme do toho verša,  chcem sa vás niečo opýtať.  Vidíte
dokonale, prv ako opustíme tieto Pečate ...? Pamätajte teraz, nie je viac žiadnej moci,
ktorá by vyšla po tomto orlovi, už viac nie. Zakaždým antikrist poslal niečo, Boh poslal
nejakú moc. Antikrist poslal  ďalšiu moc; Boh poslal  niečo, aby bojovalo proti  tomu.
Vidíte? Potom, keď sa On dostal ku tomu orlovi, to bolo Jeho Slovo, znovu tak, ako to
bolo prvý krát.
89 107.Hľaďte teraz. Či je to nie prorok, na ktorého očakávame že príde, nejaký muž
pomazaný Duchom Eliášovým? To nebude Eliáš, samozrejme, ale to bude muž ako on,
ktorý  príde,  a  práve  jeho  služba  je  poslaná  ku  týmto  upadnutým ľuďom,  ktorí  sú
pozvŕtaní skrze tieto denominácie, aby ich prinavrátila naspäť do originálnej viery otcov.

Nuž, ak to neviaže túto Bibliu dokopy, potom neviem čo to robí. Nemôžem nič viac
o tom povedať, pretože to je to ... práve prišlo. To je Pravda. Vezmite niečo z toho,
prevrátite to. Vidíte? Tak to musí byť tak.

90 108.Všimnite si teraz. Teraz, v 9. verši, “duše pod oltárom.” Nuž, tu v tomto sa
budeme naozaj rozchádzať. Ale hľaďte tu na chvíľu, vidíte. Myslel som si to tiež, ale to
neprišlo týmto spôsobom. Stále som si myslel, že tieto duše pod oltárom boli mučeníci
rannej cirkvi, a som si istý, že Dr. Elias Smith a všetci z nich hovoria, že to tak je, vidíte.
Ale ... Sám som si tak myslel. Ale, keď Duch Svätý ukázal do toho to videnie, nebolo to
tak, a to nie sú tie duše.
91 109.Teraz, vy hovoríte: “No, ja o tom neviem.” Dobre, no, len chvíľku. Zistíme to.
Toto nie sú duše Cirkve Nevesty - vôbec nie. Mysleli sme si, že to bola Nevesta Cirkev,
čakajúca tam - duše pod oltárom, vidíte, volajúce: “Ako dlho, Pane? Ako dlho?” Dovoľte,
aby som to teraz znovu prečítal, aby sme to správne porozumeli.

A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zabitých pre slovo Božie a
pre svedectvo, ktoré mali. (Ktorého sa držali - anglická Biblia. tl.)

92 Vidíte, Slovo Božie a svedectvo, ktoré mali ... No, nepohnite sa odtiaľ. Len chvíľku,
vidíte.

A  kričali  veľkým hlasom a  vraveli:  Až  dokedy,  Samovládca,  svätý  a  pravdivý,
nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?

A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho, a bolo im rečené, aby odpočívali
ešte krátky čas, až sa doplní počet aj ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež
byť zabití ako aj oni.

93 Teraz, čo sa týchto týka, v tomto čase, ak si všimnete, keď táto Piata Pečať je
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otvorená, Cirkev je preč. To proste nemôžu byť duše pod oltárom ... ranná cirkev. Teraz,
prosím,  ak  ste  kedy  dávali  pozor,  dávajte  pozor  teraz,  pretože  toto  je  veľká
kontroverzia, a tak chcem, aby ste teraz počúvali skutočne pozorne, keď máte svoje
papiere a všetko na písanie. Teraz, chcem, aby ste si všimli.

110.Teraz, títo nemôžu byť tými dušami, pretože tie duše spravodlivých umučených
a spravodlivých ľudí, Cirkev, Nevesta, boli vzatí hore; a tak oni nemôžu byť pod oltárom.
Oni majú byť v Sláve s Nevestou. Hľaďte teraz. Pretože oni odišli vo Vytrhnutí vo 4.
kapitole Zjavenia; oni boli vzatí hore.

111.No, kto sú tieto duše? To je ďalšia vec. Kto potom oni sú, ak to nie je tá ranná
cirkev? To je Izrael, ktorý má byť spasený ako národ - všetci z nich, ktorí sú predurčení.
To je Izrael. To je sám Izrael.

Vy hovoríte: “Ó, počkaj na chvíľu.” Vy hovoríte: “Oni nemôžu ...”

94 112.Och áno, oni maju byť spasení. Dajme to tu do poriadku. Mám štyri alebo päť
miest Písma. Vezmem jedno. Vezmime List Rimanom, len na chvíľu, aby sme zistili, či
oni majú byť spasení. Vezmime List Rimanom a poďme do 11. kapitoly Rimanom, a
uvidíme. Čítajme to len, a potom to budeme mať sami. Rimanom 11. kapitola, 25. a 26.
verš. No, počúvajte tu Pavla. A Pavol povedal, že keby ktokoľvek, dokonca aj anjel,
kázal iné evanjelium, čo on má byť? Prekliaty. Hľaďte.

Lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba
múdrymi, Tu to máte že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť
pohanov,

95 Tá posledná pohanská Nevesta bude privedená dovnútra; kvôli Neveste - slepota
prišla na Izrael kvôli tomu.

a tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané: Príde zo Sionu Vysloboditeľ  a
odvráti bezbožnosť od Jakoba.

113.Je to pravda? Nuž, oni sú Izrael, ktorý je pod týmto oltárom. Hľaďte. Izrael bol
zaslepený práve za tým účelom, aby sme my boli spasení. Veríte tomu? Teraz, kto ich
zaslepil? Boh. Boh zaslepil Svoje vlastné deti.

96 114.Nie divu, že Ježiš, keď visel na kríži ... A tí Židia kričali žiadajúc Jeho Krv - to
boli Jeho vlastné deti, a On bol Písmo. On Sám bol Slovo. A tu On vedel, že títo ľudia by
Ho s radosťou prijali a preto On ich zaslepil, že Ho nemohli poznať. On prišiel takým
pokorným spôsobom a zaslepil ich na to, aby to oni neprijali, vidíte. Písmo hovorí, že oni
by to prijali; a On zaslepil ... boli zaslepení. Ježiš ich ľutoval až tak, že povedal: “Otče,
odpusť im. Oni nevedia čo činia.” Oni boli slepí. Pavol povedal, že Oni boli zaslepení kvôli
nám.

97 115.Všimnite si teraz, chcem aby ste toto sledovali skutočne pozorne. Boli im dané
rúcha. Oni ich nemali. Im boli dané rúcha - biele rúcha, každému jednému z nich. Teraz,
svätí teraz majú ... už majú rúcho. Oni ho dostali tu. Ale tam, im boli dané rúcha; a
svätí už mali svoje rúcha a odišli. Vidíte? Vidíte, oni nemali žiadnu šancu, pretože boli
zaslepený od Boha, od ich vlastného Otca, aby tak milosť Božia sa mohla vyplniť, aby
Nevesta mohla byť vzatá z pohanov. Je to tak?
98 116.Dovoľte,  aby  som  vám  ukázal  nádherný  predobraz  tu  v  Jozefovi.  Jozef,
duchovný muž, orol; narodil sa medzi svojimi bratmi, tak ako tá skutočná Cirkev medzi
tými ostatnými, a on mohol vykladať sny a vidieť videnia, a tí ostatní ho nenávideli. Jeho
otec ho miloval. Všimnite si potom, on bol vypudený skrze svojich bratov - nie skrze
otca. Vyhnaný od svojich bratov, a bol predaný takmer za tridsať strieborných. Hodený
do jamy a rátaný za mŕtveho, vzatý hore a postavený po pravici faraónovej. A pretože
bol vyhnaný od svojich bratov, (vidíte?) bola mu daná pohanská nevesta. Nie z jeho
vlastného ľudu. Z nej sa mu narodil Efraim a Manasses, ktorí boli pridaní ku Izraelu.

117.Pri tom, keď ich Izrael žehnal, tým že skrížil  svoje ruky z najmladšieho na
najstaršieho, aby prešlo to požehnanie zo Židov naspäť ... zo Židov na pohanov. Vidíte?
Prekrížil svoje ruky na mladšieho syna, ktorým je tá mladšia cirkev, aby to na ňu prešlo.
Matka cirkev stála v slnku. Ona porodila toto dieťa. A všimnite si, aby ho dostal, Izrael
prekrížil  svoje  ruky  ako  predobraz.  A  Jozef  ...  Obidve  deti  mali  pohanskú  matku.
Izraelova nevesta tam prešla zo starej Ortodoxnej na Kresťanskú cestu, skrze Ducha
Svätého, ktorý prekrížil Izraelove ruky. On povedal: “Boh prekrížil moje ruky.” On s tým
nič nemal spoločného.
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99 118.Všimnite si. Potom Jozef, odmietnutý od svojich vlastných bratov, od svojich
vlastných ľudí, si vzal pohanskú nevestu. Presne to, čo urobil Ježiš - odmietnutý od
Židov, vzal si pohanskú Nevestu. No, čítajme tu niečo. Mám tu poznačené nejaké miesto
Písma, Skutky 15. A och, toto je len ... toto je to, čo ... jednako to máme učiť. Nuž,
myslím, že to práve mám, tak sa mi vidí, Skutky 15: 14. No dobre. Dúfam, že toto je
teraz ono. No dobre. “šimon vydával svedectvo, ako Boh ...” Začnime od 13. verša.

A keď umĺkli, odpovedal Jakob ...

100 No,  viete  čo  sa  stalo,  oni  išli  ku  pohanom, (vidíte?)  a  kvôli  tomu bol  rozruch,
pretože oni boli Židia, viete.

A keď umĺkli, odpovedal Jakob a povedal: Mužovia bratia, počujte ma!

šimon (to je šimon Peter) ... Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby
vzal z pohanov ľud na svoje meno. [ako Boh prvý krát navštívil pohanov, aby vzal z nich
ľudí pre svoje meno. - ang. Biblia King James. - tl.]

Vidíte? Meno mojej ženy bolo Broyová. Keď som si ju vzal stala sa Branhamová.
Ježiš berie Svoju Cirkev ... alebo Svoju Nevestu z pohanov. To je Písmo, obraz - tak ako
bol Jozef.

101 119.Teraz si všimnite toto. Teraz, tieto duše pod oltárom, tieto duše, rozumejte
teraz, oni sú pod oltárom, prečo oni boli umučení skrze hriešneho človeka, ako Eichman,
vidíte. Oni sa ďalej držia, (milióny z nich), ale oni zostávajú Židia.

Teraz si zapamätajte. Čo to bolo? Oni boli zabíjaní kvôli Slovu Božiemu - nie pre
svedectvo Kristove. Rozumiete tomu? Ale pamätajte, cirkev prichádza - tak isto mučeníci
cirkvi - boli zabití pre Slovo Božie a svedectvo Ježiša Krista. Koľkí z vás to tu vedia?

