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1 Nebeský Otče, veľký a mocný Boh, Ktorý utvoril všetky veci mocou Svojho Ducha a
priviedol Svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, Ktorý za nás hriešnikov dobrovoľne
zomrel,  Spravodlivý  za  nespravodlivých,  aby  nás  zmieril  znovu  späť,  do  tohto
nádherného obecenstva, ktoré máme s Bohom. Ako sme vyučovaní,  v požehnanom
Slove, že sme s Ním mali obecenstvo, pred založením sveta, keď spolu plesali hviezdy
rána, a jasali synovia Boží, dávno predtým, ako bol založený svet. Ako môžeme vedieť,
že toto nebolo v rovnakom čase, keď bol zabitý Baránok; že, keď nás videl Boh vo Svojej
veľkolepej mysli, ako vykrikujeme a radujeme sa z nášho spasenia skrze Ježiša?

A dnes večer máme iba predchuť tej ohromnej slávy Božej, ktorá bude zjavená pri
Jeho druhom príchode. Bude odstránená všetka nemoc a smútok, keď budeme mať telo,
podobné Jeho vlastnému oslávenému telu, lebo Ho budeme vidieť takého, akým je.
Dívame sa tu, ako naše ruky chradnú, naše vlasy šedivejú a ramená klesajú; sme si
vedomí toho, že sme smrteľníci a smerujeme priamo do prachu, ku ktorému sú teraz
sklonené naše hlavy a z ktorého pochádzame. Ale, Pane Bože, s takou istotou, ako že si
Bohom, si dal zasľúbenie, že budeme vzkriesení v posledných dňoch a my tomu veríme.

2 Dnes  večer,  slávnostne  stojíme  s  našou  vierou,  v  Tvojej  Prítomnosti  a  smelo
pristupujeme, pretože Ježiš nás vyzval,  aby sme to robili.  Nie na základe nejakého
dobrého skutku, ktorý sme urobili,  lebo sme nespravili  nič dobre; ale, prichádzame
pokorne a vyznávame, že vlastníme tento poklad, vďaka Jeho milosti, ktorá nám bola
udelená.  A tak,  prichádzame s prosbou, aby si  nás dnes večer požehnal,  keď bude
prinášané Tvoje Slovo. Lebo je napísané, že „Človek nebude žiť na samom chlebe, ale na
každom Slove, ktoré vychádza z úst Božích.”

A nech dnes večer ústa Božie hovoria. Nech vyjdú Slová a nech by To preniklo
hlboko do našich sŕdc, do poslucháčov, aby sme boli naplnení Tvojim Duchom a Tvojou
Prítomnosťou. Lebo o to prosíme v Ježišovom Mene. Amen.

3 Dnes a včera, lepšie povedané, minulý večer a dnes, sme hovorili na tému, aby
sme to  celé  dali  jasne najavo,  „Prečo nie  sme denominácia”  a  podali  sme vskutku
dôrazne to, prečo nie sme denominácia a prečo neveríme v denominácie, pretože sme to
našli v Biblii, že denominácie nikdy neboli ustanovené Bohom. Boli ustanovené diablom.
A dokázali sme to Bibliou. A ako to cez denominácie prináša ďalej bludy. No, hovoríme
to, aby sme tento zbor napravili a priviedli ho do obecenstva okolo požehnaného Slova
Božieho. Táto naša nádej nebola zbudovaná na tom, čo hovoria denominácie, alebo, čo
hovorí nejaký človek, je to zbudované na tom, čo povedal Pán Boh. To je jediný spôsob,
ako kedy môžeme byť správne napravení.

4 A  dnes  ráno  som uviedol  päť  (myslím)  rôznych  bodov,  ktoré  boli  ustanovené
denomináciou a rozhodne sa o nich nehovorí v Biblii, veci, ktorým sa Protestantské cirkvi
klaňajú a učia tú istú náuku, ktorú káže tá stará matka prostitútka, Katolícka cirkev. A
prejdite von do Protestantskej cirkvi a klaniame sa tej istej veci, ktorá je protikladná
kdekoľvek, v Božom Slove.

5 Prvá  denominačná  cirkev...  Preskúmali  sme  to  dnes  popoludní  v  „Nicejských
Otcoch,” históriu Nicejskej cirkvi. Po smrti apoštolov, ako tam prišli Nicejskí otcovia a
pokračovali po dobu viacerých rokov (325), nakoniec prišli do Niceji, vo Francúzsku, kde
mali veľký Nicejský Koncil. A tam sformovali tieto dogmy, ktoré Katolícka cirkev teraz
má a ktoré boli tiež podané Protestantom.

6 A ako som to dnes ráno povedal vo vyučovaní, každý z týchto cirkevných vekov až
do Tesalonického cirkevného veku, tisícpäťsto rokov temna, nebolo tam ani raz nič, čo
by povedal, okrem toho „Máš stále Moje Meno.” A na tejto druhej strane, oni už viacej
neboli  v  Kristovi,  keď  vystupovali  pod  denominačným  menom:  Katolík,  Luterán,
Metodista, Baptista, Presbyterián, Letniční a tak ďalej. Ale, krátko pred zakončením veku
povedal, „Dal som pred tebou otvorené dvere.” Vidíte? A veríme, že sa nachádzame
práve  v  tomto  veku,  vo  veku  otvorených  dverí,  predtým  posledným  vyjdením  z
Laodicejskej cirkvi.

7 A je to presne tristodvadsaťpäť rokov od Laodicejského koncilu. A tam uznali tieto



SEMENO HADA 2

formy, ako pokropenie, polievanie a falošné krsty, falošných duchov svätých a tieto
ďalšie veci. Prisvojili to. Vtedy, keď Luther, ktorý bol kňazom a vyšiel z Katolíckej cirkvi,
vzal tieto veci so sebou. A odtiaľ prišiel Zwingli. Od Zwingliho vyšiel Kalvin. Od Kalvina
vyšiel Wesley, od, ó a tak ďalej. A oni jednoducho tieto dogmy stále prenášali ďalej. A
ako mohol Boh viesť Svoju cirkev, keď nasledovali cesty, ktoré nikdy neustanovil, aby
boli po nich vedení?

8 A spomínate si, v Zjavení 17. nachádzame ženu... (No, tieto slová sú priame. Sú
napísané v Biblii, a tak sa domnievam, že ich môžem povedať.) Je tam povedané, že
táto žena bola prostitútka. To znamená, že bola ženou zlej povesti, ktorá sa mala vydať
za manžela a dopustila sa smilstva so svetom. A ona mala... Bola matkou smilníc. Teda
mala dcéry. (A my sme si to geograficky načrtli.) Ako som sa o tom presvedčil, ako to
vidím v Písme, vidím jej doktríny a všetko, verím, že Pán to dokonale položil  na tie
riadky a tak to nemôže byť nič iné, než Katolícka cirkev. To je jediná možnosť, ako to
môže byť. A čo porodila? Protestantské cirkvi. Presne to urobila.

A vo svojej ruke mala kalich vína svojho smilstva a podávala ho kráľom zeme a
duchovne hovoriac, vládla nad celou zemou. To je úplná pravda. Tam nie je iná...

9 Pozrite sa... mohli by sme sa vrátiť k Danielovi a vziať tú sochu. Pozrite sa na tú
sochu: hlava zo zlata, Babylonské kráľovstvo; mosadz, alebo striebro, Médo-Perzia;
mosadz, Alexander Veľký a tak ďalej (Grécke kráľovstvo); potom Rímske ríše, východný
a západný Rím, dve chodidlá. A všimnite si,  v tých desiatich kráľovstvách, ktoré sa
presne zhodujú s tými desiatimi rohmi, o ktorých sme dnes ráno hovorili. V každom z
týchto desiatich kráľovstiev, ktoré povstali,  bolo železo a hlina, ktoré boli  zmiešané
dokopy. A toto železo pochádzalo z nôh, ktoré boli  Rímom a je tu zamiešaná stopa
rímskeho katolicizmu, v každom národe pod nebom, prostredníctvom Katolíckej cirkvi.
To je úplná pravda. A oni by sa nikde nemiešali. A ženili sa a vydávali medzi sebou.
Biblia povedala, že to budú robiť a pozrite sa dnes na nich.

10 Váš chlapec chodí s katolíckym dievčaťom. Keď sa pôjdu vziať, musia zložiť sľub, že
(svoje) deti budú vychovávať po katolícky (vidíte), a naopak. Vidíte, je to kvôli tomu,
aby to rozbilo moc ostatných. Ale čo to je? Biblia tvrdí, že celá tá vec je prostitúciou. No,
čo budete robiť? To je pravda. A ako budú navštívené hriechy ľudí...

Vrátili  sme  sa  späť  do  5.  Mojžišovej  a  ukázali  si,  že  nemanželské  dieťa,  to
bastardské  dieťa,  po  štrnásť  generácií  ani  nemohol  vstúpiť  do  zhromaždenia
Hospodinovho. To bolo pod zákonom a Kristus prišiel zveličiť zákon. O čo viac to platí
teraz?

11 A čo sa deje s týmito... Čo sa to dnes na ulici deje s týmito mladými pobehlicami,
tieto ženy, ktoré fajčia cigarety a nosia šortky, nakrátko ostrihané pobehlice, a tak
ďalej? Čo sa to s nimi deje? Je to preto, že ich matky sa takto správali. Je to navštívenie
neprávosti, z jednej generácie na druhú. To je to, čo to je. A čo tu máme? Dostali sme
sa až do miesta, kde to nie je hromada ničoho iného, ako nemravného hriechu.

12 To je dôvod, prečo tam v diaľke Boh vzbudil Rusko, s ich atómovou bombou, aby ju
zmietol preč, ako to bolo v čase pred potopou, keď privolal mraky. Istotne, Biblia tak
hovorí. Rusko, ateistická krajina, akou oni sú, ateisti,  presne odohráva svoju rolu v
Božích rukách. Rovnako, ako Kráľ Nabuchodonozor zničil Izrael, pretože zanedbali chodiť
s Bohom. Rusko rýchlo povstalo na to, aby pomstilo svätých od katolíckej cirkvi, krv
svätých, ktorú preliala. Biblia tak povedala. Ide to zahladiť celú vec.
13 A tak, pozrite sa sem, ak ich matka bola javisková tanečnica a... Ich stará matka a
jej matka bola pobehlica, čo je dnes ona? Rokenrolová striptérka. Čím budú jej deti? A
poviete, „Toto Boh robí?” Tak veru. Boh navštevuje neprávosť detí, generáciu, dokonca
na štrnástich generáciách. A ak to Kristus prišiel zveličiť, mohli by sme hovoriť o stovke
generácií, alebo o päťsto generáciách. Nuž, On povedal, „Od tých starých... Počuli ste
povedať tých, za starých čias, 'Nezabiješ.' Hovorím vám, kto by sa niekedy bez príčiny
hneval  na  svojho  brata,  už  ho  zabil.  Počuli  ste  povedať  tých,  za  starých  čias,
'Nescudzoložíš.' Ale hovorím vám, že kto by žiadostivo pozrel na ženu, po nej, už s ňou
spáchal  cudzoložstvo.”  Urobil  to.  Čo  znamená  zveličiť?  Urobiť  to  mnoho  krát
významnejším. A ak, to bolo pod zákonom štrnásť generácií, ako dlho bude dnes trvať tá
istá vec?

14 Mladí muži, muži v strednom veku a ženatí muži, už viac nemajú úctu ku svojim
manželským sľubom. Nuž, jednoducho si berú ženy a žijú s nimi kdekoľvek, presne ako
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obyčajné psy. Psy majú viac úcty a lepšiu morálku, ako niektorí ľudia. Viem, že je to
strašne tvrdé, ale je to pravda. Prečo?

A cirkvi idú rovno ďalej a nič o tom nehovoria. Prečo? Správajú sa presne tak, ako
to robí ich matka. Cirkev to zdedila. Pretože cirkev... A táto Protestantská cirkev vyšla z
Katolíckej cirkvi a hriechy Katolíckej cirkvi, sú navštívené na Protestantoch. Zaručene to
tak je. Tak teda, hrniec nemôže nazývať kanvicu špinavou. [„Aká matka, taká Katka” -
pozn.prekl.] To je úplná pravda.

15 No, zistili sme a v Písme... Zistili sme... A dnes večer som nevidel na stole žiadnu
poznámku. Povedal som, ukážte mi jedno miesto (Písma), kde niekedy Boh ustanovil
denomináciu. Ukážte mi jedno miesto, kde niekedy Boh ustanovil ženu za kazateľku.
Ukážte mi jedno miesto, kde niekedy Boh ustanovil pokropenie. Ukážte mi jedno miesto,
kde niekedy Boh ustanovil polievanie. Ukážte mi jedno miesto, kde mal Boh niekedy
niekoho  pokrsteného  na  meno  Otca,  Syna  a  Ducha  Svätého.  Nájdite  tieto  veci.  A
jednako ich stále robíme. Práve to sa deje rovno v cirkvi.

16 No,  povedal  som vám spôsob—dôvod,  prečo  by  sme  nemohli  byť  Baptistami,
pretože veríme v krstenie na Meno Pána Ježiša Krista. Tam v Biblii nie je nikto pokrstený
iným spôsobom. Ukážte mi jedno miesto (Písma), kde bola nejaká osoba pokrstená na
meno Otca, Syna a Ducha Svätého, zodvihnem svoje ruky a poviem, že som falošným
prorokom.

A ak Biblia hovorí, že musíte byť pokrstení na Meno Ježiša Krista, to znamená, že to
musíte týmto spôsobom urobiť. Pavol im prikázal, aby sa dali znovu pokrstiť. Nezáleží na
tom, ako boli pokrstení, museli prísť a byť znova pokrstení. Boli pokrstení, tým istým
mužom, ktorý pokrstil Ježiša Krista: Jánom Krstiteľom. Povedal, „Toto už viac nebude
fungovať; musíte sa prísť dať znova pokrstiť!” A museli to urobiť predtým, ako prijali
Ducha Svätého, to je Boží program.

Mohol by som do toho dnes večer vojsť trocha hlbšie. Prečo? Ježiš dodržuje Svoje
Slovo. Veríte tomu? No, dnes ráno ste tu boli takmer všetci, ale chcel by som o tom
priniesť trochu viac.

17 Čo Pavol prikázal, keď to bolo hotové? Pavol povedal, „Aj keby Anjel z neba prišiel a
kázal  niečo iné.  Nech je  prekliaty.”  No,  hovoríte,  „Máme k tomu nové svetlo.”  Nie,
nemáte. To je to, s čím prišiel za Evou diabol: nejaké nové svetlo. Nepotrebujete žiadne
nové svetlo. Potrebujete kráčať vo svetle, ktoré sem už Boh dal; to je celé.

18 No, sledujte toto. Aké je to len jednoduché. Keď zostúpili z Vrchu Premenenia, Ježiš
povedal Svojim učeníkom, „Čo hovoria ľudia, že kto som Ja, Syn človeka?”

Jedni hovoria, „Ty si Mojžiš, alebo Eliáš, jeden z prorokov.”

Povedal, „Čo hovoríte vy, že Kto Som Ja?”

Povedal... Peter povedal, „Ty si Kristus, Syn Živého Boha.”

Povedal, „Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo telo a krv ti toho nezjavili.”
Rozumiete, to neprišlo skrze semináre. Neprišlo to skrze denominácie. „Telo a krv ti toho
nezjavili. Nikdy si sa to nenaučil skrze nejakú školu teológie. Ale, zjavil ti to Môj Otec,
ktorý je v Nebesiach. A na tejto skale, vybudujem Svoju Cirkev a brány pekelné to
nepremôžu”: duchovné zjavenie toho, Kto On je.

Všimnite si, „A Ja ti hovorím, že si ty Peter a dávam ti kľúče Kráľovstva. A čokoľvek
zviažeš na zemi, to zviažem Ja v Nebi; čokoľvek rozviažeš na zemi, to rozviažem v
Nebi.” No, On musel Svoje Slovo dodržať, inak by nebol Bohom.