No dobre teraz, ale títo nemali svedectvo Ježiša Krista. “... pre slovo Božie a pre
svedectvo, ktoré mali” - to sú Židia. A Hitler ich nenávidel, a tak isto Eichman, a tak isto
Stalin, a všetci ďalší na svete; ale oni stáli verne na tom, čomu verili. A oni ich zabíjali,
pretože oni boli Židia.

121.Vedeli  ste,  že  Martin  Luther  mal  tiež  tú  istú  predstavu.  To  je  pravda.  On
povedal: “Všetci Židia by mali byť daní nabok. Oni sú antikrist.” Vidíte? Ale on bol práve
pod iným rozložením moci, a on to nevidel - nevidel Slovo. Teraz Slovo Pravdy vystupuje
do popredia.

102 122.Ako budete môcť kedy odstrániť Izrael? Vy to nemôžete urobiť. Och, ako mohol
ten prorok tam zastať toho dňa a povedať: “Vyzeráš ako jednorožec, Izrael,” keď sa mu
oni snažili ukázať z neho tie najhoršie časti; on povedal: “Prečo,” on povedal: “ktokoľvek
ťa bude žehnať bude požehnaný, a ktokoľvek ťa bude preklínať bude prekliaty.” To je
pravda. Ó! Ako to urobíte?

123.Raz  si  oni  mysleli,  že  by  Boh  zabudol.  Keď  prorok  videl  tú  temnú  vec
prichádzajúcu na Židov,  ten človek tam stál  a  Slovo Božie  sa vlievalo  do neho,  on
povedal: “Ó, Pane, či opustíš Svoj ľud?”

On povedal: “Čo to tam leží vedľa teba?”

On povedal: “Merná palica.”

On povedal: “Ako vysoko je do Neba? Zmeraj. Aké hlboké je more?”

On povedal: “Nemôžem to odmerať.”

124.On povedal: “Ani Ja nemôžem zabudnúť na Izrael,” Nie veru! On nezabudne na
ňu. On musel zaslepiť Svoje vlastné dieťa. No, predstavte si to! Zaslepil Svoje vlastné
dieťa, aby nám dal šancu, a my to odstrkujeme preč. Nuž, nespôsobuje to pri vás, že sa
cítite takí malí, že by ste mohli vliezť pod betónový blok, s desať galónovým klobúkom
na hlave a vôbec sa ho nedotknúť. To je skutočne byť malým. Ó!

103 125.Áno, oni sa držali Slova Božieho. Oni boli Židia. Oni mali svoj Zákon, a oni
zostali pri ňom. Pamätáte sa na minulý večer, teraz? Oni zostali pri tom. A oni boli Židia,
a oni mali Zákon, a ten Zákon bol Slovo Božie. Oni zostali rovno pri tom. Je to tak. A pre
svedectvo, ktoré oni mali, oni boli mučení. Tu boli duše pod oltárom, po tom, čo Cirkev
odišla.

104 126.Hľaďte teraz. Oni vo svojej zaslepenosti dali umučiť svojho Mesiáša, a preto to
teraz oni žali. Oni si to uvedomili. Oni to uznali, keď bolo po tom. Oni to potom uvideli,
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keď prišli pred oltár Boží. Ale teraz je pre nich milosť Božia.

127.Hľaďte teraz. No oni by nemohli, v žiadnom prípade, byť svätými, pretože oni
by už boli odiati v rúchu - ale oni sú teraz tu, len duše pod oltárom kvôli Slovu Božiemu
a svedectvu, ktoré mali, pretože boli Božím ľudom, Židmi. Ale teraz hľaďte. Milosť Božia
prišla ku nim, a Ježiš dáva každému jednému biele rúcho (Hľaďte!) rovno po tom, čo
Cirkev je preč, pretože oni boli verní svojej veci a oni boli zaslepení, a oni to nevedeli.
Oni to nevedeli. Oni odohrávali presne tú časť, ktorú Boh naordinoval pre nich, aby ju
odohrali. A tu, Ján sa pozrel a videl duše pod oltárom. Hľaďte teraz. On vidí tieto duše.
Hľaďte, čo on volá o nich.

Oni kričali: “Pane, ako dlho?” Hľaďte!

“Ešte malú chvíľu.” (Vezmime to pri tom, ako ideme ďalej cez Písmo.)

105 128.Oni si uvedomili, že umučili svojho Mesiáša, vidíte. A oni to nevedeli, ale potom
to oni poznali. Oni boli spätne mučení za to, že urobili zle. A teraz, pozrite sa, čo za vec
oni museli robiť. Vidíte, oni boli vinní vraždy, a tak oni boli zavraždení. Oni kričali: “Jeho
Krv na nás!” Je to tak. A oni boli zaslepení.

129.Nuž, ak by oni neboli bývali zaslepení, Boh by bol povedal: “Nechajte ich tak.
Oni nie sú hodní.” Ale že boli zaslepení od Boha, Jeho milosť sa sklonila ku nim. Amen,
to hovorí o udivujúcej milosti! - a dala každému jednému z nich rúcho, pretože celý
Izrael bude spasený. Každý jeden, ktorý má zapísané svoje meno. Je to tak.

106 130.Ježiš im dáva rúcha, ako Jozef dal svojim bratom - predobraz. Pozrite, keď tam
Jozef stál, a keď on nakoniec ... On sa tam dal poznať pri oltári, pri svojom vlastnom
oltári vo svojom paláci, pri svojom tróne; on povedal: “Každý nech odíde odtiaľto.” Jeho
žena bola v paláci  -  tam, kde bude Nevesta.  A on im povedal,  on povedal:  “Či  ma
nepoznáte?” Tu on teraz hovoril po hebrejsky. “Ja som váš brat, Jozef.” Ó!

Oni povedali: “Teraz, och, ty nás dorazíš.”

131.On povedal: “Počkajte chvíľu; počkajte chvíľu. Boh to urobil za určitým účelom
- mal vás, aby ste ma vyvrhli za tým účelom, aby zachoval život.” Sláva! Tu to presne
máte. On povedal: “Nehádajte sa medzi sebou.” Pamätáte Jozef to povedal, povedal:
“Nehádajte sa medzi sebou. Všetko je teraz v poriadku. Všetko pominulo. Boh ma sem
poslal pred vami.”

132.Viete,  Biblia  povedala,  že  oni  Mu budú hovoriť,  keď Ho uvidia  prichádzať,
povedia: “Ty si Mesiáš, my vieme; ale odkiaľ máš tieto jazvy?”

On povie: “Utŕžil som ich v dome Mojich priateľov.”

107 133.Priatelia? A keď si  to oni uvedomia, tí  ktorí  pozostali,  tých 144 000, Biblia
hovorí, že oni oddelia jeden dom od druhého a budú mať dni, v ktorých budú len plakať
a nariekať a chodiť hore dole, hovoriac: “Ako sme to mohli urobiť? Ako sme to mohli
urobiť? Och, my sme ukrižovali nášho vlastného Mesiáša.” Oni plakali ako plače dom nad
svojím jednorodeným synom. “Ako sme to mohli urobiť?”

134.Židia, oni sú najnábožnejší ľudia na svete. Boh ich vybral, ale On ich zaslepil,
aby vzal nás, a my to odstrkujeme! Čo za súd pre pohanskú cirkev? No prosím, vidíte.
Zaslepený zámerne od Boha, aby tak On mohol zobrať nás, Nevestu, pre Ježiša. Berie
ich z ... Vidíte, ukázal to v predobrazoch a vo všetkom.

108 135.No vidíte kto sú tie duše? To nie sú svätí mučeníci. Oni boli preč. Je to tak.
Všimnite si, oni boli ... oni už boli odídení. Vidíte? Tak týmto sú dané rúcha - každému
jednému. A teraz chcem, aby ste si všimli. Ale teraz Božia milosť sa sklonila ku nim.
Ježiš dáva každému jednému biele rúcho, tak ako Jozef preukázal svoju milosť svojím
bratom.

136.Hľaďte teraz. Hoci sa oni snažili zbaviť Jozefa, tak isto ... Ale jeho milosť sa
načiahla rovno ku ním. “Och, to je v poriadku. To je v poriadku. Vy ste to nemali v
úmysle urobiť. Ale pozrite sa, to bol Boh, ktorý to urobil. Boh vás všetkých nechal, aby
ste to urobili, a tak ste ma mohli vyhnať, a priviedol ma sem, aby som mohol zachovať
život pre ľudí,  pre týchto pohanov tu, odkiaľ  mám teraz svoju ženu. Nemal by som
žiadnu ženu, keby som bol zostal tam. A ja milujem svoju ženu, a ona mi tu dala tieto
deti.” A povedal: “A teraz prichádzam, aby som vás všetkých zobral. Vy všetci budete
mať to dobré, tak isto. Privediem vás sem a všetci budeme žiť spolu, ako jedna veľká
rodina.” On povedal: “Jednu vec sa chcem opýtať. Či žije stále môj starý otec?”
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109 137.Pozrite sa, čo on urobil tomu malému Benjamínovi, ktorý je typom tých 144
000, ako sa ku tomu neskoršie dostaneme. Vidíte čo on urobil? On len pobehol rovno
rýchlo ku Benjamínovi, padol okolo jeho krku a začal ho objímať. Jeho malý brat, ktorý
sa narodil do rodiny, po tom čo on bol preč, skrze jeho matku, tú prvú cirkev, ortodoxnú
cirkev. Tých 144 000, ktorí sa narodili počas Jeho neprítomnosti, zatiaľ čo On bol preč,
aby si zobral pohanskú nevestu. Ó! Nehovorí vám to niečo? Tak, vidíte kto oni sú? Tu to
máte.

110 138.Všimnite si teraz, hoci sa oni snažili zbaviť Jozefa, jeho milosť sa načiahla ku
nim. Hoci sa oni snažili zbaviť Ježiša, On stále prichádza znovu naspäť, pretože oni boli
zaslepení,  a  dáva každému jednému biele  rúcho.  On sa  ich  jednako chystá  zobrať
domov. To u Neho nerobí ani trochu zmeny, pretože On povedal: “Ja ich aj tak všetkých
spasím.”

139.Teraz, 10. verš. Všimnite si, oni sa dožadujú pomsty. Vidíte? Nuž, ak by to bola
Nevesta, to by mala byť ako štefan: “Otče, odpusť im,” viete, vidíte; ale toto sú Židia,
ktorí práve vošli, vidíte. Oni sa dožadujú pomsty.

Všimnite si  znovu ...  vidíte? Znovu On povedal ...  Všimnite si,  to nie sú ...  On
povedal: “To sú tvoji bratia,” Židia. No, oni sa dožadovali pomsty.

Oni povedali: “Och, my chceme, aby si nás tam pomstil.”

On povedal: “Ešte malú chvíľu, ešte malú chvíľu, len čo ...” (Dovoľte nech to tu
prečítam. To je v 10. verši.)

•

o A kričali  veľkým hlasom a vraveli: Až dokedy, Samovládca, svätý a pravdivý,
nesúdiš a nepomstíš našej krvi na tých, ktorí bývajú na zemi?