19 No a keď to urobil,  o pár dní neskôr bol ukrižovaný, povstal a vystúpil  hore na
Nebesia a na deň Letníc začal Peter hlásať Evanjelium. Urobil to? Istotne urobil.

No,  dávajte  pozor.  Keď  bol...  Všetci  sa  im  posmievali,  pretože  boli  naplnení
Duchom.  Nazvali  ich  heretikmi,  „náboženskými  fanatikmi,”  alebo  nejakým druhom
podobného mena. A dokonca sa smiali a hovorili, „Títo sú plní nového vína.”

A Peter, ako stál v prostriedku medzi nimi, zvýšil svoj hlas a povedal, „Mužovia a
bratia,  počujte  môj  hlas.  Čujte  moje  slová  a  počujte  ma.  Títo  nie  sú  opití,  ako  sa
domnievate, že sú. Je len tretia hodina dňa, ale toto je to, čo bolo povedané prorokom
Joelom. 'A stane sa v posledných dňoch, že vylejem Svojho Ducha... '” a čo bude robiť
cez Svojich synov a Svoje dcéry, Svojich služobníkov a tak ďalej v priebehu dňa.
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20 A keď to začali počúvať, boli dojatí, až do srdca; lebo počuli muža, ktorý nepoznal
abecedu, jednako mu museli venovať pozornosť, lebo vedeli, že má vo vnútri v sebe
Niečo, čo v ňom horí: Ducha Svätého. Zastaviť ho? No, bolo by to, ako snažiť sa uhasiť
oheň,  na  suchom mieste  vo  veternom dni.  Nemohli  by  ste  to  urobiť.  Bol  naplnený
Duchom Svätým. A čo teraz urobil?

Povedali,  „No,  mužovia  a  bratia,  čo  máme  robiť,  aby  sme  boli  spasení?”  No,
pozorujte Petra. Vy máte kľúče od Kráľovstva. Rozumiete?

No,  keď  Ježiš  na  tretí  deň  vstal  z  mŕtvych,  On  nemal  kľúče  od  Kráľovstva
Nebeského. Vedeli ste to? Povedal, „Mám kľúče od smrti a pekla,” ale nie od Kráľovstva,
pretože ony boli dané Petrovi.

21 No, On povedal, „Peter, čokoľvek rozviažeš na zemi, to rozviažem Ja v Nebi. Čo
zviažeš na zemi, to zviažem v Nebi.” No, stojí tu s kľúčmi, ktoré otvárajú túto požehnanú
vec svetu. A tu má vo svojej ruke kľúče a oni sa pýtajú, „Čo môžeme urobiť, aby sme
boli spasení?” No, nezáleží na tom, čo by apoštol povedal, že majú urobiť, Boh to musí
uznať v Nebi, ak mu dal túto autoritu.

No, Peter povedal, „Čiňte pokánie, jeden každý z vás a dajte sa pokrstiť na Meno
Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Ducha Svätého.” Je to
pravda? A toto je dôvod, prečo sa kľúče v Nebi nezmenili na žiadne iné meno, žiadnu inú
cestu, žiadnu inú formu... Zmenilo sa to na zemi a zmenilo sa to v Nebi; inak, by Ježiš
nedodržal Svoje Slovo, ktoré dal Petrovi. A na každom mieste v Biblii, boli po tomto
pokrstení, boli pokrstení na Meno Ježiša Krista. A tí, ktorí boli pokrstení predtým, museli
prísť a dať sa znovu pokrstiť, na Meno Ježiša Krista, aby prijali Ducha Svätého. To je
správne. To stále funguje rovnako.

22 A tak, ak učíme krst na meno Otca, Syna a Ducha Svätého, je to falošné proroctvo.
No, nechcem vás raniť, ale musím to pritĺcť to k zemi, aby tento zbor vedel čo... Nie sme
tu banda negramotných hlupákov; vieme, kde stojíme v Slove Božom. Vidíte, vieme...
Vyzývam kohokoľvek, aby mi ukázal jedno miesto Písma, kde bol niekto pokrstený na
meno Otca, Syna a Ducha Svätého.

No, budete počúvať falošné proroctvo alebo pravdu? Skúmajte Písma. Je to len na
vás. Ukážte mi, kde v Biblii bola jedna osoba, jedna cirkev niekedy v Biblii ustanovená
za denomináciu. Ukážte mi v Biblii, kde niekedy ustanovili ženu za kazateľku. Ukážte mi
v Biblii, kde boli všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, ustanovené v Biblii. Ony tam
nie sú. Povedzte mi jedno miesto.

23 Môžete ísť do denominácie... No, keď povstali Metodisti, kázali posvätenie. To je
dobre. Ale, keď to urobili, vytvorili si denomináciu a tým to bolo vybavené. To je dôvod,
prečo Biblia povedala, „Máš meno.”

Povieš, „Som Kresťan.”

„No, ku ktorej denominácii patríš?”

Povieš, „K Metodistom.” No, potom si prostitútka.

„Som Baptista”: prostitútka. „Letniční...” Potom si prostitútka. Patríš tej cirkvi! Ty
máš  patriť  Kristovi!  Nemáš  čo  hovoriť  “Metodista,”  „Baptista.”  Ak  si  Kresťan,  si
Kresťanom v srdci.

24 Každá z týchto denominácií môže vyprodukovať deti, Božie deti. To je pravda. Ale,
keď si myslíte, že idete do Neba, len preto, že ste Metodista alebo Baptista, mýlite sa. A
to je dôvod, prečo ostávame pomimo týchto vecí. Prečo to nemôžu Baptisti vidieť? Pýtal
som  sa  jedného  Metodistu,  ktorý  tu  prednedávnom  písal  svoju  dizertačnú  prácu
[Vedecká práca, potrebná k získaniu titulu PhD — pozn.prekl.]. Povedal, „Jediná vec,
ktorú proti tebe máme, je, že sa motáš okolo Letničných.”

Povedal som, „Kto je to 'my'?”

„My Metodisti.”

Povedal som, „No, poviem ti, čo urobím: Prídem do tvojho mesta a zariadiš, aby to
Metodisti sponzorovali.”

„Ó,” povedal, „samozrejme to nemôžeme urobiť.”

Povedal som, „No, to som si myslel. Zostanem s Letničními, pretože Letniční tomu
veria. To je pravda. Sú okolo toho zhromaždení. Sú jediní, ktorí z toho čerpajú úžitok.”
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Koľkí z vás nedávno čítali ten článok, v časopise „Život” o Letničnej cirkvi? To je jeden z
najväčších fenoménov v tomto veku. Majú viac obrátených v jednom roku, než všetky
zvyšné cirkvi spolu dohromady. Prečo? Dokonca v chybách, ktoré urobili, ich Boh ženie
vpred, pretože veria pravde a pochodujú s ňou. To je pravda.

25 Ale čo budeme teraz robiť? Rozumiete? To je dôvod, prečo nie sme denominácia. A
práve s takou istotou, ak sa Letniční stanú denomináciou... Vtedy tam dávno, keď sa
Duch Svätý prvý krát vylial na Letničnú cirkev, pred štyridsiatimi rokmi a začali hovoriť v
jazykoch, jedným z darov... To bol najmenší z darov. To je najmenší s darov, podľa
Svätého Pavla; to je hovorenie v jazykoch. Hneď ako To padlo, „Ó,” povedali, „teraz to
máme.” A vytvorili denomináciu, Generálny Koncil, ktorý je teraz Assemblies of God
[Zbory Božie - pozn. prekl.]. „Ó, nikto to nemá, pokiaľ nehovoril v jazykoch.” Boh od
nich jednoducho odišiel preč, nechal ich tam sedieť. Istotne. Tak veru.

26 Ďalej prišli Jednotári a odhalili  krst v Ježišovom Mene. Povedali, „Ó, máme to.”
Zorganizovali sa. Čo budú robiť? Boh od nich jednoducho odišiel preč a zanechal ich tam
sedieť. To je pre, „Ktokoľvek chce, nech príde.”

Vidíte, Jednotári nemôžu ísť do Assemblies a (ľudia) z Assemblies nemôžu ísť ku
Jednotárom. Hovoril som s niektorými z ich najlepších ľudí, ktorých majú. Mr Goth a Dr.
Pope a mnohí muži,  ktorí  sú veľkí  ľudia v...  Sedel  som s nimi a povedal  som, „Ako
môžete tak vyučovať ten počiatočný dôkaz, keď ste učenci?”

„No,”  povedali,  „Brat  Branham,”  jeden,  dvaja,  alebo  traja  z  nich,  boli  naozaj
úprimní, povedali, „vieme, že to je nesprávne. Ale čo môžeme urobiť? Ak o tom teraz
niečo povieme, no, to naruší celý program.” Iste, a už by ste naďalej neboli biskupmi,
generálnymi dozorcami. To je tá idea.

27 Brat, radšej by som mal malú misiu na rohu ulice alebo kázal pod borovicovým
stromom a mal pravdu! Určite. A vedel, že hovoríte pravdu. Ľudia chcú pravdu a ty si
povinný  ako  Kresťan  niesť  ďalej  záznam  pravdy.  Boh  ťa  za  to  bude  brať  na
zodpovednosť. Stojte na týchto veciach. Ak ste neboli pokrstení na Meno Ježiša Krista a
neurobili  ste  tie  veci  a  nedostali  ste  Ducha Svätého...  Hovoríte,  „Ó,  hovoril  som v
jazykoch.” To neznamená, že máte Ducha Svätého. Videl som čarodejnice, šamanov,
démonov a všetko možné hovoriť v jazykoch. Istotne. Nemali žiadneho Ducha Svätého a
vy to viete. Pili krv z ľudskej lebky a tancovali a vyvolávali diabla a hovorili v jazykoch...
Istotne. Nemali Ducha Svätého. A tak, pretože ste hovorili v jazykoch, neznamená to, že
To máte. Jediný spôsob, ako zistíte, že To máte, je, že váš duch nesie záznam s Jeho
Duchom a  sprevádza  vás  ovocie  Ducha:  láska,  viera,  radosť,  pokoj,  zhovievavosť,
dobrotivosť, krotkosť a dobrota. Vtedy viete, že máte Ducha Svätého. On Sám o Sebe
nesie záznam.
28 No, keď sa snažíte odpočívať na tom, že patríte ku Assemblies, alebo ku Baptistom,
alebo ku Presbyteriánom, vidíte, čo robíte? Beriete na seba meno prostitútky. To je
úplná pravda. Vyjdite z tej veci! Odíďte odtiaľ preč! Nemyslím odísť z vášho zboru, alebo
niečoho;  urobte  ohľadom  toho,  ako  chcete;  ale,  odíďte  od  vyznávania,  „Som
Presbyterián.  My neveríme v dni  zázrakov.”  Prečo tomu neveríte? Biblia  to učí!  „Ó,
patrím do Cirkvi Kristovej. Oni hovoria, že dni zázrakov pominuli.” Sú to falošní proroci!
Môžem vám ukázať,  kde  Ježiš  Kristus  dáva  cirkvi  moc  uzdravovania  nemocných  a
kriesenia mŕtvych a vyháňania démonov. Vyzývam akéhokoľvek človeka, nech mi ukáže
Písmo v Biblii, kde to On vzal z cirkvi preč.

Čo to odtiaľ odobralo? Vaše vlastné dogmy, presne tak, nie Božie Slovo. Duch Svätý
stále robí, aby tá práca bola vykonaná, ide stále rovnako ďalej a pôjde až na veky. Toto
je dôvod, prečo nie sme denominácia, „majúci formu pobožnosti a zapierajú jej moc. Od
takých sa stráň.” Neveríme týmto nezmyslom.

29 No, ako to vôbec začalo? Budeme sa teraz musieť poponáhľať a dostať sa do toho,
ako to vôbec začalo, tak rýchlo, ako to len bude možné. No, máme tu napísaných mnoho
miest Písma, o Duchu Svätom.

A ďalšia vec, urobili sme minulý večer výzvu ohľadne vytrvalosti svätých, nie v tom
spôsobe, ako to veria baptisti. Nie veru. Som si istý, že sa nezhodujem s Baptistami a
ich predstavou ich teórie Kalvinizmu. Zaručene nesúhlasím s Presbyteriánmi. Nesúhlasím
s Metodistami, kvôli ich systému Arminiánskej náuky. Tak veru, ale obaja majú pravdu;
ale musíte to priviesť sem naspäť, kde to je pravdou. Keď s tým takto vybehnete, idete s
tým naslepo. Istotne.
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30 Baptisti prídu a pokrstia tu pár ľudí ponorením. Kazateľ krstí, deviati z desiatich
fajčia cigarety, idú späť a zastavia sa tam a hrajú celú noc karty a Bunco [kocková hra -
pozn.prekl.],  pobehujú a uzatvárajú nepoctivé obchodné kšefty. A všetky ženy tam
vonku nosia šortky, pobehujú po uliciach, strihajú si vlasy, fajčia cigarety a rozprávajú
sa  na  posedeniach  pri  šití  a  vyšívaní  a  hovoria  špinavé  vtipy.  Toto  nazývate
Kresťanstvom? A myslíte si, že máte večné bezpečie? Takto pôjdete do pekla. Nemohli
by ste sa takto v Nebi nijako radovať. Určite nie. To nie je večné bezpečie.

Ale, keď je človek znovuzrodený z Ducha Svätého...  A vy Letniční,  pretože ste
skákali hore a dolu, hovorili v jazykoch a behali hore dole uličkami, to neznamená, že
máte večné bezpečie. Nedovoľte, aby vám to došlo do hlavy. Nie veru, to určite nie.
Pretože viete,  že váš vlastný život  vám vydáva svedectvo,  že nie  ste  v  poriadku s
Bohom. To je pravda. Nie ste v poriadku. Predsa len to nie je večné bezpečie.

31 Ale chcem sa vás niečo opýtať. Existuje večné bezpečie? Biblia tak hovorí. Biblia
povedala, že naše mená boli umiestnené do Baránkovej Knihy Života, skôr ako začal
svet. Ako som dnes ráno hovoril, poviem to znovu: Človek, ktorý napísal pieseň, „Bolo
tam dnes večer v Sláve zapísané nové meno a ono je moje,” jeho myšlienka bola v
poriadku, ale podľa Písma sa mýlil. Vaše meno tam nebolo vložené v ten večer, keď ste
boli spasení. Vaše meno tam bolo umiestnené, podľa Biblie, podľa Zjavenia 13 a 17 a tak
ďalej, predtým, než vôbec začal svet; a Ježiš Kristus bol zabitý, pred založením sveta.

32 Ako mohol  Boh,  Ktorý  je  nekonečný...  Ako mohol  nekonečný Boh,  keď poznal
koniec už od začiatku, ako mohol dovoliť, aby prišiel na zem hriech, ak by to nebolo z
nejakého dôvodu? Len sa teraz vrátime ku niektorým veciam, ktoré sme hovorili. Čo
bolo prv, Spasiteľ alebo hriešnik? Spasiteľ, samozrejme. Kto je mocnejší, Spasiteľ alebo
hriešnik? Ak môže Spasiteľ odobrať preč hriech, je mocnejší.

No,  v  prvom  rade,  prečo  dopustil,  aby  sa  stal  hriech?  Aby  ukázal,  že  bol
Spasiteľom. Kto je mocnejší, Uzdravovateľ alebo choroba? Uzdravovateľ. Potom prečo
dovolil,  aby prišla  choroba? Aby ukázal,  že bol  Uzdravovateľ.  (Práve teraz sa cítim
nábožne. Tak veru) Ó, toto sú Jeho atribúty. To je príčina, prečo nechal prísť problémy.
To je dôvod, prečo nechal prísť smútok: aby ukázal, že existuje radosť. Istotne to tak je.
To je dôvod, prečo máme noc: na potvrdenie toho, že existuje deň. To je dôvod, prečo
tu máme podráždenosť: aby sa ukázalo, že existuje pokoj. Istotne, to je pre a proti. Ó,
On je nádherný.

33 No, ako to začalo? (Dostaneme sa rovno ku tomu, tak rýchlo, ako len budeme
môcť, aby som vás tu nedržal celú noc.) No, bol tam počiatok všetkých vecí. A chcem sa
vás niečo opýtať. No, toto môže byť... Stačí, ak si to len zastrčíte do vrecka vašej vesty.
Nemusíte to zaradiť do svojho zaužívaného pokrmu. Ale počúvajte toto. Ak ste večná
bytosť, potom ste nikdy nemali začiatok, ani nikdy nemôžete mať koniec. Lebo, „večný,”
pochádza zo Slova, ktoré nemá začiatok, ani žiadny koniec. Nespomínate si, ako som
dnes ráno hovoril, že keď ten Melchisedek stretol Abraháma, ktorý prichádzal z porážky
kráľov a Biblia povedala v Židom 7, že Lévi platil Melchisedekovi desiatky, keď bol v
bedrách svojho otca Abraháma. Abrahám splodil  Izáka;  Izák splodil  Jákoba; Jákob
splodil Léviho. To bol otec, starý otec a prastarý otec. A kým bol Lévi v bedrách svojho
prastarého  otca,  Biblia  mu  dávala  zásluhy  za  platenie  desiatkov  Melchisedekovi.
Hovoríme o večnej... Ó! Ó!

34 On nikdy nepovedal, že to urobil v tieni, on to potenciálne urobil, Biblia povedala,
že platil desiatky. Amen! Potom, ak sme prišli skrze správne semeno, keď Pavol kázal
Evanjelium, bol som tam a aj vy ste tam boli! Chystáme sa do toho za chvíľu dostať,
rovno až po uši. Všimnite si, to je to, na čo nám dáva Písmo oprávnenie. Dokonca to
siaha až tam dávno minulosti.

Len  pomyslite,  Lévi;  potom Jákob,  jeho  otec;  potom Izák,  jeho  otec;  potom
Abrahám, jeho otec, jeho prastarý otec. Keď bol Lévi v bedrách svojho prastarého otca,
platil desiatky Melchisedekovi.

35 Chcem sa vás opýtať, „Kto je tento v Jóbovi 27... 38, keď povedal, 'Kde si bol, keď
som zakladal zem, keď spolu plesali hviezdy rána, a jasali synovia Boží?'” Kto boli tí
synovia Boží, ktorí jasali? Ježiš im povedal toto, „Radoval som sa s vami pred založením
sveta.” Nie sme bytosti času; sme večné bytosti! „Žiaden človek ku Mne nemôže prísť,
iba ak by ho pritiahol Môj Otec. A všetkým, ktorí  ku Mne prídu, dám Večný Život a
vzkriesim ich v posledných dňoch. Nikto ich nemôže vytrhnúť z Otcovej ruky; On ich
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dáva Mne.” Ako môžete byť stratení? Vidíte, ste vystrašení.  Máte strach. Budete tu
pobehovať, a to je jeden z najlepších dôkazov, že ste sa zatiaľ nikam nedostali. To je
pravda.

36 Ako by vás Boh mohol spasiť, ak by... Koľkí z vás by mohli zodvihnúť ruky a veriť,
že Boh je nekonečný? Viete, čo znamená slovo 'nekonečný'? To je celkom dokonalý.
Nekonečný... Nemôžete vysvetliť slovo 'nekonečný.'

Už ste niekedy vzali fotoaparát a zamerali ho na nekonečnosť? No, to znamená, že
to je následne odtiaľ. V poriadku, neexistuje žiaden ďalší spôsob, ako by sa to dalo
zachytiť. No, to je Boh; On je nekonečný. A ak je nekonečný, nemôže tam byť žiadny
chrobák, žiadna mucha, žiadna blcha, žiadna voš, žiadny kliešť a nič, čo niekedy bolo na
zemi, alebo na nej niekedy bude, o čom by Boh nevedel predtým, ako bol stvorený svet.
To je akási predstava nekonečnosti.
37 No, okrem toho, ten nekonečný Boh, Ktorý vás tu spasil, keď by vedel, že vás na
ďalší  týždeň stratí,  alebo o mesiac, alebo o rok, no, On by maril  Svoj vlastný plán.
Nemohol by vás stratiť. „Ten, kto čuje Moje Slová a verí Tomu, ktorý Ma poslal, má
Večný Život a nikdy nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do Života.” Nemožno to urobiť.
Nemohol by viac... Ten, kto sa narodil z Boha, nepácha hriechy, lebo v ňom zostáva
semeno Božie a on nemôže hrešiť. Ako by mohol hrešiť, keď je tam za jeho hriechy
Obeť? Ako môžem byť chorý, keď som dokonale zdravý? Ako môžem byť slepý, keď
dokážem vidieť? Ó! Ako môžem byť v rovnakom čase v budove a pred budovou? Ako
môžem byť v tom istom čase opitý a zároveň triezvy? Nedá sa to. A keď ste spasení, ste
pod zmierením a vaše hriechy sa vám nepočítajú.

38 Či nepovedal Dávid, „Blahoslavený človek, ktorého hriech Boh nezaráta a ktorého
hriechu nepočíta”? Boh takémuto stvoreniu nevyhadzuje jeho hriechy na oči. To je tvrdé.
Nie je to odstredené mlieko; ale to je Biblia. Boh nepočíta spravodlivým hriechy. Boh
Svojou milosťou, skrze predurčenie, nechcel, aby niekto zahynul, ale aby mohol každý
prísť ku pokániu; ale tým, že je nekonečný a vedel, kto príde a kto nepríde, mohol
všetko predurčiť, aby fungovalo podľa Jeho vôle.

Ak by to neurobil,  prečo by v prvom rade dopustil,  aby sa stal hriech? Keď bol
Spasiteľom... Ak tam nikdy nebol hriešnik, On by nikdy nebol Spasiteľ. Atribút, ktorý bol
vnútri v ňom, by nemohol byť daný najavo.

39 Ako sa vôbec stal Uzdravovateľom? Ako sa vôbec stal Uzdravovateľom? Kvôli tomu
dovolil  prísť  nemoci,  aby  mohol  prejaviť  Samého  Seba,  ako  Uzdravovateľa.  Bol
Uzdravovateľom. Ako by vôbec mohol byť poznaný? Ako by vôbec mohol byť poznaný?
Ako by mohli vôbec fungovať Jeho atribúty? Ako by vôbec mohol byť Uzdravovateľom,
ak by tam nikdy nebola žiadna nemoc? On musel dovoliť, aby prišla nemoc.

Niet divu, že Pavel povedal v Rimanom 8, „Bláznivý človeče, kto môže povedať
Hrnčiarovi, čo má z toho utvoriť? Kto... Či azda povstane hlina a povie, „Prečo si ma tak
učinil?” Či nevzbudil Faraóna, kvôli rovnakému účelu, aby mohol dolu v Egypte ukázať
Svoju slávu? On zatvrdzuje koho chce a ospravedlňuje koho chce. Nie je to vecou toho,
kto chce, ani toho, kto beží,  ale vecou Boha, ktorý preukazuje milosť! Takže s tým
nemáte nič dočinenia. Nemôžete urobiť žiadnu vec. Ak to je milosť, ak je to dar daný
zadarmo, nie je tu žiadna vec, ktorú by ste ohľadom toho mohli urobiť. Boh vám to dáva
a je to vôľa Božia. Toto je vec, ktorú pre vás Boh predurčil.

40 Biblia povedala, že sme boli predurčení za synov a adoptovaní synovia Boží, pred
založením sveta.  Vtedy,  keď  Boh  vo  Svojom vlastnom myslení  zabil  Baránka  pred
založením sveta, aby preukázal Svoje atribúty, to čím bol, keď bol zabitý Baránok, boli
sme zabití s Ním. Keď bola Krv Baránka zachytená v Jeho Vlastnom myslení, dávno pred
založením sveta,  vtedy  bolo  moje  i  vaše  mená  zapísané  do  Knihy.  Všetko  v  Jeho
veľkolepom myslení. On je nekonečný. Ak by nebol, prečo by to dopustil?
41 Kto je mocnejší, (ako som hovoril,) Spasiteľ alebo hriešnik? Kto má väčšiu silu?
Potom silnejší  musí tolerovať slabšieho. A On to urobil  len kvôli  Svojej milosti.  Keď
stvoril  Lucifera, On vedel,  že z neho bude diabol.  A On to tam musel dopustiť,  aby
ukázal, že bol Spasiteľom, Kristom. Musel to dovoliť, aby sa to stalo takýmto spôsobom.
No, či nehovorí Biblia, že všetky veci spolu pôsobia na dobré tým, ktorí milujú Boha? Tak
z čoho ste vystrašení? Vzmužme sa a zápasme srdcom, proti každému boju. Nebuďme
ako hlúpy poháňaný dobytok, ktorý musíte prosiť a presviedčať a... Buď hrdinom! To sa
mi páči. Povstaňte!
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Malá báseň, ktorá mi zvykla pomáhať, keď som bol dieťa, znie asi nejako takto:

42 Za čias Rímskeho Cisára,

Tam bol jeden šľachetný Riman;

Ktorý počul zbabelého šomráka,

Ako pred hradom repce:

Ó, z tej jedle to dolu nedá nik,

Nie je nikoho, kto by tým zatriasol.

'Ó, nie,' povedal hrdina,

'Ja nájdem cestu, alebo ju vytvorím.'

Tu to máte. To je pravda.

43 Ak táto Biblia učí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky... Nebola to ľahká
vec, keď som v ten deň vyšiel von z tejto modlitebne a každý mi hovorí, že sa stane toto
a tamto.  „Budeš považovaný za fanatika a uvrhnutý do väzenia.  A všetky lekárske
združenia budú proti tebe.” Ale Boh povedal „urob to”. Biblia povedala, že On je (tým
istým) a teraz horia ohne prebudenia v každom národe pod nebesami. To je pravda.
Postavte sa za to!

Ako sa púšťaš do svojej každodennej práce?

Bojíš sa práce, ktorú si našiel?

Môžeš sa protiviť práci, ktorá ťa čaká?

Máš unavenú a prázdnu myseľ? (Také veci nenávidím.)

Alebo sa postavíš práci, ktorá ťa čaká?

Alebo z nej stále plynie strach?

Ak áno, pusť sa do ďalšej, ktorú nájdeš,

S presvedčením, že to zvládneš.

44 Zostaňte s tým. Istotne. Rozhodnite sa o tom vo svojom srdci,  tak ako Daniel.
Zostaňte s Bohom.

„Prečo sa všetko toto deje? Ako to prebieha? Čo ľudí robí takými? Prečo sme rovno
pripravení na to, aby sme boli zničení? „Brat Branham vysvetli mi to. Čo to robí, že si
myslíš,  že  táto  celá  vec  má byť  zmietnutá  preč?”  Bolo  to  už  raz  zmietnuté  preč  v
predpotopnom zničení.  (No,  tu  prichádza  pár  hlbokých  vecí.  Buďme pripravení  na
čítanie.)

45 No, chcem aby ste sa teraz so mnou znovu obrátili do 1. Mojžišovej, do 3. kapitoly.
Ak chcete čokoľvek vedieť, môžem vám v tejto knihe Genezis (1. Mojžišova) ukázať, že
každý kult a každý “izmus” a všetko, čo tu práve dnes máme, začalo v Genezis. Koľkí z
vás vedia, že “Genezis” znamená “počiatok”? Istotne. Na začiatku nachádzame katolícku
cirkev: Babylon, zakladateľ Nimrod; nachádzame to v strede Biblii; nachádzame to na
konci Biblii.

Nachádzame, že už na začiatku v Biblii,  sa snažia umiestniť  ženy za kazateľky
uctievaním malých sošiek vyrobených z koreňov.

Koľkí  z  vás čítali  dejiny Hislopových “Dvoch Babylonov”? V poriadku.  V týchto
dejinách sme zistili, že mali ženy... A potom si spomínate, že dokonca Jákob ukradol
bôžikov svojho otca a jeho dcéra ich schovala pod seba. A vzala ich tam von do púšte,
čo neskôr poškvrnilo tábor.

46 V poriadku. Čítajme teraz v 1. Mojžišovej.

No, had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Bôh. A
povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?

... povedala žena hadovi: Z ovocia rajských stromov môžeme jesť.

Ale o ovocí stromu, ktorý je prostred raja, riekol Bôh: Nebudete jesť z neho ani sa
ho nedotknete, aby ste nezomreli!

A had povedal žene: Istotne nezomriete.
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Ale Bôh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči,...(Vidíte?
Hľadanie nového svetla.)... a budete jako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé.

47 Sledujte, ako sa to dnes snažia títo chlapíci odstrániť preč z Biblie. „No, nie je to
rovnako jednoduché poliať alebo pokropiť, týmto spôsobom alebo takýmto spôsobom?”
Nie veru. Boh ustanovil program, a to je to, čo máme nasledovať, Toto.

A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to
prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a
dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia
spravili si zástery.

48 Rád by som sa tu na chvíľu zastavil. No, každá vec musí mať svoj začiatok. Vy ste
mali svoj začiatok. No, my... Chcel by som tu teraz položiť základ pre celú vec, o ktorej
sme hovorili na posledných dvoch zhromaždeniach v tomto roku. No, dnes ráno sme sa
vrátili späť a zdramatizovali sme si v Biblii ten čas, keď Boh tvoril zem, tú dobu, keď
tvoril plyny (a potom sa tie plyny stali vápnikom a draslíkom a ostatnými prvkami) a
tvoril vaše telo. On zakladal tú budovu, ako veľký majstrovský staviteľ, ako architekt,
ktorý pripravuje svoje materiály ku výstavbe bytového projektu. On tvoril vaše telo a
položil ho tam. Vedel úplne presne vo svojej mysli, čo sa bude diať. Táto ruka... Boh
stvoril túto ruku, zatiaľ čo tvoril svet. Ale môj duch, On ho stvoril predtým, ako tu bol
svet. No, táto ruka a toto telo, On ho stvoril, keď tvoril svet; lebo toto telo vyšlo zo
zeme a smeruje naspäť do zeme. Boh to učinil.  Položil  to všetko na Svoj  obrovský
plánovací papier a Svoj program. No, keď prišiel stvoriť zem, stvoril človeka a človek
nevyzeral tak, ako by mal vyzerať.
49 No, mali sme to dnes ráno, prešli sme cez túto drámu, ako Otec zostúpil a díval sa
na  Svojho  syna,  stvoreného  na  Svoj  obraz  a  tak  ďalej.  Potom  mu  urobil  ženu,
pomocnicu.

No, spomeňte si,  všetky tie stvorenia na zemi, Adam ich pomenoval. On urobil
dobytok a zvieratá a všetko ostatné. A dnes sa my, historici  a rôzne veľké vedecké
mysle,  snažia po dobu šesťtisíc  rokov nájsť  ten chýbajúci  článok, prečo to zviera...
Človek má prirodzenosť (život)  zvieraťa; vieme to.  Že sme učinení...  A žena je iba
časťou muža, vedľajší produkt. Žena nebola v prvotnom stvorení. Boh zastavil tvorenie
na roky a roky a roky, kým z rebra jeho boku stvoril ženu.
50 Adam pomenoval všetko stvorenie a všetko ostatné. Ale pre seba nemal nič a tak
mu On vytvoril pomocnicu: vzal z jeho boku rebro, uzatvoril ranu a vytvoril pre neho
pomocnicu. A človek vo svojom duchu bol oboje muž i žena. A žena je iba časťou muža.

A keď si muž vezme ženu a ak je jeho ženou legálne, Bohom danou ženou, ona
bude jednoducho pre neho ako jeho časť.