A bolo dané jednému každému dlhé biele rúcho, a bolo im rečené, aby odpočívali
ešte krátky čas, ...  Vidíte? dávajte pozor ...  ešte krátky čas, až sa doplní počet ich
spoluslužobníkov ... Vidíte? No, čo to je? Tí proroci teraz kážu Izraelu. ... až sa doplní
počet ich spoluslužobníkov a ich bratov, ktorí majú tiež byť zabití ... Vidíte, tí, ktorí sú
predurčení, aby boli zabití ... ako aj oni.

111 140.Vidíte, inými slovami, to je pre nich predurčené. To je podľa Písma, že oni to
musia urobiť. “Len odpočívajte za krátky čas. No, musíte mať svoje rúcha, a pôjdete
domov. Len tam seďte za chvíľu. Vidíte, čakajte ešte trochu.” A teraz si všimnite. “Vaši
bratia ... vaši bratia ešte musia byť zabití,” čo znamená tých 144 000, ktorí ešte majú
byť vyvolaní v tom súžení - 144 000 je vyvolaných.

141.Prajem si, aby sme mali čas. Možno sa ku tomu dostaneme zajtra večer, ak
Pán dá, prv ako sa dostaneme ku ďalšej Pečati. Tiež ... No dávajte pozor. Oni museli byť
umučení skrze antikrista - práve sme cez to prešli, všimnite si - v jeho poslednej jazde,
keď on zruší tú zmluvu tam s tými Židmi, a tam ona ide, vidíte. Títo Židia, 144 000 majú
byť vyvolaní skrze tých dvoch svedkov zo Zjavenia 11.

112 142.No,  pamätáte  sa,  oni  mali  prorokovať.  Čítali  ste  to.  Koľkí  z  vás  to  čítali?
Skutočne,  my všetci  sme oboznámení  s  čítaním Písma.  A oni  prorokujú,  títo  dvaja
svedkovia prorokujú v čase druhej polovici Danielových sedemdesiatych týždňov. To sú
tie posledné tri a pol roka.

Pamätáte sa, ako sme preberali Danielových sedemdesiat týždňov? Povedal som, že
to  budeme  potrebovať,  keď  sa  sem dostaneme.  Nevedel  som prečo,  ale  niečo  mi
povedalo, že to budeme potrebovať, a tu sme, vidíte. Všimnite si, v čase Daniela ...

143.No, pamätáte sa, Danielovi bolo povedané, že Mesiáš príde, (to knieža, Mesiáš,
radšej)  a  On bude  prorokovať.  Izraelovi  stále  zostávalo  sedemdesiat  týždňov,  a  v
polovici sedemdesiateho týždňa bude Mesiáš vyťatý, a bude odstránená denná obeť, (Je
to tak?) ale stále tam zostáva vyznačené tri  a pol  týždňa. V tomto úseku On berie
pohanskú Nevestu.  Nuž,  ona ide hore A keď ona odchádza hore,  povstávajú dvaja
proroci pre Izrael, vidíte.
113 144.A tieto duše, ktoré teraz boli umučené cez ten čas, skutoční opravdoví Židia,
tam za ten čas, oni mali svoje mená v Knihe, oni žili správnym životom, a robili dobré
veci, žili Judaizmom do bodky; a boli umučení skrze Eichmana a mnohých ďalších. Čestní
ľudia, milióny z nich tam v tom čase - a tí Nemci ich strieľali, mučili a zabíjali, a vešali
ich na ploty, a pálili ich, a spopolňovali a robili s nimi všetko možné. Tí suroví, krvilační,
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Hitler a Stalin a Musolini, a všetci tí ľudia, ktorí nenávideli tých Židov.

114 145.Myslím, že to je jedna z vecí, ktorá drží dohromady tento národ, pretože oni
vždy mali vo vážnosti Židov - dávajú im miesto. Vy si vážte Židov, a Boh si bude vážiť
vás.  Nuž,  je  hromada Židov,  ktorí  sú  odpadlíci,  tak  ako sú  pohania  -  tak  isto.  Ale
skutočný  Žid,  Boh  zapísal  jeho  meno  do  Knihy  pred  založením sveta,  a  tu  on  bol
zavraždený v tomto čase. A pamätajte ...

146.Zamyslite  sa teraz nad tým, aké je to dokonalé.  Rovno po tých miliónoch
zabitých Židoch, nevinných ľudí, skrze národy sveta ... Písmo tu hovorí, rovno v tomto
čase, že oni sú každý jeden pod oltárom, uvedomili si čo sa stalo; a sú im dané biele
rúcha.

115 147.A  oni  hovoria:  “Či  nemôžeme  ísť  naspäť  do  Kráľovstva  hneď  teraz?”  To
Židovské kráľovstvo má byť poslané na zem, viete. Ján videl to kráľovstvo na zemi,
vidíte, že bolo ustanovené ... Teraz toto je kráľovstvo Evanjelia, vidíte, ale to kráľovstvo
Židov  bude  kázané  skrze  tých  dvoch  prorokov.  A  tak  všimnite  si  tu  to  zemské
kráľovstvo. Kráľovstvo nebeské je kázané skrze tých Židov, či pre - chcem povedať pre
pohanov. To kráľovstvo tu na zemi má byť ustanovené v Miléniu ... po Miléniu pre Židov.
No všimnite si. Všimnite si teraz toto. Tu, zatiaľ čo oni kážu, (vidíte?) ešte prv, ako sa
títo proroci vôbec zjavia na scéne, títo Židia, ktorí museli zomrieť pod Eichmanom a
inými, sú ... každému jedenému z nich, ktorý bol predurčený, je dané, z milosti, biele
rúcho. Amen. Každému jednému z nich je dané biele rúcho. Všimnite si. No, čo sa stalo?
Akonáhle sa toto deje ...

116 Dávam pozor tam na tie hodiny, a viem že je dosť neskoro, ale nechcem, aby ...
Vidíte, pozorujem tých biednych ľudí, ktorí tam stoja - Nech vám Boh pomôže, bratia.
Dúfam, že každému jednému z vás je dané tiež v ten deň biele rúcho. Stoja, prestupujú
z nohy na nohu, unavení, a niektorí z vás pracovali celý deň. Viem, čo to znamená. A
pozrite sa sem ... A niektoré biedne staré ženy stoja. Všímam si, ako niektorí z týchto
mužov dávajú ženám svoje miesta, a niekto dal svoje miesto nejakej matke s dieťaťom
... A vidím to všetko, a som si istý, že On tiež. Všimnite si, ale nechcem vás tu držať
príliš dlho. Keby som vás len mohol doviesť do toho, aby ste videli to Posolstvo, to je
všetko, čo chcem urobiť, rozumiete.

Všimnite si teraz. V čase Daniela, teraz, v druhej polovici sedemdesiateho týždňa ...
Zapamätajte si teraz, Mesiáš mal byť vyťatý v strede. To je polovica. No, čo je polovica
zo siedmych? - tri a pol. Ako dlho Kristus kázal? [Zhromaždenie odpovedá: “Tri a pol.”]
Správne. Ale ešte bolo vyznačené tým ľuďom čo? - ďalších tri a pol roka.

117 No všimnite  si.  Títo  Židia  ...  Musím to  robiť  po poriadku,  aby ste  mohli  vidieť
zjavenie tejto Pečati, aby ste videli čo to je, tieto duše pod oltárom, a kto oni sú.

118 148.Ale  v  priebehu tohoto času,  ó  jej,  vidíte  čo sa deje,  pohanská Nevesta je
vybraná v tých siedmych cirkevných vekoch a ide hore, a keď sa to takto deje, všetci
títo Židia, ktorí tam boli pozabíjaní, kvôli zaslepeniu, (ležia pod oltárom) Boh prichádza a
hovorí: “Vidíte čo to bolo? Teraz vám dám každému jednému rúcho.”

Oni povedali: “Ako dlho, Pane? Vojdeme teraz?”

On povedal: “Nie, nie, nie, nie. Vaši spoluúčastníci, Židia, ešte musia trochu trpieť.
Oni musia byť zabitý, ako ste vy boli zabití. Tá šelma ich musí dostať, vtedy keď on zruší
svoju zmluvu.”

119 No, všimnite si. A všimnite si teraz jedno ... No, ako si budete pamätať, títo proroci
majú prorokovať podľa zjavenia 11, (zodvihnite ruky, ktorí ste to čítali.) a bude im daná
moc ( a my za chvíľu uvidíme, kto oni sú, keď Pán dá). Všimnite si teraz, kto sú títo
proroci.  A  teraz  Biblia  to  tu  hovorí.  Skutočne  ona  to  hovorí.  Skutočne,  vidíte.  No
všimnite si, v polovici týchto tri a pol týždňa teraz, v ktorých tu oni prorokujú ...

120 149.A Zjavenie tu hovorí, že oni prorokujú tisíc tristo šesťdesiat dní. No, pravidelný
židovský kalendár, pravidelný čas Božieho kalendáru, je presne tridsať dní v mesiaci.
Rímsky kalendár, to je to, čo to zamiešalo. Pravidelný kalendár má tridsať dní v mesiaci.

150.No, ak by ste chceli zobrať tridsať dní a dodať tri a pol roka do toho, a stále
tridsať dní, potom budete vidieť, čo by ste dostali.  Tisíc dvesto šesťdesiat dní. Tisíc
dvesto šesťdesiat dní, presne tri a pol roka. No, vidíte, tam nie je chyba. Tam to je. To
proste pasuje spolu, zapadá to do seba, ako ozubenie. Všimnite si, títo dvaja proroci
kážu Židom za tri a pol roka. V tom čase ja vyvolaných tých 144 000.
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121 151.A potom, všimnite si, títo dvaja proroci sú presne Mojžiš a Eliáš. Hľaďte teraz.
Pozrite  sa  na  ich  službu.  Sledujte,  čo  títo  proroci  robia.  Oni  majú  moc udrieť  zem
pliagou, tak často, ako budú chcieť. Kto to je? - Mojžiš. Oni majú moc zavrieť nebo, a
nebude pršať v čase ich služby. Kto zavrel nebo na tri  a pol roka? - [Zhromaždenie
odpovedá, “Eliáš.”] No prosím. To sú oni.

122 152.Vidíte, to je ... človek, keď on zomrie, on nemení svoje postavenie; on nemení
svoje postupovanie, vidíte. Pozrite sa, a keď ... predtým ... keď Saul odpadol a nebolo v
zemi žiadneho proroka, on nemohol porozumieť, čo robiť. On bol proti tomu. On mal ísť
do boja. On išiel ku tej čarodejnici z Endor. No, len s krvou býkov a kozlov, ona toto
mohla urobiť. A ona vyvolala ducha Samuela; a keď Samuel prišiel hore, tam on stál vo
svojom prorockom rúchu. Nie len to, ale on bol stále prorok.
123 153.On povedal: “Prečo si ma vyvolal z môjho odpočinku, keď vidíš, že si sa stal
nepriateľom Boha.” On povedal: “Zajtra večer o tomto čase padneš v boji, a zajtra večer
o tomto čase budeš so mnou,” a to bolo presne to, čo sa stalo.

Vidíte, nie len že ... On bol stále prorok. A títo mužovia sú stále proroci. No, za
chvíľu sa dostaneme do toho trochu hlbšie.

154.Ó, ako milujem to Slovo! Nie divu, “človek nebude žiť na samom chlebe, ale na
každom slove, ktoré vychádza z úst Božích.” Títo dvaja proroci sú Mojžiš a Eliáš podľa
tých skutkov, ktoré znovu boli zopakované. To stále bola ich služba. No všimnite si, tak
ako robili ... to ich nezmenilo.

155.Pamätajte, títo mužovia nikdy nezomreli. Sledujme to tu. No, nemiešajte ...

124 Prv ako sa dostaneme preč od tohoto, nemiešajte si Eliášovu službu v piatom raze s
jeho službou v štvrtom raze. Hovoril som vám, že pohanská Cirkev očakáva na Eliáša.
Správne. A tu je on zase so Židmi. Pamätajte, on nemôže prísť štyri krát. To je číslo
nepriateľa. To musí byť päť.

156.Prvý krát on prišiel, on bol Eliáš, on sám. Po ďalšie on prišiel, to bol Elizeus. Po
ďalšie on prišiel, on bol čo? - Ján Krstiteľ. Po ďalšie on prichádza, to je ako siedmy anjel.
A piaty krát on prichádza, on je tam s Mojžišom. Tak veru! Nepopleťte si ho.

157.Päť, ak poznáte čísla Biblii, päť je číslo pracujúcej milosti; a to je to, čo On
urobil. No hľaďte, ak chcete vedieť kde to je. Bol Ježiš pracovníkom milosti? J-E-Ž-I-š -
päť; P-R-Á-C-A (Pasuje to?) - práca z lásky, kvôli vám. A keď prichádzate ku Nemu, ako
prichádzate? Skrze čo? V-I-E-R-U, v P-R-Á-C-U. Je to tak? Práca je číslo milosti. No
dobre, pre veriaceho ...

158.Všimnite si, ten prvý Eliáš, to bol on. Ten druhý bol Elizeus. Ten tretí bol Ján.
Ten štvrtý bol  Siedmy Anjel  alebo posledný Posol  pre cirkev,  podľa Malachiáša 4 a
Zjavenia 10:7. Teraz, ten piaty krát, on je posol pre Židov. pre tých 144 000, pre Židov,
po odchode Cirkvi.

125 159.Cítim práve trochu divný pocit. Pozrite sa. Ak si niekto myslí ... Chcem, aby ste
to teraz porozumeli. Ak si niekto stále myslí, že Malachiáš 4, aby prinavrátil ľudí, je ten
istý, ktorý pôjde tam ku Židom, a myslí si, že to je všetko to isté, dovoľte mi, aby som
vám  to  v  krátkosti  vyjasnil.  Bude  v  tom  trochu  zmätok,  pretože  pamätajte,  v
Malachiášovi 4, tam je povedané “navrátiť vieru otcov ... detí späť ku otcom.” Vidíte,
“späť ku otcom.”
126 160.No, dovoľte, aby som vám ukázal rozdiel v tej službe. Ak on prichádza navrátiť
vieru detí naspäť ku otcom, on by zapieral Krista. On by išiel naspäť do Zákonu. Je to
pravda? Otcovia sa držali Zákona. Rozumiete tomu?

161.Všimnite si. Keď Eliáš, keď on prichádza vyplniť svoju službu v Malachiášovi 4,
(vidíte?) ako Malachiáš 4, Eliáš bol sám. Ale keď on prichádza slúžiť Židom v Zjavení 11,
on má so sebou Mojžiša. Tak tam nie je zmätok, ani trochu. Rozumiete tomu? Keď Eliáš
prichádza v Malachiášovi 4, on je sám. Eliáš - ( nie Eliáš a Mojžiš), Eliáš príde.

127 162.Ale tá istá inšpirácia, ktorá povedala, že Eliáš príde v tejto poslednej časti
cirkevného veku, aby prinavrátil vieru detí naspäť do originálnej viery otcov, do viery
apoštolov - na ktorú sa očakávalo, že sa navráti, a antikrist ich všetkých vytiahol von ...
Aby navrátil naspäť, ako všetky tie ostatné miesta Písma sa v tom zhodujú. Vidíte? On
prichádza sám. Vidíte? Ale keď on prichádza do cirkvi, Biblia ... prichádza ku tým 144
000, Biblia jasne hovorí, že obaja, on ... Tam sú dvaja - nie jeden, dvaja.
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128 163.A jeho prvá služba nemohla vziať Židov a položiť ich naspäť do Zákona, pretože
on prichádza kázať Krista tým 144 000. Amen! Toho Mesiáša, ktorý bol vyťatý. Amen. To
je to! A tak to nemajte rozhádzané. To nie je rozhádzané. Písmo neklame, ani trochu.
Sláva! Och, keď som uvidel to svetlo ja som len ...

164.Povedal som: “Ďakujem, Pane,” keď som pozoroval, ako sa to tam deje - keď
som videl, že Eliáš tam kráča pre ten prvý vek sám. On bol potom sám. Potom, keď som
ho znovu videl prichádzať, ešte niekde pri inej príležitosti, boli tam dvaja. Povedal som:
“Tam on je. To robí to, Pane. Amen! Teraz to vidím.” Mohlo to byť trochu rozhádzané pre
niekoho, ale On mi povedal, aby som sa o tom zmienil, a tak som to urobil.

165.Všimnite si, títo mužovia sú zachovávaní nažive od Boha od ich originálnej
služby do budúcej služby; oni tak dobre slúžili. Vidíte? Len si predstavte, že duch Eliášov
slúži päť krát - Mojžiš, dva. Hľaďte, zachovaní nažive do budúcej služby. Ani jeden z nich
nebol mŕtvy, teraz. Či neveríte tomu? Oni obaja boli videní živí, ako sa rozprávajú s
Ježišom na Vrchu Premenenia. Ale pamätajte, oni musia zomrieť.

129 166.Nuž,  Mojžiš  skutočne  zomrel,  ale  on  povstal,  pretože  on  je  dokonalým
predobrazom Krista, vidíte. Nikto nikdy nevedel, kde on bol pochovaný. Anjeli prišli a
vzali ho. On mal anjelsky pohrebný sprievod. Prečo? Žiadny smrteľný človek ho nemohol
odniesť tam, kde on išiel. On len prešiel cez nejaký akt, to je všetko. On mal anjelov,
ako hrobárov, pretože oni ho zobrali tam, kde on mal byť.

167.Nikto nevie ani ... Ani Satan nevedel - dohadoval sa o tom s archanjelom. Je to
tak. On nemohol porozumieť, čo sa s Mojžišom stalo. “Videl som ho, ako sa tam trasie, a
pozerá sa po celej zemi a pozerá sa naspäť na tie deti a tak ďalej. Videl som ho triasť sa,
ale on vystúpil na skalu, a to bolo posledný krát, čo som ho videl.”

To je Skala. To je Skala. Daj mi stáť na tej Skale do konca mojej cesty. Tak veru!
Môj farebný brat sem zvykol prísť a spievať krátku pieseň:

“Ak by som mohol, opravdu by som sa postavil na tú Skalu, na ktorej stál Mojžiš.”

Tak veru. Och, to je tá Skala na ktorej chcem tiež stáť. Skrze vieru tam stojím.

130 168.Ale pamätajte, Eliáš, on sa len unavil, pretože on mal za sebou mnoho práce:
Tak on bol naozaj skutočne unavený. A Boh mu len poslal záprah aby prišiel Domov, tak
veru, poslal mu koč. Je to tak? Vzal ho hore. On nikdy nezomrel, pretože On ho zachoval
živého. On mal pre neho budúcu robotu. Nechal ho, aby tiež pomazal nejakého človeka,
vidíte - aby prišiel v jeho duchu, ale oni musia okúsiť smrť. No, Zjavenie 11. kapitola.
Poďme ... Aj tak som práve pri tom, dotknime sa len toho. Zjavenie 11. Dávajte pozor a
vidzte, či oni obidvaja nie sú zabitý. Tak veru, oni obidvaja musia okúsiť smrť. Tak veru.
Po tom, keď ich služba je skončená, oni podstupujú smrť. Zjavenie 11, a začnime v 7.
verši:

A keď dokonajú svoje svedectvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s
nimi, ...

Ó! On ich nemôže zniesť! Znovu sú tu tí fanatici, vidíte. No dobre.

... ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi, a zvíťazí nad nimi a zabije ich.

Ale dívajte sa, čo sa deje. Oni sú teraz dokonale vykreslení.

A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá
Sodoma a Egypt, kde bol aj náš Pán ukrižovaný. (Jeruzalem)

131 169.No, oni musia okoštovať smrť, či nie? Je to tak. Po tom, čo skončila ich služba.
Prečo? Služba siedmeho anjela, služba siedmeho anjela - Eliášova služba pre siedmeho
anjela ... prečo by nemohla, chcem povedať, služba siedmeho anjela, prečo by nemohla
byť vykonaná skrze Mojžiša, keď on je nesmrteľný, tak isto ako mohla byť vykonaná
skrze Eliáša? Prečo ne ... prečo Boh proste neposlal ... nepovedal: “Eliáš, ty si tak ťažko
pracoval a robil všetko, všetky tieto rôzne miesta, myslím, že by som proste poslal dole
Mojžiša.” Prečo?

170.Pozrite sa na službu Mojžiša. Eliáš bol prorok do všetkých národov, ale Mojžiš
bol zákonodarca jedine pre Židov. Mojžiš povedal ... preto on prichádza s Eliášom ...

132 Tí Židia hovoria: “No počkaj, my tu stále zachovávame Zákon.” Ale tu stojí sám
Mojžiš, a tu s ním stojí Eliáš. Vidíte, on prichádza len ku Židom. Vidíte, Mojžiš išiel len ku
Židom. Prorok, Eliáš, bol pre všetky národy, ale Mojžiš sa stal prorokom pre Židov a
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zákonodarca, vidíte. To bolo jeho posolstvo - Zákon.

171.Ale čo bolo Eliášove posolstvo? Ku ostrihaným ženám, denomináciám. Tak
veru, a on ich skutočne roztrhal na kusy - namaľované tváre. Povedal im, že ich zožerú
psi - on ich skutočne roztrhal.

172.A potom, keď jeho duch prišiel na Jána, on vystúpil rovno z púšti a urobil to
isté. Tak veru. Povedal: “Nemyslite si, že my patríme do toho alebo tamtoho. Boh je
schopný z týchto kameňov vzbudiť deti Abrahámovi.” Kráčal hore po ceste a povedal: “A
ty mi chceš povedať, že si sa vydala za svojho vlastného švagra?” On povedal: “Nie je ti
to dovolené robiť.” Bratku! On im povedal. Skutočne.