To je dôvod, prečo máte toľko rozvratov v manželstvách. Je to pretože vyjdete von
a zbadáte nejaké dievča s peknými hnedými očami alebo modrými očami, alebo niečím
podobným, s nejakou krásnou postavou a upadnete kvôli nej. Hneď, ako porodí svoje
prvé dieťa, jej zuby začínajú vypadávať a začne mať vrásky a starne a vtedy ju chcete
odkopnúť preč.

A niektoré z vás žien, stretnete nejakého mladého chlapca s hladko učesanými a
kučeravými vlasmi, na ktoré použil pol pohára maminkinho sadla; to všetko pominie.
Poznám to z vlastnej skúsenosti. Ale čo sa deje? Čo to je? Upadnete na tom. Mali by ste
sa prv modliť, lebo žena je vašou časťou. A ak tisnete ženu ku svojej hrudi a beriete si ju
za vašu manželku a robí na vás odtlačok... (Hovoríme o tom tak, aby ste tomu rozumeli)
a žiadna iná žena nebude do toho odtlačku pasovať.  A Boh vás za to bude brať na
zodpovednosť. Len si to zapamätajte.

51 Vy, ktorí si vychádzate von so ženami iných mužov a... Počul som dnes o mladom
dievčati, ktoré býva tu v meste, úbohé mladé stvorenie, poznám ju. A nejaký hazardný
hráč jej  kúpil  veľa nádherných šiat a iných vecí  a skúšal si  takto získať jej  priazeň.
Potkan, ktorý niečo takého robí, ani nemôže byť považovaný za človeka. Viete, že pes
takto nízko neklesne a predsa nazývate matku psa sukou. Ona má viac morálky, ako má
polovica žien v Jeffersonville. A nazývate starú matku prasnicu sviňou a ona nie je... má
oveľa lepšiu morálku, než mnohé ženy v týchto Spojených Štátoch. To je úplná pravda.

Viem, že to hrubé, a povedal som vám, že to skutočne vyjasním a chcem, aby ste
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to  vedeli.  A  je  to  pravda.  Ženy  dnes  ani  nevedia,  čo  je  to  morálka.  Hovoria,  „To
neubližuje môjmu svedomiu.” No, žiadne nemáte. Všimnite si. Tak veru. Keď viete, čo je
dobré a čo je zlé...

52 No, všimnite si. Keď bol stvorený tento človek, Boh rozdelil jeho ducha a odobral
preč kúsok z muža, z jeho boku a utvoril z toho ženu. A vzal od muža zženštilého a
jemného ducha a utvoril z toho ženu a muža urobil statným a mužným. A keď vidíte
muža, ktorý trocha, viete, manikúruje (alebo akokoľvek to voláte) svoje nechty a viete,
štyri na jednej strane a päť na druhej a ulízané vlasy mu visia dolu a takto má svoje
ústa otvorené a také veci,  ako toto, jeden z tých pekných chlapcov; len si  pamätaj
sestra, s tým “vtáčkom” niečo nie je v poriadku. Niečo tam nie je v poriadku. Radšej drž
od neho svoj zrak preč.

53 A keď vidíte ženu s cigaretou v kútiku jej úst, v montérkach a hovorí, „Poviem ti
chlapče, čo to je.” Brat, dávaj si na takú babu pozor. Niečo s ňou nie je v poriadku.

Žena má byť ženou a má sa obliekať ako žena. Keď Boh stvoril  muža, čímsi ho
urobil;  a  ženu  urobil  niečím  iným.  A  keď  Boh  obliekol  muža,  obliekol  ho  určitým
spôsobom a ženu nejakým iným. A Biblia  povedala,  že  je  to  pre ženu ohavnosťou,
obliekať si na seba odev, ktorý prináleží mužovi.

54 A vy ženy, ktoré si na seba navliekate tieto tesné staré nohavice a podobné veci a
nosíte ich na verejnosti, tesné (Ako ich nazývate?) golfové nohavice... Alebo čo to je? Čo
to je sestry? Nie, nie, to nie sú šortky, to je to—majú v nich dlhé nohy: lýtkové nohavice
a overaly, kombinézy...

Išiel som a povedali mi, „Toto je pre dámy.”

Povedal som, „Nie, mýlite sa. Dámy nenosia takéto veci: ženy možno, ale dámy
nie.”

To je pravda. Biblia povedala, že je to pre ženu ohavnosťou, obliekať si na seba
odev... A pre muža, obliekať si na seba odev, ktorý prináleží žene... A muži sa každým
dňom stávajú viac zženštilí a ženy sa stávajú viac mužnejšie. Čo sa to deje? (O chvíľu to
pôjdeme  zistiť  pomocou  Biblie.)  Ženy  už  viac  nie  sú  ženami.  Nemyslím  tým  vás,
kresťanské ženy. Hovorím o tom hlavnom prúde. Ony sa chcú správať ako muži, chcú si
svoje vlasy strihať ako muži;  oprú sa takto o barový pult  a spievajú “Bože, žehnaj
Ameriku,” s cigaretou trčiacou v kútiku ich úst.

55 Ide dolu ulicou, ako by išla po diaľnici... Počítali sme... Chcem vám niečo povedať.
A vy, ženy vodičky... Počúvajte. Billy Paul a ja, na tejto poslednej kampani po celej
krajine (šesť mesiacov), sme rátali koľko dopravných kolízií sa stalo na cestách. A z
tristo dopravných kolízií, hádajte koľko z nich zavinili vodičky? Bol tam len malý počet,
devätnásť z nich boli muži a dvestoosemdesiat, alebo verím, že dvestoosemdesiat jedna
z nich, mohli byť ženy vodičky: ženy vodičky.

No, nehovorím, že neexistujú dobré vodičky. Ale ak ona niečo vyvedie a vy sa ju
snažíte obviniť z to, čo vám spôsobila, nech je len trochu pekná a postaví sa tam a
upraví si vlasy, keď prichádza policajt. „No,” on vám povie, „samozrejme, to vy ste
urobili chybu (nie ona).” Nemáme žiaden zákon. Dokázali to v tom daňovom konaní, cez
ktoré práve prechádzam. Nemáme žiadne zákony. Ak tam sú...

56 Niet divu, že členovia Hornej snemovne lordov v Anglicku povedali, „Demokracia, to
boli iba lodné plachty bez kotvy.” To je pravda, urobiť si na ulici pódium a robiť volebnú
kampaň. Demokracia je prehnitá a takisto diktátori a všetci ostatní. Všetko je prehnité.
Nie je tu žiadna iná vec, ktorú by mohol Boh urobiť: iba všetko zničiť, tak ako povedal,
že to urobí a začať nanovo.

57 No, sledujte, ako blízko ste Príchodu. No, keď táto žena, On mu stvoril pomocnicu a
ona mala byť jeho pomocnicou.

A potom... No, zatiaľ som sa nestretol s kazateľom, ktorý by s týmto súhlasil. A oni
sa to snažia vysvetliť iným spôsobom, avšak to mi nedáva zmysel. Snažia sa povedať, že
Adam a Eva zjedli nejaké jablká. Brat, ak... Nehovorím to teraz ako vtip, ale chcem to
povedať, lebo... Ak spôsobuje jedenie jabĺk to, že si ženy uvedomia, že sú nahé, mali by
sme znova prejsť na jablká. Viete, že je to pravda.

Viete, že zjedenie jablka nebolo to, čo urobili a kvôli čomu si uvedomili, že sú nahí.
Istotne to nebolo to.  Muselo to  prísť  pohlavnou cestou.  Muselo to  byť  tak,  pretože
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rozpoznali, že boli nahí, keď si vzali to zakázané ovocie.

Nebola žena ovocným stromom? Nie ste ovocím svojej  matky? To bolo ovocie,
ktoré bolo zakázané vziať.

58 No, tu je ohromná vec. No, najbližšie, ako sa veda dostala k poznaniu toho, čo bola
ľudská bytosť... Oni vykopávajú staré kosti; zbierajú skameneliny a zbierajú hlavy; a
zbierajú lebky a ruky a kosti a snažia sa, aby to vyzeralo ako ľudská bytosť. A vedia, že
najbližším tvorom, ku ktorému kedy prišli,  pri  hľadaní človeka...  Najbližšie je tomu
šimpanz. On je najbližším druhom ľudskej bytosti. Ale napriek tomu, to nie je nič v
porovnaní, s ľudskou bytosťou.

Najvyššia... Najnižšia forma života, ktorá tu je, je žaba. Najvyššia forma je ľudská
bytosť. Boh začal na dne a vytváral to, až pokiaľ to nedoviedol celkom na Svoj obraz.
Prevádzal to z vtákov a zvierat a ďalej až kým nemal obraz Boží. Utvoril človeka na ten
obraz; to je najvyššia forma. Najnižšou formou je len žubrienka, ktorá sa zmenila na
žabu a tak ďalej.

59 No, ten chýbajúci článok, ktorý nemôžu nájsť... Sledujte teraz Písmo. Mnohí z vás s
týmto nebudete súhlasiť; ale iba od vás chcem, aby ste to držali v mysli a neboli voči
tomu zaujatí.

Počúvajte,  viem,  že  mnohí  z  vás  ste  nedávno  počúvali  doktora  DeHaana.
Samozrejme ja... Ako človek jeho kalibru, dobrý baptistický brat... A samozrejme si ho
cením. Má viac rozumu a inteligencie a zabudol viac (vecí), ako ja vôbec viem, pretože
je doktorom teológie, doktorom medicíny a je doktorom vied. On je inteligentný človek,
ale hovorí, že títo—keď videli  synovia Boží ľudské dcéry, že boli  krásne... On zaujal
postoj Josephusa [Jozef Flavius — pozn.prekl.] a hovorí, že sa vtlačili do ľudského tela a
brali si k sebe ženy; a tam v zemi Nód boli obri; a brali si ženy a žili s nimi, keď synovia
Boží, padlí anjeli, videli a brali si ľudské dcéry a sexuálna túžba bola takou veľkou vecou
a napriek tomu, že boli hriešnymi následkom úpadku, vtlačili sa do ľudského tela.

Ak by toto urobili, tak by zmarili Božské uzdravovanie, zmarili by všetko ostatné.
Ak môže diabol stvoriť, je rovný s Bohom. Diabol nemôže stvoriť. Chcem, aby ste mi
ukázali jedno miesto, kde môže diabol stvoriť. On nemôže stvoriť. On len prekrúca to, čo
už je stvorené. Nie je stvoriteľom. Je iba prekrúcačom.

60 No, čo sa potom stalo? Čo je? Tu je moja verzia. Tu je ten chýbajúci článok. No,
majú šimpanza, ale nemôžete spáriť šimpanza so ženou, aby sa zrodilo dieťa. Nemôžete
spáriť ľudskú bytosť, so žiadnym zvieraťom. Neskríži sa to. Nemôžete dať žiadnemu
zvieraťu krvnú transfúziu.

61 Keď  som bol  v  Afrike...  Zaobchádzajú  tam  s  tými  biednymi  farebnými  ľuďmi
takýmto spôsobom. Niekto mi povedal, „Nie sú nič viac, ako zvieratá.”

Povedal som, „Prosím?! Oni sú práve tak ľuďmi, ako ste vy, možno trochu viac.”
Dovoľte mi niečo povedať; keď máte takýto druh postoja, vraciate sa rovno späť na
úroveň zvieraťa. Povedal som, „Ten človek, i keď je čierny ako pikové eso, alebo je žltý
ako tekvica, alebo je modrý ako indigo, [modré farbivo — pozn.prekl.] môže zachrániť
váš život tým, že vám poskytne transfúziu krvi.” Ale nikdy si do seba nemôžete dať
zvieraciu krv. Iste, je to človek.
62 Len preto, že jedna pokožka bola čierna, druhá hnedá, iná žltá a ďalšia biela, to s
tým nemá nič spoločné. Biblia povedala, „Boh z jednej krvi učinil všetkých ľudí.” A je to
presne tak.

Miesta, v ktorých sme žili, menia naše sfarbenia, nemá to s tým nič spoločné. Boh
učinil  z  jednej—jedného človeka všetky národy,  jedna krv.  Všetky národy rovnaké.
Číňan... Farebný muž nemôže teraz povedať... Čierny muž nemôže povedať, „No, ten—
ten Číňan je žltý a ja s ním nebudem mať nič spoločného.” On je tvoj brat. A ty, biely
človek,  nemôžeš  povedať  žltému  človeku  alebo  čiernemu človeku,  jednému alebo
druhému, „Nemám s tebou nič spoločné.” On je tvoj brat. Presne tak.
63 Sledujte. No, tu je to, čo sa stalo. Ja verím a môžem to podložiť Bibliou, že je to
had, ktorý to urobil. Had je tým chýbajúcim jedincom medzi šimpanzom a človekom, z
toho dôvodu, počúvajte, teraz dávajte pozor, že had nebol plazom. On bol najchytrejší
zo všetkých zvierat poľných.

No, dnes som šiel a obstaral si slovníky odvšadiaľ, aby som sa pozrel na toto slovo,
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čo znamená slovo “subtle.” Znamená to “byť chytrý, byť ľstivý.” A najlepší výklad z
Hebrejčiny  slova  “m-a-h-a-h,  mahah”  znamená  “majúci  pravé  poznanie  princípov
života.”

64 No, poďme sa na to len na chvíľu pozrieť. On je chytrý, ľstivý. Avšak je nazvaný
hadom. Ale pamätajte, bol najchytrejším tvorom, ktorý tam bol a viac podobný ľudskej
bytosti, než čokoľvek iné, čo tam bolo: najbližší ľudskej bytosti. Nebol plazom. Prekliatie
z neho urobilo plaza a bol... Biblia povedala, že bol najkrajším zo všetkých.

A ani kliatba od neho nevzala preč všetku jeho krásu, doteraz sú nádherné farby
hada krásne.  A jeho pôvab a jeho prefíkanosť,  dokonca kliatba s  tým nepohla.  Ale
pamätajte  si,  Boh mu povedal,  že  jeho  nohy odpadnú a  bude sa  plaziť  po  svojom
bruchu. A nemôžete nájsť jedinú kosť v hadovi, ktorá vyzerá ako ľudská bytosť a to je
dôvod, prečo je veda stratená. Ale je tam.

65 Boh to skryl pred očami múdrych a rozumných a zasľúbil to zjaviť synom Božím v
posledných dňoch, keď budú zjavení synovia Boží. Keď Boží synovia, ktorí  sa s Ním
radovali  pred založením sveta,  keď bude v posledných dňoch prinesené dolu veľké
zjavenie Božstva a ďalších vecí, On zjaví tieto veci synom Božím. Viete, že Písmo toto
učí. A nachádzame sa tu.

To je dôvod, že pre nás Boh otvára tieto veci.  Boh privádza Svojich synom do
manifestácie. On ide za hranice akéhokoľvek ľudského poznania, do sfér duchovných
zjavení a prináša to dolu.

Neboli sme učení v tejto Biblii, že, „Je to tu pre toho, kto má múdrosť.” Nie to, čo
sa naučil v nejakom seminári, ale to, čo sa môže naučiť na svojich kolenách pred Bohom
a to, čo mu Boh ochotne dal: zjavení synovia Boží.

66 Tu je had. No, tu je to, čím bol had. Chystám sa vám predložiť môj opis hada.

Máme... Zostupujeme dolu od žaby ďalej ku tejto, žubrienke a ďalej a ďalej a tak a
tak;  nakoniec  príde  ku  opici,  ku  šimpanzovi;  a  od  šimpanza,  teraz  preskočíme od
šimpanza ku človekovi.  A  zamýšľame sa  nad tým prečo.  „No,”  veda hovorí,  „teraz
počkajte; dokážeme oplodniť ženu od opice a od šimpanza, a potom späť a naopak,
samicu  šimpanza  od  muža.  To  nebude  fungovať.  Spárenie  sa  s  akýmkoľvek  iným
zvieraťom: nebude fungovať. Krv sa nezmieša. Vezmite si vašu krv, je to úplne iná krv,
celkom iná. Nejaká krv tu medzi tým je a oni nemôžu to zviera nájsť. Ó, haleluja. Práve
teraz, sa začínam cítiť nábožne.

67 Všimnite si. Prečo? Boh to pred nimi skryl. Tam v hadovi nie je žiadna kosť, ktorá
vyzerá ako ľudská kosť. On položil tú vec tak ďaleko, že nemôže byť chytrými ľuďmi
objavená.

Ukážem vám odkiaľ  tento  chytrý  človek  pochádza,  kde  on—kde  sa  v  každom
prípade nachádza. Vidíte? On skrze to nemôže prísť. To musí prísť cez zjavenie, “Ty si
Kristus,  Syn...  Na tej  skale zbudujem Svoju cirkev, a nepremôžu jej  ani  brány ríše
smrti”: duchovné zjavenie.

Ako Ábel vedel, že má obetovať baránka, namiesto Kainovej obeti plodov zeme?
Bolo mu to duchovne zjavené.  Nedostanete to cez semináre.  Nedostanete to skrze
denominácie. Dostanete to z Neba!

68 No, sledujte hada, tohto hada, ktorý bol prvým. Poďme si teraz o ňom načrtnúť
predstavu. On je mohutný, veľký tvor. Nachádza sa medzi šimpanzom a človekom. A
had, diabol, Lucifer, vedel, že toto bola jediná krv, ktorá sa mohla zmiešať s ľudskou
krvou. Jediný jedinec, s ktorým mohol konať... On nemohol konať so šimpanzom. Tá krv
by sa nezmiešala. Nemohol konať s inými tvormi. Nemohol konať s ovcou. Nemohol
konať s koňom. Nemohol konať so žiadnym zvieraťom. On musel konať s týmto hadom.

Vezmime ho teraz a pozrime sa, ako vyzerá: Mohutný, veľký tvor, prehistorický
obor.  Práve  preto  nachádzajú  tie  veľké  kosti  a  ja  vám to  ukážem v  Biblii.  No,  tak
sledujte pozorne. V poriadku. Tento mohutný, veľký tvor, povedzme, že bol desať stôp
vysoký [asi 3 metre — pozn.prekl.], mal mohutné a veľké ramená a vyzeral rovnako ako
človek. A jeho krv, potom ako sa dostal dolu, prechádzalo to z jedného zvieraťa do
druhého...
69 Dokážete skrížiť zvieratá. Stále dostávajú ušľachtilejšiu krv, ušľachtilejšiu formu
života, ušľachtilejšiu formu, pokiaľ  sa to nevyšplhá do ľudskej ríše. Ale to posledné
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prepojenie medzi nami bolo prerušené. Koľkí z vás vedia, že veda nemôže nájsť ten
chýbajúci článok? Všetci z vás to vedia. Prečo? Tu on je, had.

Bol tam mohutným a veľkým tvorom. A diabol prišiel dolu. No, povedal, „Ja môžem
inšpirovať.” No, ak začneš pokukovať po ženách a takto sa k nim správať, pamätaj, si
pod diablovým pomazaním. A nie je to tvoja vlastná žena.

Všimnite si. No, diabol prišiel dolu a dostal sa do hada a v záhrade Eden našiel nahú
Evu.  A  hovoril  o  ovocí  v  prostriedku,  “uprostred”  znamená  “v  strede”  a  tak  ďalej.
Rozumiete tomu v zmiešanom zhromaždení. A povedal, „No, je to príjemné. Je to dobré
na pohľad.”

70 A čo urobil? Začal sa s Evou milovať. A žil s ňou, ako manžel. A ona uvidela, že to
bolo príjemné, tak išla a povedala o tom svojmu manželovi; ale už bola tehotná od
Satana. A priviedla na svet svojho prvého syna, ktorý sa volal Kain, syn Satanov.

„No,” poviete, „to nie je pravda.” V poriadku, jednoducho zistíme, či je to pravda
alebo nie.  „A položím nepriateľstvo medzi  tvojim semenom a semenom hada.”  Čo?
Semeno hada. Ona mala semeno a on mal  semeno. „A On ti  rozdrtí  hlavu a ty mu
rozdrtíš pätu.” A to “rozdrtiť” tam znamená “učiniť zmierenie.”

No, tu je vaše semeno hada. No, všimnite si, tu prichádzajú von na svet títo dvaja
muži.

No, tento had, keď tam stál... Stál tam tento mohutný veľký obrí tvor. Bol vinný zo
spáchania cudzoložstva s Adamovou ženou. Z čoho pozostáva dnešný hriech? Čo robí
veci takými, akými sú dnes? (No, ja... Určite môžete porozumieť o čom hovorím.)

71 A tam on bol. A keď to urobil, Boh povedal, začal volať na Evu a Adama.

A on povedal, „Bol som nahý.”

A On povedal, „Kto ti povedal, že si bol nahý?” Potom sa začali, ako sa to povie vo
vojenskom slangu „hádzať to jeden druhému do lona”, vyhovárať.

Povedal, „No, žena, ktorú si mi dal to urobila. Ona bola tá, ktorá ma prehovorila.”

72 A ona povedala, „Had mi dal jablko.” Tak, kazateľ, prebuď sa. Povedala, „Had ma
zviedol.” Viete, čo znamená “zviesť”? Znamená to, “zneuctiť.” Ona... diabol jej nikdy
nedal jablko. „Had ma zviedol.” A potom prišlo prekliatie.

Povedal, „Pretože si poslúchla hada namiesto svojho manžela, odobrala si zo sveta
život; a ty teraz budeš mať znásobené svoje bolesti a tvoja túžba sa ponesie ku tvojmu
manželovi” a tak ďalej. „A preto, že si poslúchol svoju ženu namiesto Mňa—vzal som ťa z
prachu zeme, najvyšší druh—navrátiš sa späť do prachu.” „A had, pretože, si to urobil,
odpadnú ti nohy; na svojom bruchu sa budeš plaziť po všetky dni svojho života. A budeš
nenávidený a prach bude tvojim pokrmom.” Tu to máte. Tu je ten chýbajúci článok.
73 No, tu prichádza Kain. Poďme sledovať tie povahy. Tu prichádza Kain. Čím on je?
On je  prefíkaný podnikateľ.  On obrábal  polia:  chytrý,  inteligentný,  nábožný,  veľmi
nábožný. Sledujte teraz jeho vlastnosti. Poďte so mnou trošku ďalej, ešte pár minút. Tu
on vychádza. On vie, že je smrteľný. Chce ísť do cirkvi. On Mu buduje cirkev, robí pre
Neho obeť, prináša dopredu oltár—vystaval oltár, položil naň svoje kvety, položil plody
zeme, obetoval to Bohu a povedal, „Tu to máš, Pane. Ja viem, že sme jedli jablká. To je
to, čo to spôsobilo.” (Niektorí z jeho potomkov majú takú istú myšlienku. To ukazuje,
odkiaľ pochádzajú.)

Priniesol svoje jablká z poľa, položil ich tam a povedal, „Toto učiní zmierenie.”

Boh povedal, „To neboli jablká.”

Ale Ábel skrze duchovné zjavenie vedel, že to bola krv. A tak priniesol baránka,
podrezal mu hrdlo a on zomrel; a Boh povedal, „To je správne. To je to, čo to spôsobilo.
Bola to krv.” (Viete, o akej krvi hovorím.) V poriadku. Bola to krv, ktorá to spôsobila.
No, dávajte pozor.

74 A potom, keď uvidel Kain, že jeho brat “náboženský fanatik” bol prijatý pred Bohom
a konali  sa tam znamenia a zázraky, začal  naňho žiarliť.  Povedal,  „Zastavíme tieto
nezmysly rovno teraz.” Pozrite na jeho bratov. Pozrite na jeho deti  dnes. „No, som
chytrejší ako je on.” A tak dostal zlosť. Odkiaľ pochádza zlosť? Mohli by ste povedať, že
zlosť...? On zabil svojho brata. Bol vrahom. Mohli by ste nazvať Boha vrahom? A Adam
bol synom Božím. Biblia povedala, že Adam bol syn Boží, ten čistý počiatok tam. Adam
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bol Boží syn a tá žiarlivosť a závisť a to všetko, nemohlo vyjsť z toho čistého prameňa.
Muselo to prísť cez iné miesto. [Prázdne miesto na páske - pozn.prekl.] A to prišlo skrze
Satana, ktorý bol vrahom od počiatku. Biblia povedala, že bol: luhár a vrah od počiatku.
Tu to je. A zabil svojho brata.

A tam bol predobraz Kristovej smrti. Potom z toho samozrejme vzbudil Seta, aby
zaujal jeho miesto: smrť, pohreb a Kristovo vzkriesenie.

75 A sledujte, potom sem prichádzajú vaši obri. Keď Kain odišiel do zeme Nód. Ak bol
jeho otecko mohutný veľký obrí tvor, ako by mohol vyzerať Kain? Ako jeho otecko. A on
odišiel do zeme Nód a vzal si jednu zo svojich sestier. To bol jediný spôsob, ako to
mohol  urobiť,  ženy  tam  nemohli  prísť  inak,  než  skrze  Evu.  Tvrdia,  že  oni  mali
sedemdesiat synov a dcér. Ak tam neboli žiadne ženy... Biblia nezaznamenáva to, keď
sa narodili ženy, iba mužov. A keď... Ak tam neboli žiadne iné ženy, iba Eva, keď by bola
zomrela, ľudská rasa by prestala existovať. Oni museli mať dcéry. Musel si vziať svoju
vlastnú sestru.

Odišiel do zeme Nód a vzal svoju ženu; a keď si ju tam vzal, práve tam našli tých
mohutných veľkých obrov, ktorí boli padlí synovia Boží, ktorí prišli skrze ich otca, diabla,
skrze Kaina. Tu je váš chýbajúci článok.

76 A sledujte semeno hada. No, dávajte pozor. Pamätajte semeno hada je nábožné.
Sledujte teraz na chvíľu, ako sa to začne pohybovať. Tu ide semeno hada. Čo sa s nimi
stalo? No, dovoľte mi iba niečo tu prečítať, zapísal som si to tu len dnes popoludní. Čo
prišlo cez Ábelovu líniu? Počúvajte toto.

V poriadku. Najprv prišiel Ábel. Po Ábelovi prichádza Set. Po Setovi prichádza Noe.
Po Noemovi prichádza Sem. Po Semovi prichádza Abrahám. Po Abrahámovi prichádza
Izák.  Po Izákovi  prichádza Jákob.  Po Jákobovi  prichádza Júda.  Po Júdovi  prichádza
Dávid. Po Dávidovi prichádza Kristus do dokonalosti.

77 Pozrite sa tam, ako žil Duch Boží v Ábelovi. Sledujte, ako To žilo v Setovi. Sledujte,
ako To žilo v Júdovi. Sledujte, ako To žilo v Dávidovi. Pozrite sa na toho istého Ducha,
ako celou cestou dole vyvolával toto spravodlivé semeno. Bez ohľadu na to, čo urobili,
boli predurčení.

Pozrite sa na Jákoba, nečestný... Toto nehovorím svätokrádežne. Ale Jákob, taký
malý podvodník, ktorý sa po celý čas držal konca matkinho kabátu, pobehoval okolo,
malá padavka, obliekol si  na seba tie veci  a išiel  a oklamal svojho otca, aby dostal
požehnanie. Ale to mu bolo dané už pred založením sveta. Isteže bolo. Odišiel odtiaľ a
klamal svojmu svokrovi a vzal nejaké fľakaté palice (topoľové drevo) a dal ich do vody,
aby vystrašil ten dobytok, keď boli tie zvieratá tehotné, aby spôsobil, že vrhnú fľakaté
mláďatá a tak mohol podvádzať a získať si ten dobytok. Boh ho v tom požehnal. To je
pravda. Beda každému, kto niečo hovorí proti Jákobovi.

78 Viete, čo povedal falošný prorok, keď prorokoval správne: Balám? Povedal, „Každý,
kto ho bude žehnať, bude požehnaný a každý, kto ho bude preklínať, bude prekliaty.”

„Vzal som ťa, Jákob, našiel som ťa v cudzej zemi. Ako orlica čerí svoje hniezdo, ja
som ho čeril a vyviedol som ho.” Haleluja. „Nie silou ani mocou, ale Mojím Duchom,
hovorí Pán.”

Pozrite  sa,  ako  to  zostupuje  k  tej  dokonalosti.  Ten  Duch  prenikal  dole  ku
dokonalosti v Kristovi, dole cez každého z patriarchov, prichádza rovno dole. Bez ohľadu
na to, čo urobili, čo povedali a čo vykonali, boli absolútne spravodlivým semenom.

79 A keď tu spravodlivý Abrahám... Sláva. Ó, práve sa cítim skutočne dobre. Keď
spravodlivý Abrahám stretol Melchisedeka, Ktorý bol Samotným Bohom... Kto bol ten
Melchisedek? Kráľ Sálema, ktorý je Kráľom Jeruzalema, Kráľom pokoja. Nemal žiadneho
otca. Nemal žiadnu matku. Nikdy nemal začiatok dní, alebo koniec života. Ktokoľvek On
je, stále žije. Nikdy sa nenarodil. Nikdy nezomrie. Nikdy nemal otca ani matku. Nikdy
nemal začiatok dní, alebo koniec života? Povedzte mi, Kto to bol. Večný Boh v tom, čo
nazývame, ó, zabudol som teraz, ako to len nazývate: teofánia? Je to to, čo to je, nie
nejaký mýt, ale je to niečo prejavené. Tak, ako prišiel k Abrahámovi, ktorý bol tam hore
v stane, ako Anjel a prorokoval a povedal Sáre; že sa smiala za Jeho chrbtom a tak
ďalej, rovnaká vec. A tu On bol. On stretol Melchisedeka a prastarý otec Abrahám, v tom
spravodlivom semene,  zaplatil  Melchisedekovi  desiatky,  a  to  bolo  započítané  jeho
prapravnukovi tam dolu, spravodlivému semenu.
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80 No,  tu  prichádza semeno hada.  No,  pamätajte,  tam bude nepriateľstvo,  vojna
medzi nimi. Príde semeno hada a čo ono zrodí? No, vezmime si prvých pár rokov. No,
sledujte, čo sa s nimi deje. Budeme čítať trochu ďalej, lebo som si to práve poznačil.

Semeno hada zrodilo Kaina. Kain išiel do zeme Nód, splodil obrov a oni potom prišli
do Noeho zeme. Boli chytrí, vzdelaní, inteligentní ľudia. Je to pravda? Boli staviteľmi,
vynálezcami, vedcami: Nie skrze spravodlivé semeno, ale skrze semeno Satana, hada.
Boli to takí muži, ako vedci, stavitelia a významný muži, vzdelanci; Písmo to tak hovorí.
Pracovali  s  mosadzou;  opracovávali  železo;  pracovali  s  kovmi.  Oni  vynašli  veci.
Spracovávali kovy a postavili si domy a tak ďalej. Písmo tak hovorí. A posmievali sa
semenu ženy: Noemovi, spravodlivému. Je to pravda?

81 Poďme ich trocha ďalej sledovať. Potom sa s nimi dostávame ku arche. Všetko bolo
zničené: došlo k takému nakopeniu hriechu. Boli chytrí a inteligentní a prevzali vládu,
pokiaľ Boh nepohliadol dolu, neostalo ich tam príliš veľa a tak On len vzal Noeho a jeho
rodinu do archy a zoslal dolu dážď a všetko zničil: predtým vzal Enocha hore. Je to
pravda? Bolo tam všetko semeno, takmer všetko semeno. Ale On mal úmysel, ktorý sa
musel naplniť.
82 No, Noe a jeho synovia, ktorí pochádzali, Chám, Sem a Jafet, vyšli zo spravodlivej
línie. Ako sa to semeno vôbec cez to dostalo? To semeno cez to prešlo v arche, rovnako,
ako sa to stalo na začiatku skrze ženu, skrze ich ženy. Ony preniesli semeno Satana
skrze archu, rovnako, ako Eva v sebe nosila semeno Satana, aby porodila Kaina, skrze
ženy. Vy staviate ich ženy na pódiá ako kazateľky a Biblia to odsudzuje. Pavol povedal,
„Ak niekto myslí o sebe, že je prorok alebo dokonca duchovný, nech pozná dobre, čo
vám píšem, že sú to prikázania Pánove; ale ak on nevie, nech nevie.”