133 Všimnite si, tieto duše majú čakať ešte nejaký čas na tých 144 ... aby boli zabití.
Oh, nie je to ... či to nedáva Bibliu dokopy?

No môj čas práve uplynul, ak skončím trochu skôr, ale mám ešte niekoľko vecí do
povedania, ak to môžete vydržať. Ja viem, že je horúco, a potím sa, ale počúvajte. Mám
proste niečo, čo by som vám povedal. Je to proste tak dobré, horí to rovno v mojom
srdci. Dúfam, že ste na to nezabudli, vidíte.

173.Dovoľte mi povedať toto v Jeho prítomnosti. Skrze Jeho milosť, On mi tiež dal
vidieť mojich ľudí nie tak dávno tomu v bielych rúchach. Pamätáte sa na to? Pamätáte
ten príbeh - nie tak dávno tomu, tá Nevesta z pohanov. Oni sú teraz tam. Oni všetci boli
v bielych rúchach.

134 174.Prebudil som sa. Bol som na zhromaždení. Bolo to asi pred rokom, alebo ešte
dávnejšie. Prebudil som sa raz ráno, a vstal som, a povedal som, “Miláčik,” svojej žene.
Nehýbala sa. Deti asi ... Musel som vstať a zobrať ich do školy - rovno tu na to staré
miesto. No, zodvihol som sa v posteli.  Viete, ako si sadnete hore a opriete si hlavu
vzadu o dosku posteli. (Mali sme také starodávne postele.) A tak ja som sa oprel takto
dozadu.

Rozmýšľal som: “Chlapče, už máš päťdesiat tri rokov. Ak chceš urobiť niečo pre
Boha, radšej sa hneď pusti do toho, pretože zanedlho budeš príliš starý.”

175.A rozmýšľal som: “Vieš, je to tak.” Rozmýšľal som: “Chlapče, vieš, nie som
veľmi ďaleko od toho. Musím ísť naozaj skoro.” Povedal som: “To mám o rok viac, ako
sa dožil môj otec.” Rozmýšľal som: “Budem musieť odísť preč veľmi skoro.” Rozmýšľal
som: “Vieš, ešte som nič neurobil pre Boha; Stále som chcel niečo pre Neho robiť.”
Rozmýšľal som: “Musím sa ponáhľať a robiť to, ak to mám robiť, a neviem ako to budem
robiť, to je všetko.”
135 176.Rozmýšľal som: “Človeče, dúfam, že budem žiť, aby som videl Jeho príchod. Ja
nechcem byť nejaké strašidlo alebo nejaký duch.” Stále som sa bál duchov. A ja ...
viete, taký druh ... Stále som si myslel, že ak by som stretol brata Nevilleho a on by bol
malý biely obláčik vznášajúci sa okolo, viete, a ja by som povedal: “Haló, brat Neville.”

177.A on by povedal:  “Haló,  brat  Branham,” s  nejakým iným zmyslom. On by
nemohol  hovoriť.  Ale ja by som vedel,  že je to brat Neville.  Chcel  by som si  s  ním
potriasť ruky, ako som to vždy robil, pretože všetkých ktorých poznám sú ľudské bytosti.
Vidíte, chcel by som mu potriasť ruku, ale on by nemal žiadnu ruku. Ona je tam v hrobe
zhnitá. Vidíte?

178.Rozmýšľal  som: “Ó, dúfam, že nebudem musieť ísť  cez toto.” Poviem vám
pravdu. Obával som sa zomrieť - nebál som sa, že by som bol zatratený, ale nechcel
som byť duch. Chcel som zostať človekom. Chcel som čakať na Vytrhnutie, vidíte. Chcel
som zostať takto. Nechcel som byť žiadnym duchom.

136 179.A potom som tam ležal a rozmýšľal o tom, a zrazu sa niečo stalo. No viete, a
všetci z vás sú oboznámení s tými videniami. A ak toto bolo videnie, nikdy som nemal
takéto videnie, a mal som ich od vtedy, čo som bol malý chlapec. Vtedy zrazu sa niečo
stalo, a cítil som ako odchádzam. Myslel som si: “Oh, oh!” Myslel som: “Už som zomrel,
a odchádzam.” Vidíte? A dostal  som sa na miesto,  a rozmýšľal  som: “Verím, že sa
pôjdem pozrieť naspäť.”

180.Bolo to tak skutočné, priatelia, tak ako teraz tu stojím. A obrátil som sa aby
som sa pozrel naspäť, a ležal som tam na posteli. Bol som vystretý, ležal som vedľa
svojej ženy. Myslel som si: “No, to bol pravdepodobne srdcový infarkt.” Vidíte? Myslel
som si: “No, okamžite som zomrel,” čo by bola dobrá cesta odchodu. Tak, premýšľal
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som: “To je srdcový infarkt. Nemusel som trpieť.” Pozrel som sa a rozmýšľal: “No, to je
divné, ležím tam, a zároveň stojím tu.”

137 181.Tak som sa otočil, a vyzeralo to ako veľká ... ako veľké pole, alebo ako niečo -
veľké rozľahlé trávnaté pole lipnici. A povedal som: “No, som zvedavý čo to je”; a zrazu,
ako som sa pozeral,  tu prichádza tisíce krát  tisícov mladých žien,  všetky v bielych
rúchach, vlasy im siahali dole po pás, bosé, a bežali rovno ku mne.

182.Pomyslel  som si:  “Čo je  teraz  toto?”  Obrátil  som sa a  pozrel  som sa tam
naspäť, a bol som tam. Pozrel som sa týmto smerom, a oni tam prichádzali. Uhryzol som
sa do prstu. Povedal som si: “V skutočnosti nespím,” ale som mohol cítiť. Povedal som
si: “No, niečo je tu divné”; a tieto ženy všetky pribehávali. A nikdy som nevidel také
pekné ženy, a oni všetky prišli rovno ku mne. A keď oni bežali ku mne ... Viete aký som,
tak ... Hovoria o mne, že nenávidím ženy, ale nie je to tak, viete. Ja si práve myslím, že
dobrá žena je jednou z ... je klenot. Ale myslím, že žena, ktorá nie je dobrá, ako povedal
šalamún, je “voda v tvojej krvi”; a tak samozrejme neznášam ženy zlej povesti alebo
mudrlantky.

138 183.A tak tieto ženy všetky prichádzali  a začali  ma objímať. No, to je nezyklé.
Viete, nezniesol by som to. Tak ... A oni boli ... No, musím to povedať spôsobom - som v
miešanom publiku; ale oni boli ženy, a oni ma objímali - každá jedna, a hovorili: “Náš
vzácny brat.” Jedna ma objala, potom ma druhá objala

184.Stál som tam pozerajúc sa, a rozmýšľal som: “No čo je teraz toto?” Vidíte? Len
som tam stál. Rozmýšľal som: “Čo sa to stalo?” Pozrel som sa tam naspäť, a ležal som
tam; tam dole; a tu som stál. Myslel som si: “No, to je divné. Nerozumiem tomu.” Tie
ženy volali: “Ó, náš vzácny brat,” a objímali ma. No, podľa všetkého bolo poznať, že sú
to ženy.

139 185.Odpustite mi teraz sestry,  keď to hovorím, pretože ...  ale vy počúvate na
svojho doktora; a ak nemáme čisté mysle, potom sme nie kresťania. Nedbám. Vždy som
žil  čisto;  Boh to  vie.  Keď som bol  malý  chlapec,  anjel  Pánov mi  povedal,  aby som
nepoškvrňoval svoje telo, nefajčil, ani nepil, a to bola pravda. Skrze milosť Božiu, som to
zachovával. Keď som bol hriešnik, nebehal som za ženami.

186.Ale každý muž, ktorý dovolí nejakej žene, aby sa mu zavesila do jeho ramien
(on je z mužských buniek a ona zo ženských), to vyvolá vzrušenie. Nestarám sa kto ste,
a nehovorte mi, že u vás to tak nie je, ak ste zdravou osobou. Ale tam nie, pretože už
viacej nemáte rozdielne bunky. Vy tam nikdy nebudete hrešiť. Tam to bolo inak. Tam nie
je nič viacej než len bratská láska ku tým ženám, hoci v milosti vyzerali ...

140 Myslel  som  si,  žena,  pekná  žena,  drží  sa  správne  a  kráča  ako  dáma,  ona  je
príkladom klenotu na zemi. Mám rád všetko, čo je pôvabné. Myslím si, že žena, ktorá
stojí na svojom mieste a snaží sa byť dámou, je obrazom cti. Verím tomu. A myslím, že
taká  ktorá  nie  je,  že  je  to  ako  Kristus  a  antikrist,  to  isté.  Mám rád  všetko,  čo  je
prirodzene ...

141 187.Páči sa mi pekný kôň, a on len stojí vo svojej postave skutočne pekného koňa,
alebo čokoľvek také. Pekný vrch, pekné ženy, pekných mužov - všetko, čo zostáva tak,
ako to Boh urobil, to som stále obdivoval. A oni boli dokonalé. Ale bez ohľadu na to
koľké ma objímali  - a oni boli  ženy, rozumiete - ale tam nemohol byť vôbec žiadny
hriech. Tie mužské žľazy a tie ženské žľazy oni oboje boli preč. Vďaka Pánovi. Oni boli
úplne moje sestry.

Pozrel som sa a začal som ... Pozrel som sa na svoje ruky. Videl som, že oni boli
všetky tak mladé, a ja som vyzeral - ja som tiež bol mladý. A ako mladý muž som prišiel
o vlasy, holič mi vylial kyselinu uhličitú na vlasy, a tak mi všetky vypadali, keď som bol
len chlapec; a to bolo vždy takou vecou pre mňa, že som rýchlo prechladol, pretože
moja koža na hlave bola stále jemná, viete, a tie korienky mojich vlasov sú stále tam,
ale oni boli spálené kyselinou uhličitou, a tak vlasy nemohli narásť, viete.

188.Išiel som, (moja žena), pred viac rokmi mi zohnala parochňu, aby som ju nosil
- malý kúsok vlasov, aby som si s tým zakryl hlavu, ale vždy som sa to hanbil nosiť,
pretože to vyzeralo, akoby to bolo niečo falošné, a ja nechcem nič falošné. A tak som si
pomyslel: “Proste si budem dávať na hlavu čiapku.” Potom som to nejaký čas robil. Viete
čo potom oni robili? Začali ma potom prezývať “Biskup”, a povedali že chcem biť ...?...
Ja som povedal: “Nechám ju tak.” A tak trpím keď je zima.
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142 A potom ...  ale  ...  môžete  otvoriť  len  okná,  alebo niečo  a  urobiť  takto  trochu
prievan - chlapče, mám to (prechladnem). Zašiel som ku doktorovi a opýtal som sa ho,
čo si o tom myslí. On povedal: “No pozri sa, tvoje póry sú otvorené. Ty sa potíš, keď
kážeš.  Ten vzduch prichádza,  on tu hore v tom hliene ukladá studenú baktériu;  to
prechádza dole cez tvoje hrdlo. Na druhý deň si zachripnutý. To je to.”