83 To je dôvod, prečo som odišiel odtiaľ z Baptistickej cirkvi. Brat Fleeman, ktorý tu
pred chvíľou bol; myslím, že on tam v ten večer bol. Doktor Davis povedal, „Postavíš sa
sem a ustanovíš tieto ženy za kazateľky.”

Povedal som, „Neurobím to. Rozhodne nie.”

Povedal, „No, potom ťa vyhodím.”

Povedal som, „Bol som už vyhodený z lepšieho.” Povedal som, „Toto je Slovo Božie
a Ono takú vec odsudzuje. A ja sa nemôžem držať toho, čo Boh odsudzuje.” Nie veru.
Ktokoľvek  to  robí,  ukazuje,  že  je  falošným  učiteľom,  falošným  prorokom.  Biblia
povedala, že oni budú: zvádzať, ak by to bolo možne aj vyvolených. Tu to máte.

84 Všimnite si teraz toto. A odtiaľ potom prišiel Chám, Chám zo svojou ženou a oni.
Mal na sebe umiestnenú kliatbu. Od Cháma prišiel Nimrod, ktorý vybudoval Babylon. Z
Babylonu prišla katolícka cirkev, jej počiatok. Išlo to ďalej cez Achaba, išlo to ďalej od
Achaba do Judáša Iškariotského, a vrcholí to v antikristovi. A v týchto posledných dňoch,
tu je antikristov duch a Duch Krista. Antikristov duch hovorí, „Dni zázrakov pominuli,”
Duch Krista hovorí, „On je ten istý včera, dnes i naveky.” Antikristov duch hovorí, „Nie je
v tom žiaden rozdiel, ak si pokrstený vo meno Otca, Syna a Svätého Ducha; polievanie,
pokropenie, alebo čokoľvek to je. To znamená tú istú vec.” Biblia povedala, že Boh je
neomylný a nemôže sa meniť. Komu budete slúžiť? Je to na vás.

85 No, poviete, „Môžu oni prebývať spoločne? Ty si povedal, že oni boli spolu v arche,
Brat Branham. Mal si tam oboch, Cháma i Seta.” To je pravda, presne tak; Chám bol zlý.
Set bol pobožný a spravodlivý. V poriadku, sledujme teraz Cháma.

V poriadku, teraz sú tu Chám a Set v tej istej arche, jeden spravodlivý a druhý
nespravodlivý. V rovnakej arche bola vrana i holubica. V rovnakej cirkvi bol Judáš aj
Ježiš.  V rovnakej cirkvi  bol  antikrist  aj  Svätý Duch. A dnes pracujú tí  istí  duchovia,
majúci formu pobožnosti, veľmi nábožní, ale „majúci formu pobožnosti a zapierajú jej
moc. Od takých sa stráň.

86 Svätý Duch vyhlasuje, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky, ktorú stranu
si zvolíte?

Antikrist  hovorí,  že  toto  je  len  kniha  vyznaní.  „Budeme  opakovať  Apoštolské
vyznanie viery.” Vyzývam ktoréhokoľvek kazateľa, aby mi povedal,  kde sa dá nájsť
Apoštolské Vyznanie v Biblii. „Verím v Boha, Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa nebies i
zeme, Ježiša Krista, Jeho Syna. Verím v svätú Rímsko-Katolícku cirkev, spoločenstvo
svätých.” Kde toto nájdete v Biblii? A napriek tomu, to opakujete vo svojich veľkých
Metodistických a Baptistických cirkvách. To je diablova doktrína a falošní učitelia to učia.
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87 Ja  ne...  Dúfam,  že  som neranil  vaše  city,  ale  ja  toto  „klincujem”  tu  na  tejto
Modlitebni.  Vy  tu  v  Branhamovej  Modlitebni,  držte  sa  preč  od  takých  nezmyslov.
Ktokoľvek, kto verí v spoločenstvo svätých, je špiritista. Je Jeden Prostredník medzi
Bohom a človekom a to je Človek Ježiš Kristus. Nestarám sa, koľko existuje Márií.

Vidíte,  ako  konalo  to  semeno  ženy  vtedy?  Vidíte,  ako  bolo  to  semeno  cez  to
prenesené? Pozrite sa na to dnes v Amerike. Amerika je sídlom diabla. Čo to je? Ona je
národom ženy. Počuli ste už, „Toto je svet žien.” To je pravda. Je to národ žien. Oni
určujú vzor.

88 Išiel som nedávno sem do Švajčiarska. Ženy hovoria... Jedna malá žena naplnená
Duchom Svätým povedala, „Vieš, ak by som išla do Ameriky, oni hovoria, že ženy tam
majú slobodu.”

Povedal som, „Dovoľ mi povedať ti, k čomu to vedie.”

Začal som jej o tom rozprávať; povedala, „Ó, pre zmilovanie, nechcem nič z toho.”

Povedal som, „To je to, k čomu to vedie.” Viete, oni tam nerobia také veci, ako sa
robia tu. Čo to je?

89 Dovoľte mi  ukázať  vám, že Amerika je  ženou.  Na našej  minci  je  podoba ženy.
Všetko čo tu je, je ženské. Nehovorte mi, že v tejto krajine nie je kopa hostincov, kde sa
nelegálne predáva alkohol. Môžete do mesta umiestniť štyridsať takýchto hostincov a
umiestniť tam tri prostitútky, dobre vyzerajúce ženy, ktoré sa krútia dolu na ulici; ony
pošlú do pekla viac duší, ktoré po nich budú žiadostivé, ako všetky hostince, ktoré by
ste mohli do tohto mesta umiestniť. To je úplná pravda.

Kto to potom je? To je žena. Čo ona je? Ona je bohyňou Ameriky.

90 Vezmite niekoľko tých starých filmových herečiek a postavte ich sem; vydaté štyri
alebo päť krát, žijú s troma alebo štyrmi rôznymi manželmi v rovnakom čase. A niektoré
z týchto časopisov ich odhaľujú, píšu o nich, zverejňujú tam ich nahé fotky a vy mladé
dievčatá si toto vyberáte za svoj vzor? Prečo!? Pretože vaša mama, možno vaša stará
mama pred vami...

Vidíte, ako pracuje toto semeno hada? Istotne pracuje. A čo to robí? Ak je pod
zákonom neprávosť  navštevovaná  do  štrnástej  generácie,  ako  bude  navštevovaná
neprávosť v týchto dňoch? Keď je to semeno spravodlivosti takmer dokončené; a Boh
povedal, že príde čas, že ak by to neskrátil, nič by tam z toho nezostalo. Nachádzame sa
v čase konca.

91 Nájdite dnes večer spravodlivých. Prejdite cez mesto. Ó, nájdete členov cirkvi,
natoľko verných Baptistom a Presbyteriánom a tak ďalej, ako len môžu byť. Ale oni
nemajú s Bohom nič viac spoločného, ako má králik s obúvaním snežníc, nevedia o tom
nič. Všetko, čo vedia... „Ty si Kresťan?”

„Som Katolík.”

„Ty si Kresťan?”

„Som Baptista.”

„Ty si Kresťan?”

„Som Presbyterián.”

„Ty si Kresťan?”

„Som Letničný.” To s tým nemá nič spoločné! Ty si Kresťanom preto, že Boh ťa
spasil skrze Svoju milosť a ty o tom vieš a Niečo zmenilo tvoj život tak, že žiješ odlišne a
si novou osobou a stvorením v Kristu Ježišovi.

92 Určite, ale vidíte, kam to semeno hada... Čo bolo semenom hada? Cudzoložstvo.
Sledujete to? Cudzoložstvo s Evou. Aký to malo následok? Čo to ďalej prinieslo? Čím to
je dnes večer?

Pozrite sa tam späť, pár rokov dozadu, keď vyšla von prvá pieseň. Vy starší ľudia,
keď... Oni zvykli tie piesne cenzurovať predtým, než dovolili, aby sa hrali v rádiu. A prvá,
ktorá vyšla  von bola tá „Stiahnite ich dievčatá,  stiahnite ich;  odhaľte svoje krásne
kolená.” A to všetko podobné. „Vysmejte sa z otca a mamy a povedzte im všetkým ha-
ha-ha.” To bola tá prvá, ktorej dovolili sa cez tú cenzúru prešmyknúť. Kde si myslíte, že
je dnes večer ten chlapík, ktorý napísal tú pieseň? Je mŕtvy.
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Čo si myslíte o Kláre Bow, ktorá prvá prišla a ukázala sa v Nebezpečných Krivkách
[film z '30 rokov — pozn.prekl.] a predviedla “striptíz,” ktorý poslal tisíce duší do pekla?
Kde si myslíte, že dnes večer je? Ona je už mŕtva dlhú dobu. Ako na tom je, keď sa to
jej telo, ktoré tam vtedy vystavovala, skazilo v zemi a červy a larvy sa cez neho prejedli.
A jej duša leží práve tam pred spravodlivým Bohom.

A viete, že keď toto robíte a nejaký starý hriešnik sa na vás pozerá, viete, čo sa
stalo? Na súde...  Poviete,  „Brat  Branham, som taká verná svojmu mužovi,  ako len
môžem byť.” Budeš uznaná vinnou zo spáchania cudzoložstva.

Ježiš  povedal,  „Každý,  kto  by  pozrel  na  ženu  s  myšlienkou  požiadať  ju,  už  aj
scudzoložil  s  ňou  vo  svojom  srdci.”  Keď  sa  bude  ten  muž  musieť  zodpovedať  zo
spáchania cudzoložstva, kto bude tá, ktorá to spôsobila? Spôsob, akým si sa obliekala a
predvádzala sa. No, nechcem vám tým povedať, že sa máte obliekať, ako čosi také,
alebo ako nejaká starodávna skriňa, ale môžete vyzerať viac ako dámy.

93 Kde je ten človek, ktorý vzal tie ženy a ušil im tie staré oplzlo vyzerajúce šaty,
ktoré si obliekli, aby ich potlačil všetky jedným smerom alebo druhým a dal im niečo, čo
sa im nesluší? Povedali,  „Prečo to urobili? Prečo nosíte takýto druh oblečenia, kvôli
čomu?” Lebo chcete, aby sa na vás muži pozerali. Nie je iný spôsob, ako to vysvetliť.

94 A vychádzaš von a odhaľuješ svoje malé krátke šortky a okolo nich je uviazaná
malá stužka, asi takto... Tvoje dieťa s očami vypúlenými ako popolník a kráčaš dolu
ulicou s cigaretou vo svojich ústach... Nerobíš to so žiadnym dobrým úmyslom. Môžeš
byť skutočne nevinná, ale diabol ťa používa ako nástroj, presne tak, ako to urobil Eve.

Prečo je to národom ženy? Pretože to vedie rovno ku úplnej nadvláde katolicizmu.
Čo to dnes je? Nikdy ich nepočujete zmieniť sa o Ježišovi. “Zdravas Mária, Mária, matka
Božia.” Svätá Cecília, všetky druhy svätých, mŕtvych svätých...

95 Tu dole, nie je to tak dávno—bol som minulý rok dole v Mexiku. Tu prichádzala
biedna žena, ktorá sa vliekla, A kolená mala celé zodraté a zakrývala si ich, plače a drží
zopäté ruky a otec ide s ňou a nesie dve malé deti, ich plačúca matka je taká strápená,
pretože nejaká žena, ktorú nazvali svätou zomrela. Mali tam hore na kopci jej sochu.
Nejaký milenec ju zabil. A ako náhle bola takto zabitá... Samozrejme, že bola svätá; ona
bola Katolíčka. A tak, potom išla urobiť pokánie a musela sa vliecť dve míle [asi 3km -
pozn.prekl.] po dlažobných kockách, aby učinila pokánie.

Brat, ak je tu jediná vec, ktorú musím urobiť, Ježiš Kristus zomrel zbytočne. Sláva,
som spasený a nie je to mojou zásluhou, ale vôľou Božou a vďaka láskavosti a milosti...

96 Tí  reportéri  sa  ma opýtali,  povedali,  „Pán Branham...”  (Malé  mŕtve dieťa  bolo
prinesené  späť  do  života  a  stali  sa  tam ďalšie  veci.)  Tridsať  tisíc  Katolíkov...  No,
ospravedlňujem sa vám, bolo to dvadsať tisíc (Tridsať tisíc bolo v Afrike)—dvadsať tisíc
Katolíkov naraz prijalo Krista, ako svojho osobného Spasiteľa, keď sa toto stalo, ako tam
stáli v Mexiko City. A tí kňazi, nemohli ich poslať príliš mnoho; spôsobilo by to vzburu.
Mali na svojej strane väčšinu a tak povedali, „Pán Branham, veríš, že naši svätí, môžu
urobiť rovnaké veci, aké robíš ty?”

Poznajúc  ich  doktrínu,  som povedal,  „Samozrejme,  ak  žijú.”  (Rozumiete?  Tak
nemôžete byť katolíckym svätým pokiaľ nie ste mŕtvy, viete.)

Tak povedal, „Ó, ty nemôžeš byť svätým pokiaľ nie si mŕtvy.”

Povedal som, “Kde si to vyčítal? Pavol povedal, 'Svätým, ktorí sú v Efeze a tým,
ktorí sú povolaní od Boha. Svätým, ktorí sú v Efeze (on jeho list čítal) a svätým, ktorí sú
na ostatných miestach, v Galácii a svätým v Ríme a tak ďalej.' Svätým, tým posvätením,
čo s týmto?”

97 Povedal, „Samozrejme nemáme teraz v úmysle hádať sa o Biblii, pretože my sme
cirkev a čo hovorí  cirkev...  Nestaráme sa o to, čo hovorí  Biblia; ide o to, čo hovorí
cirkev.” Povedal, „Aký je teda tvoj názor na Katolícku cirkev?”

Povedal som, „Prial by som si, aby si sa ma na toto neopýtal. Ale pretože sa ma
pýtaš, poviem ti pravdu.”

Povedal, „No, chcem, aby si mi povedal pravdu.”

Povedal som, „Je to najvyššia forma špiritizmu, akú poznám.”

Povedal, „Ako si na to prišiel?”
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Povedal som, „Ktokoľvek sa prihovára ku mŕtvym je špiritista.”

Povedal som, „Ak ten svätý odpovedá späť, potom je v pekle; pretože tí,  ktorí
prekročili  na druhú stranu,  moja Biblia  povedala,  že  sa nemôžu vrátiť  späť.”  To je
pravda. A povedal som, „Ak to je—ak bol svätým, je to diabol, ktorí hovorí ako svätý a v
podstate to nie je žiaden svätý.”

A  on  povedal,  „No,  počkaj  teraz  chvíľu.”  Povedal,  „Ty  sa  tiež  prihováraš  ku
mŕtvym.”

Povedal som, „Kde?”

Povedal, „Ježiš Kristus zomrel.”

Povedal som, „Ale On znovu povstal z mŕtvych. On nie je mŕtvy, ale On žije, aby sa
prihováral, ako jediný Prostredník medzi Bohom a človekom.”

„Ja Som Ten, ktorý bol mŕtvy a je znova živý a žije naveky. Mám kľúče pekla i
smrti. Každý kto chce, nech príde a slobodne pije vody Života,” ó, toto je náš Boh.

98 Toto je náš Boh a semeno spravodlivých už takmer vymizlo. Povedzte ľudom o
týchto veciach; povedzte ľudom o tom, aby išli späť na cestu Biblie; povedzte ľudom o
zázrakoch; povedzte o tomto ľudom; ich cirkvi  tomu neveria; a tak sú pred Bohom
bastardskými  deťmi.  Biblia  povedala,  že  ak  nedokážeme zniesť  prenasledovanie  a
skúšky, výsmech a nazývanie nás “náboženskými fanatikmi” a tak ďalej i tak podobne,
ak to nedokážete zniesť, ste bastardské deti a nie deti Božie. Biblia tak povedala.

Nazývajte  ma  “náboženským fanatikom”  ak  chcete;  nazývajte  ma  akokoľvek
chcete; ak je moje srdce v poriadku s Bohom a moje prežitie pasuje s Božou Bibliou,
idem rovno ďalej tým istým smerom.

99 Tak veru. Toto je to, čomu veríme. Toto je Cirkev živého Boha, ktorá nepríde skrze
nejakú teológiu; nepríde to skrze nejaké človekom vytvorené intelektuálne poňatie.
Prichádza to skrze úplné zjavenie pravdy, že Ježiš Kristus je Syn Boží.

Keby  som  mal  len  intelektuálne  poňatie,  pretože  Baptistická  cirkev,  alebo
Metodistická cirkev ma učila, že je to tak a tak a podobne... Keď som počul túto Bibliu,
ak Bib...—keby som bol pokrstený vo meno Otca, Syna a Svätého Ducha a čítal túto
Bibliu a nejaký kazateľ by mi povedal, že tam v Biblii nebol vôbec nik takto pokrstený,
ale boli  pokrstení vo Meno Ježiša Krista a ja by som si to prečítal a uvidel, že je to
pravda, dobehol by som do vody, tak rýchlo, ako by to bolo možné. Tak veru.
100 Ak by mi niekto povedal, že Ježiš Kristus bol veľký Uzdravovateľ a moja cirkev mi
povedala, že dni zázrakov pominuli a ja mám potrebu byť uzdravený, bežal by som ku
oltáru tak rýchlo, ako by som len dokázal, aby som bol uzdravený. Určite by som to
urobil.

Ak by som bol kazateľ a mal by som za svojou kazateľňou ženu kazateľku a prečítal
si to v tejto Biblii a zbadal, že žena by nemala kázať, vzal by som ju odtiaľ preč, aj keby
ma to stálo kožu na mojom chrbte.

Spomínam si, že tam vzadu, kde teraz sedí Sestra Wright, bola raz večer jedna
žena, ktorá ma chcela vyhodiť  za dvere, za to,  že som niečo také urobil.  Tak veru.
Povedal som, „Nemôžeš prísť do môjho zboru s tou svojou...” Vtedy, keď zvykli nosiť,
alebo  si  strihať  takýmto  spôsobom  dole  svoje  šaty,  asi  takto  a  s  tými  smiešne
vyzerajúcimi  nezmyslami  a  asi  polovica  ich  tela  bola  obnažená,  povedal  som,  „Ak
niekedy vojdú do môjho zboru, istotne ich vyhodím von.”

Ajedna známa klebetnica tu zdola (zanedlho po tom zomrela a zavolala ma, keď
zomierala, bolo to katolícke dievča), prišla sem hore a posadila sa, oblečená v niečom
takom. Pozeral som sa dozadu a zbadal som ju, ako tam sedí (Oni spievali.), vzal som
svoj kabát, išiel som tam dozadu a položil ho na jej ramená. Povedal som, „Madam, ak
ma idete počúvať kázať, mohli by ste si prosím obliecť tento kabát, pokiaľ ste v cirkvi
Božej?”
101 Ona dupla nohou a vyšla von a keď vychádzala z budovy, roztiahla svoje malé
pery; povedala, „Ak on má takéto náboženstvo, ja by som ani svojej krave nedovolila
mať takéto náboženstvo!”

Povedal som, „Neboj sa, ona ho mať nebude.”

Keď sme mali stanové zhromaždenie, zavolali  ma, keď zomierala. Mala srdcový
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záchvat a zomierala. Prišiel jej manžel. Povedal, „Poďte rýchlo,” (A ja som bol rovno na
zhromaždení), veľký, vysoký mladík stál pri dverách a čakal na mňa. Rozbehol som sa
do jeho—dostal som sa do svojho auta a odišiel tam hore. Ako som šiel hore, stretol som
tam tú starú zdravotnú sestru, ktorá doposiaľ žije tam dole v Howard Park. Povedala,
„Reverend, nie je nutné, aby si tam išiel.” (Bolo to asi pred dvadsiatimi rokmi, možno
trocha viac.) Povedala, „Ona je mŕtva.”

Povedala,  „Zomrela  asi  pred  troma minútami.”  Povedala,  „Volala  na  teba  tak
hlasno, ako len mohla.” Povedala, „Mám tu pre teba odkaz.”

Povedal som, „Aký?”

Povedala, „Povedz tomu kazateľovi, že nech mi odpustí, čo som o tom povedala.”

102 Šiel som tam dolu, aby som sa na ňu pozrel: nádherná žena. A ona tak veľmi trpela
a mala okolo svojho nosa malé pehy. Pekná žena. A tie pehy vyzerali, ako by nabehli. A
jej oči úplne vyliezli  z jamiek a napoly sa vyvrátili  dozadu. Samozrejme jej črevá a
obličky ešte pracovali a okolo celej postele sa takto vznášala para. A jej manžel sa na
mňa pozrel a povedal, „Brat Branham, odriekni modlitbu, pretože ona ťa chcela vidieť.”

Povedal som, „Modlitba by pre ňu bola teraz k ničomu. Na ktorú stranu sa strom
nakláňa, na tú stranu padá. Nemýľte sa; Bohu sa nesmie vysmievať: čokoľvek človek
rozsieva, to tiež bude žať.”

103 Vidíte, kde to je? No, čo sa stalo? Pozrite sa na ženu, ktorá by to mohla urobiť.
Pozrite  na ženu,  ktorá  žila  tam späť,  ako javisková tanečnica.  Čím bola  jej  dcéra?
Pobehlicou. Čím je dcéra pobehlice? Rokenrolovou pubertiačkou. Čím sa stane jej dcéra?
Hmm. Čo to je?

Vidíte semeno spravodlivých? Pozrite sa na seba, baptisti. Vráťte sa o kúsok späť.
Vráťte sa späť ku Johnovi Smithovi, vášmu zakladateľovi, vy, baptisti, keď sa on modlil
za neprávosť ľudí, že až plakal a modlil sa za ľudí až sa jeho oči opuchnutím zavreli a
jeho žena ho musela na raňajky pri stole kŕmiť.

104 A vy, metodisti, tu naokolo so šperkami vo svojom nose a v ušiach a vyzeráte ako
dámske sedlo pre diabla a vychádzate von oblečené v šortkách a podobných veciach...
Keď starý John Smith, jeden zo starších Metodistickej cirkvi, predtým než zomrel, ako
osemdesiatpäť ročný kázal krátku kázeň (štyri roky—štyri hodiny). Museli ho priniesť a
posadiť za kazateľňu. A tu boli jeho posledné slová: Povedal, „Som taký šokovaný z
toho, ako sa správa Metodistická cirkev.” Povedal, „Dokonca dcéry z Metodistickej cirkvi
nosia na svojich prstoch zlaté prstene.” Čo by mohol povedať teraz, keď v šortkách
spievajú v speváckom zbore? Bežali ste dobre. Čo sa stalo? Chováte sa ako vaše matky.
To je úplná pravda.

To je dôvod, prečo sa nechceme miešať so žiadnou z týchto denominácií, pripájať
sa k nim. „My sme Metodisti.” „My sme Baptisti.” My sme iba Kristovi. Nechajte to tak,
buďte voľní.

105 No,  vidíte  to  semeno  hada?  Ako  mohla  tá  žena  takto  zomrieť?  Čo  to  mohlo
spôsobiť?  Čo  spôsobilo...  Stále  klesajú  dole?  To  zatlačilo  Baptistov  späť,  zatlačilo
Metodistov späť a zatlačilo Presbyteriánov späť. Čo oni robia? Idú rovno späť, ako ich
matka, stará prostitútka. Tu oni všetci robia tú istú prostitúciu. „No, to nerobí žiaden
rozdiel. Oni boli ponorení; boli pokropení. Oni prišli a urobili vyznanie. Absolvovali svoju
šesť mesačnú skúšobnú dobu. V tom čase príliš veľa nepili a tak ďalej. Vyrábajú dobrých
členov. Dobre platia na...”

Ó! To nemá nič spoločné s ovocím Ducha! Ovocím Ducha je viera, veriť tomu, že
Ježiš  Kristus  je  ten  istý  včera,  dnes  i  naveky;  láska  ku  bratom,  radosť,  pokoj,
zhovievavosť, dobrotivosť, dobrota, trpezlivosť, krotkosť a zdržanlivosť. Toto sú tie veci,
toto je ovocie Ducha.

106 „A my vezmeme človeka... No, on v susedstve žije dobrým životom.” Tak isto žil
Ezav. Ezav nikomu nikdy neublížil a Ezav bol z diabla. Ale Jákob, ktorý vyšiel z toho
istého lona, bol z Boha: semeno hada a semeno ženy. Semeno Božie prišlo skrze...

No, vidíte, všetko sa to dostalo až sem, „No, čo ešte na svete zostalo?” Poviem to
teraz  naozaj  drsne;  dovediem to  ďalej.  Potom po  tomto,  na  ďalšom zhromaždení
začneme prebudenie. Dostalo to formu... A prosím vás, nehovorím to svätokrádežne.
Nehovorím to, aby som bol známy. Dostalo sa to do miesta, kde je to veľká náboženská
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skupina nemanželských bastardských detí. Toto je moja zakončujúca poznámka.

107 Toto je presne to, ku čomu to došlo. Viete, že to je pravda. Prišlo to až do miesta,
že to je  (len) pripojenie sa ku cirkvi,  byť  členom cirkvi,  majúc formu pobožnosti  a
zapierajúc jej moc, až to prišlo ku skupine náboženských bastardských detí. To je presne
to, čo to je. Čo zostáva ďalej? Tam v diaľke visí raketa, niekoľko tých kobaltových bômb
a všetkého ostatného; oni len čakajú na tú moc, ktorá má prísť. A bude tu zničenie
ohňom tak, ako tu bolo vodou.
108 A priatelia, čokoľvek robíte, ak ste Kresťanom a máte Boha vo svojom srdci a viete,
že ste prešli zo smrti do Života, mali by ste byť najšťastnejšou osobou na celom svete.
Keď je Svätý Duch vo vás...

Keď  Biblia  hovorí,  „Ježiš  Kristus  ten  istý  včera,  dnes  i  naveky,”  denominácie
hovoria, „Ale my veríme, že dni zázrakov pominuli.”

Svätý Duch hovorí, „Amen. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. A teda
nech je tak.”

109 Ak Biblia hovorí,  „Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí  jeden každý z vás na Meno
Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete Svätého Ducha. Lebo vám
patrí to zasľúbenie a vašim deťom a pohanom... všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a
koľkýchkoľvek si Pán, náš Boh... Ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh.” Nie,
„ktorých- a koľkýchkoľvek si povolajú Metodisti, si povolajú Baptisti,” ale „ktorých- a
koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Boh” a dostanete Svätého Ducha a nech sa pokrstí
jeden každý z vás na Meno Ježiša Krista. To je to, čo hovorí Biblia.

Keď toto do vás udrie, poviete, „Amen.”

Cirkvi povedia, „Ó, to nerobí žiaden rozdiel.”

Ale tento Svätý Duch vo vás hovorí na Svoje Slovo „Amen.” „Človek nebude žiť na
samom chlebe, ale na slove, ktoré vychádza z úst Božích.” Tu to máte.

110 Chcem od vás, aby ste mi ukázali jedno miesto Písma, kde bolo niekedy povedané,
že jablko spôsobilo to, čo sa dnes deje. Chcem od vás, aby ste mi ukázali, že oni zjedli
jablká. Ukázal som vám, že Kain si tam myslel tú istú vec a kde si jeho semeno stále
myslí to isté. Ale duchovné zjavenie od Boha, dokázalo Bibliou, že to bol sexuálny styk
medzi mužom a ženou, nelegálny. Práve odtiaľ pochádzajú tí obri. Práve odtiaľ pochádza
váš hriech. Práve odtiaľ prišla skazenosť. Práve odtiaľ to šlo ďalej.

No, všimnite si a všetci... Len sa pozrite. Had bol dvakrát tak chytrý. Jeho semeno
bolo vždy dvakrát tak chytré. A chcel by som vyliezť na túto kazateľňu a uchopiť tento
mikrofón do ruky, postaviť sa na kazateľňu a povedať toto: „A kde sú dnes vaši veľkolepí
intelektuáli?” Váš pastor, ktorý išiel dole a nabral hromadu intelektuálneho poznania a
postaví  sa  tam.  On  je  pastorom  najväčších  cirkví  aké  sú  v  krajine  a  tak  ďalej  i
podobne... Kde zostáva to semeno hada? Na takýchto chytrých, inteligentných miestach:
chytrý, veľmi bystrí učenci, práve tam on je. Práve tam leží. „Nie silou ani mocou, ale
mojím Duchom, hovorí Pán.” Rozumiete? Vy práve tam...

111 A vezmite si malého brata, ktorý stojí dole na rohu ulice, veľmi plače a možno stojí
tam dole a hrá na starú gitaru a spieva, „Bratia, poďte, hľadajte Pána.” Pastor kráča
okolo a hovorí, „No, vo svojom zhromaždení by som nemal... No, nepripojil by som...
nedovolil by som Liddie a Johhnymu a ostatným, aby ma videli okolo takéhoto miesta,
ako je toto.”

Pokračuj ďalej, semeno hada. V každom prípade si smerovaný do svojho večného
miesta  určenia.  To  je  pravda.  Mohol  som  tam  povedať  iné  slovo  a  povedal  som
bastardské deti. A to je práve to, o čo tu ide. Pretože vidíte, vy... „Nikto nemôže prísť ku
Mne, keby ho nepritiahol Môj Otec. A všetkých, ktorí prídu ku Mne, vzkriesim v posledný
deň. Nikto z nich tam nebude stratený. Ja ich vlastním. Ja ich zachovám.” Žiaden človek
to nedokáže okrem tohto. Všetko spočíva na Ňom. Nikto z vás nemôže povedať „urobil
som niečo”. To je milosť Božia, ktorá to všetko vykonala. A tak som ja neurobil nič.
Nikdy som nemusel vykonať žiadnu vec; nikdy nikto z vás. Nikdy ste si nezaslúžili jedinú
vec. Boh vykonal každý kúsoček z toho. Nikdy ste nepohli ani prstom, kvôli jedinej časti
z toho.

Môžete povedať, „No, pochádzam z dobrej rodiny. Urobil som toto.” To s tým nemá
spoločnú ani jedinú vec. Boh je Ten Jediný, Ktorý to vykonal. Božia milosť.
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112 Teraz sa ospravedlňujem, nie je tak celkom jedenásť hodín, ale napriek tomu sa
chystám zakončiť to. Rozumiete? Koľkí z vás rozumejú, že Biblia hovorí o týchto veciach,
že sú pravdou, najmä vy ľudia z Branhamovej Modlitebne? No, toto je len asi jedna
šestnástina z toho, čo učíme a čomu veríme. Ale pamätajte, vám okoloidúcim môžem
povedať  toto,  vám ľuďom,  ktorí  sem nechodíte  ako  členovia:  veríme  tomu  týmto
spôsobom, teda, že toto je Biblia a Biblia je Božia Pravda.