A tak ... Ó, vy, ktorí máte vlasy, neviete akí za to máte byť vďační. Je to tak. No,
zistil  som potom ... Budem ... v jednom z týchto dní keď nebudem mať svoje zuby,
budem musieť mať nejaké umelé, a tak ... alebo budem bez nich.

189.Tak, ak nejaký muž ... myslím, že pre muža by to nebolo nič iné, ak to on
chce, ak chce nosiť parochňu, než ako pre ženu nosiť niečo z týchto myší či potkanov, či
čokoľvek, čo si oni takto dávajú do vlasov, aby si ich vylepšili. Vidíte? Ale samozrejme ak
to robíte, to záleží kvôli čomu to robíte. Rozumiete? To záleží na tom kvôli čomu to
robíte. A tak ...

143 190.Ale jednako, ako som tam stál, siahol som si na hlavu a znovu som mal vlasy.
Ó, bol som mladý, a všetky tieto mladé ... Myslel som si: “No, nie je to divné? Oni sú
tu,” a oni všetky bežali ... A díval som sa, ako prichádzajú, a videl som prichádzať Hope
- viete ona zomrela, keď mala dvadsať dva rokov. Ona bola stále tak pekná, ako vždy.
Mnohí z vás sa na ňu pamätajú - tie veľké tmavé oči. Ona bola Nemka - jej tmavé vlasy
jej viseli na chrbát.

Pomyslel som si: “No, keď ona sem príde, ona povie, ”Bill.“ Viem ona to povie.
Viem,  že  ona  povie  ”Bill“  keď  sem  príde.  Pozoroval  som,  a  každá  z  týchto  žien
prichádzala, objala ma a povedala: ”Náš vzácny brat, sme tak radi, že ťa vidíme.“

144 Myslím, že všetky boli rovnako oblečené, ale vlasy mali rôzne - viete - červené
vlasy a tmavé vlasy a blond, a oni prechádzali okolo, ale všetky boli mladé. A keď ona
prišla ku mne, myslel som si: “teraz uvidím, čo povie”; A ona sa pozrela na mňa, a
povedala: “Ó, náš vzácny brat.” Objala ma a išla ďalej. Potom prišla nejaká ďalšia žena a
objala ma.

191.Počul som nejaký hluk, a pozrel som sa tým smerom, a tu prichádzala skupina
mužov - mladých mužov, všetci okolo dvadsať roční. Mali tmavé vlasy a blond a všetci
mali biele rúcha a boli bosí, a bežali ku mne a začali ma objímať a volať: “Náš vzácny
brat.”

192.Myslel som si ... a otočil som sa naspäť, a tam som videl, ako tam stále ležím.
A pomyslel som si: “No, to je divné.” A hneď potom nejaký hlas prehovoril ku mne, a
nevidel som ten hlas. On povedal: “Bol si zobraný ku svojmu ľudu”; potom ma nejaký
muž zodvihol a postavil ma takto na nejaké vyvýšené miesto.

Povedal som: “Prečo si to urobil?”

Odpovedal: “Na zemi si bol vodcom.”

145 A ja  som povedal:  “No,  nerozumiem tomuto,”  a  ten hlas ku mne hovoril.  (No,
nemohol som vidieť ten hlas. On bol proste nado mnou, hovoril ku mne.) Povedal som:
“No, keď som prišiel sem, chcem vidieť Ježiša.” Povedal som: “On bol tak ... On bol
celým mojím životom; Chcem Ho vidieť.”

193.A tak, on povedal: “Nemôžeš Ho teraz vidieť. On je ešte vyššie.” Vidíte, to bolo
ešte pod oltárom - šieste miesto kde človek ide, vidíte - nie to siedme, kde je Boh.
Siedme. To muselo byť šieste; a oni tam všetci boli a prechádzali okolo, a vyzeralo to,
ako by ich skutočne boli milióny. Nikdy som nevidel ... a keď som tam stál. Tieto ženy a
muži stále prechádzali okolo, objímali ma a nazývali ma bratom.

146 194.Sedel som tam a ten hlas povedal: “Bol si zobraný ku svojmu ľudu, ako Jakob
bol zobraný ku svojmu ľudu.”

Povedal som: “Títo všetci sú môj ľud? Všetci títo sú Branhamovci?”

On povedal: “Nie, to sú tvoji obrátení ku Kristovi.”

Pozrel som sa dookola, a tam bola skutočne pekná žena, ktorá bežala ku mne.
Pozrela sa ... oni boli všetky skoro rovnaké. Ovinula ma svojimi ramenami a povedala:
“Ó, môj vzácny brat.” Pozrela sa na mňa.

Pomyslel  som si:  “Ó,  ona  vyzerá,  ako  nejaký  anjel.”  Prešla  okolo,  a  ten  hlas
povedal: “Nepoznal si ju?”
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Povedal som: “Nie, nepoznal.”

195.On povedal: “Priviedol si ju ku Kristovi, keď jej minulo deväťdesiat.” Povedal:
“Vieš prečo ona tak veľmi na teba myslí?”

Povedal som: “Tomuto peknému dievčaťu minulo deväťdesiat?”

On povedal: “Ona sa už teraz viac nemôže meniť. Preto ona povedala: 'vzácny
brat.'”

Pomyslel som si: “Ó, a ja som sa tohoto bál? A títo ľudia sú tak skutoční.” Oni nikde
neišli. Oni tam neboli unavení. A ja som povedal: “Prečo nemôžem vidieť Ježiša?”

196.On povedal:  “No, On jedného dňa príde, a On príde prv ku tebe, a potom
budeš súdený.” Povedal: “Títo ľudia sú tvoji obrátení, ktorých si viedol.”

Povedal som: “Ty chceš povedať, že preto, že som vodca, preto ma On bude súdiť?”

On povedal: “Áno.”

Povedal som: “Či každý vodca musí byť takto súdený?”

On povedal: “Áno.”

Povedal som: “A čo Pavol?”

On povedal: “On bude musieť byť súdení so svojim ľudom.”

197.“Dobre,” povedal som: “ak jeho skupina vošla, tak vojde aj moja, pretože ja
som kázal presne to isté Slovo.” Povedal som: “On tam krstil vo meno Ježiša, ja tiež. Ja
som kázal ... ” A zrazu tie milióny zvolali, povedali: “My odpočívame na tom.”

Pomyslel som si: “Ó, keby som to bol len vedel skôr, ako som sem prišiel, bol by
som nútil ľudí, aby sem prišli. Oni si toto nemôžu dať ujsť. Aha, pozrite sa sem ...”

A potom on povedal: “Jedného dňa On príde, a potom ... Teraz tu my ani nejeme,
ani nepijeme, ani nespíme; my sme proste všetci jedno.”

147 198.No, nie je to dokonalé; to je viac, ako dokonalosť. To nie je vznešené; to je
viac, ako vznešenosť. Nie je meno, nemôžete vymyslieť ... Nie je slovo v slovníku, aby
to opísať. Vy tam proste musíte prísť, inak to nejde vyjadriť. A pomyslel som si: “No,
toto bude dokonalé. A potom, aké bude to ďalšie, čo budeme robiť?”

199.On povedal: “Potom, keď Ježiš príde, a my ... a On ťa bude súdiť za tvoju
službu,  potom  pôjdeme  naspäť  na  zem  a  obdržíme  telá.”  No,  nikdy  som  o  tom
nerozmýšľal, ale to je presne podľa Písma. Povedal: “Potom pôjdeme naspäť na zem a
obdržíme telá. Potom budeme jesť. My tu nejeme. Ale pôjdeme naspäť na zem.”

148 200.Pomyslel som si: “Ó, nie je to nádherné! Ó, a ja som sa toho bál. Prečo som sa
bál  zomierania,  prísť  do  tohoto?  Prečo,  toto  je  dokonalosť,  plus  dokonalosť,  plus
dokonalosť. Ó, toto je nádherné.”

201.Vidíte, my sme boli  rovno pod oltárom. To bolo to. My sme boli  rovno pod
oltárom, čakajúc na ten príchod, (vidíte?) kedy On pôjde vziať tých, ktorí spali - ich telá
spiace v prachu, aby nás znovu vzbudil. Prichádza, vzbudiť - ako Ježiš prechádzal cez raj
a  priviedol  hore  Abraháma,  Izáka  a  ich  všetkých,  viete,  ktorý  čakali  v  tom prvom
vzkriesení. Oni vošli do mesta a ukázali sa mnohým - presne podľa Písma. Bolo tam
videnie, alebo čokoľvek to bolo, to bolo presne podľa Písma.

202.A ja som povedal: “No, nie je to nádherné!” A potom som si pomyslel, “Nie je
to ...?” A počul som nejaké zaerdžanie, ako kôň. A pozrel som sa, a môj kôň na ktorom
som jazdieval, malý Prince, (Toľko som o ňom premýšľal), tu on stál, tam vedľa mňa
položil si svoju hlavu na moje rameno a mazlil sa - ako keď som mu zvykol dávať cukor,
viete. Objal som ho. Povedal som: “Prince, vedel som, že tu budeš.”

149 203.Pocítil som, že niečo mi oblízalo ruku. Tam bol môj psík. Keď ho pán Short tam
dole otrávil, prisahal som, že pána Shorta za to zabijem. Mal som okolo šestnásť rokov.
On ho otrávil  skrze psiu  žravosť.  Môj  otec  ma prichytil  s  puškou,  ako som ho išiel
zastreliť, rovno pri policajnej stanici. A povedal som: “Ja ho zabijem.” Povedal som: “No
...”  Išiel  som ku  hrobu  môjho  psa.  A  povedal  som:  “Fritz,  ty  si  bol  pre  mňa  ako
spoločník. Ty si sa staral o mňa a vyprevádzal si ma do školy, a keď si sa zostarel, ja sa
budem starať o teba; teraz ťa oni zabili.” Povedal som: “Sľubujem ti, Fritz, že on nebude
žiť.” Povedal som: “Sľubujem ti, že on nebude žiť. Chytím ho niekedy na ulici, ako pôjde.
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Potom ho prerazím,” vidíte. Povedal som: “Dostanem ho kvôli tebe.”

Ale viete čo? Doviedol som toho človeka ku Kristovi, pokrstil som ho v mene Ježiša,
a pochoval som ho, keď zomrel. Obrátil som sa niekoľko rokov po tom. Potom som tie
veci videl inak. Miloval som ho namiesto toho, žeby som ho nenávidel.

150 204.Tak potom, ale jednako, Fritz tam stál, oblizoval mi ruku. A pozrel som sa ...
Nemohol som plakať. Nikto nemohol plakať. To bolo všetko radosť. Nemohli  ste byť
smutní, pretože to bolo všetko šťastie. Nemohli ste zomrieť, pretože to bolo všetko život,
vidíte.  Nemohli  ste  starnúť,  pretože to  bolo  všetko mladosť.  To bolo  tak dokonalé.
Pomyslel som si: “Či je to nie nádherné?” A tie milióny ... Ó! Bol som naozaj doma,
vidíte.

205.A  hneť  potom som počul  hlas,  ktorý  zavolal  a  riekol:  “Všetko,  čo  si  kedy
miloval ...” (odmena pre môjho sluhu). Ja nepotrebujem žiadnu odmenu. On povedal:
“Všetko čo si kedy miloval, a všetko, čo kedy milovalo teba, Boh ti dal.”

Povedal som: “Chvála Pánovi.” Cítil som sa divne. Myslel som si: “Čo sa deje? Cítim
sa divne.” Obrátil som sa a pozrel, a moje telo sa na posteli hýbalo. Povedal som: “Och,
predsa nemusím ísť naspäť. Nie, nenechaj ma ísť naspäť”; ale Evanjelium muselo byť
kázané. V sekunde som bol znovu na posteli, vidíte, takto.

151 Nie viac, ako pred dvoma mesiacmi, to ... Počuli ste to a čítali v časopise Hlas -
Kresťanských  obchodníkov.  Išlo  to  po  celom  svete,  vidíte.  A  brat  Norman,  tu  -
Predpokladám, že je tu niekde dnes večer - on to prekladal tam a poslal to vo forme
letákov. Išlo to všade. A kazatelia písali, mnohí z nich, a hovorili ... Jeden tu, ktorý ...
Poviem toto. Bolo ich tam stovky, samozrejme.

206.Tento muž povedal: “Brat Branham, tvoje videnie v Obchodníckom Hlase ...” A
ja si vážim Tommyho Nickela. Hoci on už viac nie je s Obchodníkmi, (Neviem prečo, ale
nie je) ale on to tam práve dal. Keď som povedal ... rovno tam v tom trojičiarskom
časopise, on povedal: “Keď Pavol krstil vo meno Ježiša a prikazoval ľuďom, aby robili tak
isto, ja robím to isté,” vidíte. On to napísal práve tak, ako to je.

152 207.A tak potom som si  myslel:  “Ó!”  A tento kazateľ  napísal  a  povedal:  “Brat
Branham, tvoje videnie ...”  mohlo to byť videnie.  Povedal  ...  No, nechcem povedať
prenesenie. Ak Pavol ... Ak som bol zobraný hore do tohoto prvého neba a videl to, čo
potom Pavol, ktorý bol zobraný rovno do tretieho neba. Čo to ... On povedal, že by ani o
tom nemohol hovoriť (vidíte?) keď on bol prenesený hore. Či to bolo prenesenie, neviem,
ja nemôžem povedať. Nemôžem vám to povedať.

208.Ale tento kazateľ povedal: “Brat Branham, tvoje videnie znelo celkom podľa
Písma a bolo v poriadku, až kým si nezačal hovoriť tam o tom koňovi.” On povedal: “Kôň
v nebi?” Povedal ... No, vidíte tú múdrosť duchovného muža, myseľ, vidíte? On povedal:
“Nebo bolo učinené pre ľudské bytosti, nie pre kone.”

153 209.No, sadol som si. Billy, môj syn, tu, položil ten dopis rovno tu v tejto starej
zborovej kancelárii, asi pred tromi mesiacmi. Povedal som: “Môj vzácny brat, divím sa
tvojej  múdrosti  a tvojmu poznaniu Písma. Ja som nepovedal,  že ja som bol  v nebi.
Povedal som, že to bolo miesto, ako raj, pretože Kristus bol stále ponad tým,” vidíš,
“Ale,” povedal som: “ak by ťa to mohlo uspokojiť,  otvor si  Zjavenie 19, a keď Ježiš
prichádza z nebies Neba, On ide na bielom koni a všetci svätý s Ním idú na bielych
koňoch.” Je to úplne správne. Úplne. A tam na tom istom mieste, tam bol jeden, ktorý
vyzeral ako orol, a jeden vyzeral ako vôl ... Ó! Kde sú tie kone, ktoré prišli zobrať Eliáša?
Len idem, aby som ti ukázal, vidíš, ľudská myseľ chce niekedy zapárať. Je to pravda.

154 210.Všimnite si teraz. Ale ja si len myslím, ako tento vzácny, zbožný brat, Ján ...
(Myslel som len, že by to bolo dobré miesto vsunúť to tu, prv ako zakončíme, viete.) Ak
sa Ján tam pozrel, a to boli jeho bratia, vidíte, jeho bratia, ktorí museli trochu trpieť,
potom pozrite, Pán Boh mi dovolil vidieť mojich bratov a svätých, ktorí očakávajú na
príchod Pánov.

211.Všimnite si, oni neboli pod obetným oltárom. Moji nie; ale títo boli. Oni boli
mučeníci,  vidíte.  Moji  neboli  pod oltárom mučeníkov.  (No, chcem, aby ste počúvali
skutočne pozorne. Teraz budem končiť, naozaj, za desať minút, o desiatej, keby som to
musel zakončiť a dokončiť to zajtra.) Oni neboli moji ... títo, ktorých mi Pán ukázal,
Nevesta. Ona nebola pod mučeníckym blokom, nie - obetným oltárom mučeníkov - ale
obdržali biele rúcha skrze prijatie odpúšťajúcej milosti Živého Slova. Kristus im dal biele
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rúcha.

155 212.Nemyslím,  skrze otvorenie  ...  Myslím,  radšej,  skrze otvorenie  tejto  Piatej
Pečati, verím, že je to pre nás otvorené. Urobil som to s dobrým svedomím, s čistým
zjavením pred Bohom, nie snažiť sa len myslieť si to, pretože ja som bol stále proti
organizáciám a nikdy som do nich nepatril. Ale toto je teraz pre mňa otvorené.

213.A myslím na ďalšiu vec: skrze ... otvorenie tejto Piatej Pečati v tomto dni, to
práve  tu  vyjasňuje  náuku,  o  ktorej  som  možno  hovoril,  o  spiacej  duši.  Teraz  si
uvedomujem, že sú tu ľudia, ktorí tomu veria, vidíte - v to, že duša spí. Myslím, že toto
tu to vyvracia. Oni nespia, oni sú živé. Ich telá spia, ale duša nie je v hrobe. Oni sú v
prítomnosti Božej pod oltárom.

156 214.V tomto sa líšim s tým vzácnym bratom, učiteľom. A viem, vidím tu sedieť
niektorých tých ľudí, a uvedomujem si, že toto je veľký učiteľ. On je doktor teológii -
Ph., L.L.D. a on je tiež skutočne dobrý človek. Myslím, že on už teraz nežije, ale on bol
dobrý človek a dobrý spisovateľ. A to je brat Uriah Smith, autor Danielovho Zjavenia.

157 215.No, pre vás, ktorí nasledujete jeho učenie, (vidíte,) ja ne ... ja to nechcem
povedať arogantne, ale len ... vidíte, brat Smith, snažiac sa podopierať ... a snaží sa
podopierať spiacu dušu, tam on urobil zmienku, že duša spí, a že v Nebi nie je žiadny
obetný oltár - že jediný oltár, o ktorom je hovorené je ... že on verí, že v Nebi je oltár na
kadidlo. Ale pre vás, drahí ľudia, (a nie aby sa líšiť od môjho brata; ja dúfam, že ho
stretnem na tej druhej strane, vidíte) nie aby sa líšiť od toho veľkého učiteľa; ale len,
aby vám ukázať, ako to vyvracia to, vidíte? To vyvracia tamto - otvorenie tejto Pečati v
tomto poslednom dni. To proste dáva rovno preč z cesty spiacu dušu. Oni žijú. Oni nie
sú mŕtve.

158 216.Všimnite si toto teraz. Nuž, ak nie je v Nebi žiadny obetný oltár, kde leží obeť
za hriech? - Baránok. Tam musí byť miesto, kde leží ten zabitý Baránok, krvavý, kde je
Krv.

217.Teraz, to kadidlo bolo tým voňavým materiálom, ktorý oni pálili,  o ktorom
Biblia hovorí, že to boli modlitby svätých. Ak je tam nie žiadna obeť na oltári, potom tie
modlitby nemôžu byť  prijaté.  To sa deje jedine skrze Krv na obetnom oltári,  že to
necháva tie modlitby prechádzať ku Bohu.

Brat Smith sa mýlil, nesúhlasím s nim. Myslím, že som sa jasne vyjadril, s bratskou
láskou a s rešpektom voči jeho veľkej práci, vidíte, ale on sa mýlil. Táto Piata Pečať to
otvorila, vidíte, a mnoho ďalších vecí, ak ste to porozumeli. Vidíte, čakám na tie otázky.
No dobre.

159 218.No, kde bola tá truhla zmluvy? - ten zabitý, dobitý, krvácajúci, krvavý Baránok
na zmierenie, pre tieto voňavé modlitby. Všimnite si, Biblia hovorí: “Ak ten zemský
príbytok nášho prebývania bude zborený, máme iný už čakajúci.” Tam som videl týchto
svätých, vidíte.

160 219.Hľaďte, keď dieťa ...  Prepáčte mi znovu, sestry, za túto otvorenú reč pred
mladými ženami. Ale pozrite sa, keď nejaká matka počala, a tá malá hromádka svalov
sa krúti a poskakuje (rozumiete), to je prirodzené telo ... Všimli ste si niekedy svoju
ženu, prv ako sa to malé narodí? Ona stále, zvlášť na koniec, stáva sa skutočne milá,
nežná. Ak ona nebola taká celý svoj život, ona bude potom taká. Či ste si všimli niekedy,
aký určitý pocit svätosti ...

220.Všimnite si matku - a vidíte tam nejakého hriešnika, ako si robí posmech z tej
matky, ktorá je tehotnou ženou. Myslím, že je to absurdné. To je život prichádzajúci na
svet. Ale všimli ste si, okolo tej matky vyzerá byť nejaký sladký pocit. Čo to je? To je
malé duchovné telo - duchovný život, čakajúci na to, aby vošiel do vnútra toho malého
tela,  akonáhle sa ono narodí.  Teraz,  to je  len splodenie;  ale  keď sa ono narodí,  je
narodené. Duchovné telo sa jednotí s telesným telom.
161 221.A potom, Biblia učí,  že my sme teraz splodený z Boha. My sme splodení z
Ducha Svätého,  ktorý  je  v  nás  Kristom -  syn Boží  je  formovaný v  nás.  A  keď toto
zemské telo zostane zničené, toto duchovné telo vychádza z vnútorností zeme, tam je
iné telo, ktoré čaká, aby ho prijalo. Toto smrteľné telo kladené do nesmrteľnosti. Toto
zemské kladené do nebeského. Vidíte čo mám na mysli?

Je telesné telo, ono je hriešne. Ale v jeho povstávaní, práve ako toto, je iné telo do
ktorého ideme. A ja som tak vďačný Bohu, že môžem povedať, ako váš pastor a brat, že
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som videl týchto ľudí v tom tele, naozaj a dotýkal som sa ich svojimi rukami. Je to
pravda.

162 222.Všimnite si, hľaďte. Pozrite sa na Mojžiša. Eliáš, po tom, čo Mojžiš zomrel a
Eliáš bol vzatý do Neba, on stál tam na Vrchu Premenenia so svojimi zmyslami reči,
počutia, zrozumievania, a rozprával sa s Ježišom pred ukrižovaním. Nuž, aký druh tela
on mal?

223.Pozrite sa na Samuela. Po tom, čo bol okolo dva roky mŕtvy, bol zavolaný
naspäť v tej jaskyni, skrze čarodejnicu z Endor a hovoril ku Saulovi jazykom - počul
Saula,  naspäť  odpovedal  a  predzvedel  veci,  ktoré  sa  mali  stáť;  jeho duch sa  stále
nezmenil. On bol prorok.

163 224.Keď Eliášov duch prichádza na človeka, on ho bude viesť tak, ako Eliáša. On
pôjde do pustiny. On bude milovať pustatinu. On bude nenávidieť nemorálne ženy. On
bude proti organizáciám. Nebude brať na nikoho ohľad. To bude jeho duch. To bolo
zakaždým, keď on prišiel, vidíte. Mojžiš bude tou istou osobou.

225.No, našli sme v Zjavení 22:8 tú istú vec. No. Alebo to urovnám pre tých, ktorí
... Tieto duše (sledujte to teraz) pod oltárom, pri zlomení tejto Pečati, ktorí boli zabití v
čase medzi Kristovou smrťou a odchodom Cirkvi hore - tá Eichmanova skupina a všetci
tí, títo opravdoví Židia, so svojimi menami zapísanými v Knihe - ak to budeš sledovať,
môj brat, podľa Písma, oni mohli hovoriť, kričať, rozprávať, počuť, a mali všetkých päť
zmyslov - nie spiaci v hrobe, v bezvedomí. Oni boli veľmi prebudení, a mohli hovoriť,
rozprávať, počuť, či všetko iné. Je to pravda? Oh, pomôž nám!

164 226.Dve minúty! Amen. Ľutujem, že som vás tu zdržal pol hodinu. Nie, nemal so to
hovoriť. Ale pozrite, tu je to podľa môjho najlepšieho zrozumenia, to najlepšie ... a podľa
zjavenia,  ktoré mi bolo dané dnes ráno,  tesne pred rozodnením, skrze Pána Ježiša
Krista, tam je otvorenie Piatej Pečati, aby išla s tými ďalšími štyrmi. Skrze Jeho milosť,
On mi to dal, Jeho milosť pre vás a pre mňa. Ďakujeme Mu za to a s Jeho pomocou,
chcem žiť tak blízko, ako len môžem žiť, učiac ostatných, aby robili to isté, až kým Ho
nestretnem s  vami  v  Sláve,  keď  všetky  veci  pominú.  Milujem Ho za  to,  a  to  je  to
najlepšie z môjho poznania ohľadne toho. A v pravde verím s celého svojho srdca, že to
pravdivé zjavenie o zjavení Prvej, Druhej, Tretej, štvrtej a Piatej Pečati je teraz pre nás
otvorené.

“Milujem Ho, milujem Ho,

Pretože On prv miloval mňa

A vykúpil mi spasenie na Golgote.“

165 227.Teraz, potichu, s úctou pred Bohom, keď sme uvideli, že táto Pečať je pre nás
otvorená, Boh musel zobrať Svoje vlastné milované deti a zaslepiť ich oči a poslať ich ...
pretože Jeho vlastná spravodlivosť požaduje súd nad hriechom. Myslite na to! Jeho
spravodlivosť a Jeho svätosť požaduje súd.

228.Zákon bez trestu nie je zákon. A On sám nemôže neposlúchať Svoj vlastný
Zákon a naďalej zostať Bohom. Preto sa Boh musel stať človekom. On nemohol prijať
náhradu - syna, ktorý nebol ... len nejaký obyčajný syn pre Neho alebo niečo. Boh sa
stal ... Ježiš sa stal oboje Syn i Boh - jediný spôsob, ako to mohol spravodlivo urobiť.
Boh musel vziať trest sám na Seba. To by nebolo spravodlivé položiť ho na niekoho
iného,  inú  osobu.  A  tak  osobou  Ježiša  bol  Boh,  zamanifestovaný  v  tele,  nazvaný
Emanuel.  A  aby  to  urobil,  a  zobral  Nevestu,  a  spasil  stratenú  bandu  pohanských
pohanov, On musel zaslepiť Svoje vlastné deti, a potom ich za to potrestať, v tele, za
odmietnutie; ale Jeho milosť zaobstarala rúcha. Ale život ... vidíte, čo sa stalo? A keď On
musel urobiť toto, aby nám bola daná šanca, ako môžeme odmietnuť túto šancu v láske?

166 Ak je v tejto budove, dnes večer, taká osoba, mladý alebo starý, ktorý doteraz
odmietal túto príležitosť, ktorá stála Boha takú cenu, a ty by si to rád prijal, obetuj to
Bohu dnes večer, že ... Ty nemusíš, pokiaľ vieme, byť mučeníkom, hoci ním môžeš byť,
ale biele rúcho bolo pre teba zaobstarané. A keď Boh teraz klepe na tvoje srdce, prečo to
neprijmeš?

229.Teraz, skloňme znovu svoje hlavy. Ak tá osoba, alebo osoby sú tu, ktoré túžia
po tom, alebo to chcú prijať, na základe vašej viery v preliatu Krv, ktorú Boh prelial za
vás,  (trpel  ponad  čokoľvek,  čo  ktorýkoľvek  iný  smrteľník,  nemohlo  byť  nejakého
smrteľníka, ktorý by tak trpel) že až Jeho vlastný žiaľ oddelil Jeho vodu od Jeho Krvi v
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Jeho žilách. Prv ako On išiel na Golgotu, kvapky krvi vychádzali z Jeho tela - s takým
zármutkom a zlámaným srdcom, že čo On musí urobiť, ale mohol to tiež odmietnuť, ale
ochotne to urobil, pre teba a pre mňa.

167 Môžeš odmietnuť takú lásku, ktorá nemá páru? A ty to teraz vidíš, skrze otvorenie
týchto Pečatí, že čo si robil. A čo Boh urobil pre teba, a si pripravený vydať svoj život
Bohu, a keď ťa On vytrhne z rúk antikrista, v ktorých si teraz, prijmeš Jeho obeť, tým že
zodvihneš svoju ruku ku Nemu, a povieš: “Bože, skrze toto, dávam najavo, ja prijímam
tú obeť lásky. A, brat Branham, som žiadostivý tvojich modlitieb, aby som stále zostal
verný.”

Zodvihni svoju ruku, a ja sa budem modliť. Nech ťa Boh žehná. Nech ťa Boh žehná.
Chcite to teraz. Nerobte to, až kým to tak nemyslíte. A rovno tam kde sedíš, prijmi to
rovno teraz; pretože pamätaj, ty by si nemohol zodvihnúť svoju ruku, až kým by ti niečo
nepovedalo, aby si to urobil, a nič iné ti to nemôže povedať okrem Boha.

168 A tak teraz, hľaď na Písmo, ktoré ja tak dokonale odhalené, vidíš čo sa dialo cez tie
veky, tých niekoľko posledných rokov, dvadsať alebo tridsať rokov, vidíš to dokonale
potvrdené.  Vidíš  Písmo,  ako presne hovorí,  čo  sa  stalo  a  čo  sa  má stať,  potom na
základe viery v dielo Kristovo, kde sedíš práve teraz, a zodvihol si svoju ruku, povedz:
“Od tejto minúty, je to urovnané. Beriem teraz Krista za svojho Spasiteľa, a budem žiť
pre Neho ostatok svojho života a túžim, aby ma Boh naplnil Duchom Svätým.”
169 Ak  si  nebol  pokrstený  vo  meno  Ježiša  Krista,  ten  bazén  bude  čakať  na  teba.
Modlime sa.

Pane Bože, bolo ... zodvihlo sa veľa rúk medzi ľuďmi. A som si istý, že Ty si ten istý
Pán Ježiš,  ktorý si  vykonal to zmierenie za nás pred mnohými rokmi, a vidiac tieto
Pečate zjavené a tie veľké veci, ktoré sa dejú rovno tu v tých posledných niekoľkých
rokoch - verím s celého svojho srdca, že dvere milosti  sa začínajú zatvárať, a Ty si
pripravený podujať sa na Svoju cestu teraz, vykúpiť Svojich ľudí.

Zatiaľ, čo je miestnosť a dvere otvorené (ako to bolo vo dňoch Noeho), nech tieto
vzácne duše, ktoré žijú v tele tohoto príbytku, ktorý jedného dňa zanikne, ktorí zodvihli
tie smrteľné ruky ... vo vnútri nich, pretože to je ich usvedčenie a ich vyznanie, že oni
veria a chcú prijať Tvoju propozíciu pre nich na spasenie na tejto otvorenej zapečatenej
Knihe, ktorá bola pre nás otvorená, daj im, dnes večer, Pane, rúcho spravodlivosti Ježiša
Krista a obleč ich duše do neho, aby oni mohli zastať pred Tebou v ten deň, ktorý je
blízko, na dosah ruky, dokonalí skrze Krv Kristovu.

170 Pane Bože, ak oni neboli pokrstení vo Meno Ježiša Krista podľa zjavenia, ktoré si mi
dal ohľadne toho, a vidiac, že Pavol rozkázal ľudí, ktorí dokonca už boli pokrstení od Jána
Krstiteľa,  aby  boli  znovu  pokrstení  vo  Meno  Ježiša  Krista  preto,  aby  prijali  Ducha
Svätého, v Skutkoch 19. Ja prosím, aby si ich presvedčil, Pane, o Pravde, a nech Ťa oni
poslúchnu.

A potom, za ich poslušnosť, že to prijímajú a že to poslušne vyznávajú a idú do
vody, nech by si ich za to naplnil  Duchom Svätým pre moc do služby po zbytok ich
života. Porúčam ich teraz Tebe v mene obetného Baránka Božieho, Ježiša Krista. Amen.

“Milujem Ho, milujem Ho,

Pretože On prv miloval mňa

A vykúpil mi spasenie na Golgote.“

171 Vy, ktorí ste zodvihli  svoje ruky: Poslúchajte to, čo prikazuje Duch, to čo ďalej
nariaďuje Slovo kajúcich hriešnikov. Nasledujte to v každom čine. A Boh Nebies vám
odplatí za váš postoj ku Nemu. Nech vás Pán žehná.

Zajtra večer si doneste svoje perá a papier, tak ako ste teraz mali. Očakávame, že
tu budeme o tom istom čase, presne o 7:30, ak Pán dá. A modlite sa za mňa, aby mi
Boh otvoril zajtra tú šiestu Pečať, aby som bol schopný vám to priniesť tak, ako mi to On
dá. Až dovtedy, spievajme znovu. Nie len ako piesne, ale ako chválu pre Neho, ktorý
zomrel na našom mieste a vykúpil nás. Milujem Ho:

“Milujem Ho, milujem Ho,

Pretože On prv miloval mňa

A vykúpil mi spasenie na Golgote.“
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