A veríme,  že  teraz  tu  v  Starej  Zmluve,  mali  spôsob,  ktorým zisťovali,  čo  bola
pravda a čo nebola pravda. No, všetci vieme, že oni mali napísaný Zákon. Koľkí z vás to
vedia? Zákon, desať prikázaní bolo v arche a tak ďalej. V poriadku. A zákon stál na
prikázaniach...  On  hovorí,  „Nescudzoložíš!”  Každý,  kto  sa  dopustí  cudzoložstva  je
ukameňovaný.“ Rozumiete? To bolo prikázanie a zákon stál na prikázaní. No, archa bola
zostavená takto. No, archa bola takto zostavená, tie prikázania tam boli v nej a zákon
prikázaní  bol  v  tých  bočných  „vreckách”  archy.  Ak  tam  prišiel  človek  a  spáchal
cudzoložstvo, siahli tam dole a dostali to, čo hovoril zákon. „Ukameňujte ho!” Vzali ho
rovno von a ukameňovali ho. To je to, čo bol zákon, stál na prikázaniach.

113 No, mali  dva ďalšie spôsoby, ako sa to mohli  dozvedieť.  (Vždy tam sú tri,  ako
potvrdenie.) Mali ďalšie spôsoby, ako sa to mohli dozvedieť a bolo to buď skrze proroka
alebo človeka, ktorému sa sníval sen. Koľkí z vás to vedia? „Ak bude medzi vami niekto,
kto je duchovní alebo prorok, Ja Pán sa mu dám poznať v snoch a prehovorím ku nemu
vo videniach.” To je pravda. No, on prorokoval.

No, ak človek išiel okolo a hovoril, „Ó, haleluja, ja to mám. Prorokujem teraz v
Mene Pánovom. Dostal som zjavenie,” Oni to nenechali takto ísť, ako to robíte vy, ľudia.
Najprv to preskúšali skrze Boha.

114 No,  na  Áronovom náprsníku  mali  to,  čo  nazývali  Urím a  Thumím.  Koľkí  z  vás
niekedy počuli toto slovo? Čo to bolo? Bolo to dvanásť kameňov, šesť na každej strane,
ktoré  predstavovali  dvanásť  patriarchov:  Jaspis,  Júda  a  tak  ďalej  a  ďalej,  dvanásť
kameňov. A potom vzali toho proroka alebo toho, kto mal sen a zavesili toto náprsné
rúcho a postavili ho tam. A povedali, „No, prorokuj a povedz svoje proroctvo.”

„Pán ku mne prehovoril a povedal mi takú a takú vec.” Nezáležalo na tom, ako
pravdivo to vyzeralo. Mohlo to znieť celkom ako dokonalá pravda. Ale, ak sa tie svetlá
nespojili dohromady a nevytvorili dúhu cez to Urím a Thumím, tie svetlá, ako sa spájali
dohromady, nadprirodzené pôsobenie, potvrdenie...  Vidíte,  Boh vždy potvrdil  Svoje
Slovo. Rozumiete? A keď tam to nadprirodzené svetlo nezablikalo, potom sa nestarám,
ako pravdivo to vyzeralo, bolo to nesprávne.
115 Ak ten, kto mal sen, povedal, „Sníval sa mi sen a v tomto sne mi bolo povedané, že
Izrael by sa mal premiestniť a ísť na určité miesto, pretože Sýrčania prichádzajú, aby
sem vošli z tejto strany a obliehali to tu,” vzali tam dolu toho, komu sa to snívalo a on
povedal svoj sen. Ak tam tie svetlá cez to nezablikali, mýlil sa, nezáležalo na tom, ako...
Ak tam už boli Sýrčania rozostavení do boja, aj tak sa mýlil. Nie veru, oni to museli
úplne dokázať skrze Urím a Thumím.

No,  každý  vie,  že  staré  kňažstvo  pominulo,  bolo  s  ním  skoncované  a  Urím  a
Thumím odišlo spolu s ním. Vieme to, nie? A prišlo nové kňažstvo. A aké Urím Thumím
máme dnes? Tak veru. Božie Slovo. Tak veru, toto je ono. Ak má akýkoľvek človek
nejaký druh zjavenia, alebo niečo hovorí, alebo má nejakú doktrínu, ktorá nesúhlasí a
nezhoduje sa s touto Bibliou, skrz-naskrz celým Písmom, on sa mýli.

Nestarám sa o to, z ktorej denominácie pochádza. Aký je dobrý, aký je chytrý,
akým vzdelaným on je, mýli sa.

116 A keď vám hovorí nejaký človek tieto veci, ktorých sme sa tu teraz v zbore dotkli a
hovorí vám, že ak ste pokropený, tak je všetko v poriadku, on vám povedal lož. To sa v
Urím a Thumím nezablyští. Keď vám hovorí, že to pokropenie je v poriadku, povedal
vám lož. Ak vám hovorí, že byť pokrstený vo meno Otca, Syna a Svätého Ducha je v
poriadku, povedal vám lož. Ak vám hovorí, že dni zázrakov pominuli, povedal vám lož.
Ak vám hovorí,  že je to pre ženu v poriadku, aby kázala, povedal vám lož. Ak vám
hovorí, že je to pre vás v poriadku ísť ďalej a lipnúť na vašich denomináciách, povedal
vám lož. To sa v Urím a Thumím nezablyští. A tucet ďalších vecí, ktoré vyšli z tejto
starej matky smilnice a prišli tam ďalej... A práve preto sa držíme preč od denominácií.

117 Milujeme  našich  bratov  a  sestry  tam  vonku  v  tých  denomináciách,  ale
neprichádzajte a nehovorte, „Som Metodista” a nepretvarujte sa predo mnou, že ste
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Kresťanom. Vy ste Kresťanmi preto, že ste narodení z Ducha Božieho. Nemusíte byť
Metodista alebo Baptista. Nemusíte byť ani jeden z nich. Musíte byť len narodení z Ducha
Božieho. Veríte tomu?

Na základe toho, ak je tu niekto, kto chce spolupracovať a vojsť do obecenstva
tohto uctievania a chce sa nechať ponoriť, pokrstiť vo Meno Ježiša Krista, tu je bazén.
Oni budú krstiť len o krátku chvíľu. Ak je tu nejaký človek, ktokoľvek, kto túži prísť
nejakým iným spôsobom... Sme tu... To je pravda.

118 No, nemáme tu žiadne členstvo; vy sem proste chodíte do tohto zboru. Veríme, že
Kristus je v Metodistickej cirkvi, Baptistickej cirkvi aj Presbyteriánskej cirkvi. On má
Svojich členov v každej z nich. A čo dnes chýba... Sú to falošné proroctvá, vynášajú
tieto nezmysly, učenia týchto cirkví, ktoré sú v úplnom protiklade s Bibliou.

No, ak by to pre mňa niekto urobil takýmto zrozumiteľným, určite by som sa vzal...
Verím, že je vo mne dostatok Svätého Ducha, aby som túto Bibliu preskúmal a išiel a
napravil to. Ak by som len išiel hore a potriasol si ruku s kazateľom a zapísal svoje meno
do knihy a stále  mal  nenávisť  a  zlomyseľnosť  vo svojom srdci  a  stále  mal  závisť  a
roztržky  a  stále  neveril  tomu,  že  Ježiš  Kristus  je  veľkým Uzdravovateľom a  takto
podobne ďalej, šiel by som to s Bohom dať veľmi rýchlo do poriadku. Rozhodne verím,
že by som to urobil. Bol by som natoľko voči tejto veci úprimný. Išiel by som to dať s
Bohom do poriadku. Ak by som sa držal iba toho, že som bol Baptista alebo Metodista,
šiel by som na kolená a stal sa Kresťanom vo svojom srdci. Urobil by som to. Tak veru.

119 No, pamätajte, prichádza evanjelizácia, ktorá začne, ak Pán dá, v túto ďalšiu stredu
večer, ktorá bude na týchto základoch. Počúvajte priatelia. Existuje skutočný a živý Boh.
To je pravda. Ježiš Kristus je Syn Boží. Svätý Duch je dnes v Cirkvi. No, ak by som mal
iba niekoho, kto by mi to povedal, mohol by som mať právo neveriť tomu. Ale počúvajte,
jedného dňa, tam dávno, keď som bol malým chlapcom, sedel som pod stromom. Videl
som Ho.  Počul  som Ho.  On  ku  mne  prehovoril,  povedal,  „Drž  sa  stranou  od  tých
skazených žien. Drž sa preč od cigariet; drž sa preč od kliatia, pitia a všetkých týchto
vecí. Keď budeš starší, mám pre teba prácu.” Viem, že On je skutočný, živý Boh, ktorý
ide zhodne so Svojim Slovom.

120 Keď som bol trochu starší, ako sa so mnou On stretol, ako ku mne hovoril. Ako som
Ho videl tam dávno v horiacom kríku a ten oheň sa tam okolo toho pohyboval. Ako som
Ho videl hovoriť a povedať, čo presne sa udeje a zakaždým to sedelo tak dokonale, ako
to len mohlo byť dokonalé. Ten istý, Ktorý hovorí tieto dokonalé veci, ako tieto, je Ten
istý, Ktorý ma inšpiroval, aby som vyučoval túto Bibliu presne takým spôsobom, akým
To učím. To je pravda. A tak to pochádza od Boha. Pre mňa to je Všemohúci Boh a On je
ten istý včera, dnes i naveky. Ježiš povedal, „Prišiel som od Otca a idem ku Otcovi.” Keď
odišiel... Keď On bol Bohom na púšti, bol horiacim svetlom. Koľkí z vás to vedia? On bol
horiacim svetlom, Stĺpom Ohňa. A On prišiel sem na zem a povedal, „Prišiel som od Otca
a idem... Prišiel som od Boha a idem späť ku Bohu.”

121 Keď zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych; a Pavol Ho znova stretol na svojej
ceste do Damašku, čím On bol? Stále Stĺpom Ohňa. Tak veru. Čo urobil, keď bol tu na
zemi? Čo urobil, keď stretol Pavla? Kam ho poslal? Poslal ho ku prorokovi, ktorý mu
povedal, ako sa má dať pokrstiť, povedal mu, čo má urobiť, vložil na neho svoje ruky a
uzdravil ho. Povedal mu, že videl videnie.

Ten istý Ježiš je dnes tu, robí tie isté veci a stále je Stĺpom Ohňa, učí tie isté veci a
potvrdzuje to Svojim Slovom a znameniami a zázrakmi.  Som taký šťastný,  že som
Kresťanom; neviem, čo mám robiť. Som šťastný, že vy ste Kresťania.

122 A vy, táto Modlitebňa tu, povedal som vám, že ideme zmeniť jej meno. Nie je to v
poriadku, aby to bola „Branhamova Modlitebňa.” To je len človek. Rozumiete? Chystáme
sa zmeniť jej meno, dať jej iné meno. Za chvíľu ku tomu prídeme. Chcem, aby to bola
len cirkev živého Boha. Nechcem také veci, ako „Metodista,” „Baptista,” Presbyterián,“
„Letniční,”  ja...  Všetkých  týchto  ľudí  z  celého  srdca  milujem.  Neviem,  kto  je  kto.
Nemôžem vám povedať.
123 Ja len musím kázať Slovo. Vrhám sieť a vyťahujem ju. Sú tam žaby a sú tam vodné
pavúky, sú tam hady a sú tam taktiež ryby. Je na Bohu, aby o tom rozhodol. Ja iba
vyťahujem sieť, len kážem Slovo a vyťahujem ju a hovorím, „Tu ich máš, Pane, všetkých
okolo  oltára.  Ty  poznáš  Svojich  Vlastných.  Poznal  si  ich  pred  založením sveta.  Ja
neviem, kto je kto. Ty vieš a tak je to na Tebe, Pane. Toto je najlepšie, čo môžem
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urobiť. Idem tam a hodím teraz rybársku sieť niekam inam a získam dnu ďalšiu skupinu.
To je všetko, čo môžem urobiť.” V poriadku.

Ó, cítim túžbu putovať vpred,

cítim túžbu putovať vpred.

Môj nebeský domov je jasný a krásny;

A ja cítim túžbu putovať vpred.

124 No, pamätajte, každý, kto si prial osobné stretnutie, iba zavolajte tu Mr. Mercierovi:
Butler  2-1519.  Radi  sa  s  vami  uvidíme.  Ak  prídu  vaši  blízki  a  budú  mať  v  čase
evanjelizácie naponáhlo, teraz sa od dnešného večera chystám byť sám a budem teraz
dva dni o samote.

Len sa tam dostanem a začnem študovať niečo takéto: „Pane, Ty si blízko mňa.
Viem, že si tu. A Tvoje Slovo povedalo, že Ty sa priblížiš ku tým, ktorí sa približujú ku
Tebe.” Zostávam na modlitbe a dávam pozor, pokiaľ neuvidím, že sa ten Stĺp Ohňa
začína hýbať. Viem, že vtedy to je hotové. Potom vojdem za kazateľňu kvôli  službe
uzdravovania,  aby  som  sa  modlil  a  urobil  všetko,  čo  môžem,  aby  som  pomohol
nemocným a postihnutým.
125 Ceníme si teraz všetku vašu dobrotu a keď prichádzate, prichádzajte vo viere. A
očakávame, že budeme mať ohromné zhromaždenie. Chcem povedať, že Brat Jeffries...
Je tu dnes večer? Vážime si Brata Jeffriesa a jeho prácu. Domnievam sa, že sa vrátil na
ostrovy a tak ďalej. Rád vidím Brata a Sestru Wright a mnohých z vás ľudí, ktorí ste tu.
Pred chvíľou som videl advokáta Robinsona, ako pred malou chvíľou vošiel dnu. Chcel
som mu poblahoželať ku jeho posolstvu, ktoré minule kázal. Nikto ani nepovedal, kto to
bol.  Bol  som  zahanbený.  On  mal  skutočne  dobré  posolstvo  o  proroctvách,  niečo
podobné,  ako som dnes kázal  ja.  A ja...  Tak...  Potom tu bol  ešte  dnes ráno jeden
kazateľ, alebo to bolo včera večer, Brat Smith z Metodistickej cirkvi, alebo odtiaľ z Cirkvi
Božej.  Neviem,  či  tu  dnes  večer  je  alebo  nie  je.  Ak  sa  niekedy  postavíte  za  túto
kazateľňu a obzriete sa takto dozadu, je to celkom ťažké rozpoznať. Miestnosť je plochá.
Nedokážete to rozoznať. Ak si tu Brat Smith, vážime si ťa.

126 A nesedí priamo tam ten mladý brat z Georgie, ten, ktorý sedí tam vzadu vedľa
Brata Collinsa? Som rád, že ťa tu dnes večer opäť vidím, brat. A vás ostatných, vás
všetkých. Každý jeden viete, koho myslím.

Mám dojem, že tu je tá sestra a ten brat, ktorý vtedy šli a modlili sa tu za to dievča
a tamto na boku sedí doktor. Nech ťa Pán žehná, doktor.

127 No, prosím necíťte sa na mňa nahnevaní, vy kazatelia a bratia, kvôli tomu, že sa
tieto veci, snažím zatĺcť prísne a tak silno, ako len dokážem. Toto je naša Modlitebňa. To
je to, za čím stojíme a chceme to položiť priamo na toto Slovo a zatriasť nimi pomocou
neho. A potom, ak sa niekedy dostanete poza čiaru, budeme sa vracať späť a hovoriť,
„Vedel si o tom. Tu na páske to je. Tu to máte. Tu na páske to je.”

Máme tu toho ešte oveľa viac na pokračovanie, viete. A tak... Ale máte toho dosť.
Zostaňte rovno s tým a zvyšok toho dostaneme neskôr. Ako človek, ktorý jedol melón a
povedal, „Bolo to skutočne dobré, ale je toho ešte viac.” A tak sa toho blíži ešte oveľa
viac.

128 Nech vás teraz Pán bohato požehná, kým... Budeme mať práve teraz službu krstu.
Je to v poriadku, Brat Neville? [Brat Neville hovorí „Verím, že áno...” — pozn.prekl.] Je
tu niekto, kto sa chce práve teraz nechať pokrstiť? Nestaráme sa o to, kto ste, sme
pripravení vás pokrstiť. Zodvihnite svoje ruky, vy ktorí chcete byť pokrstení. Niekto,
myslím, že tam je... Tamtá dáma. A bol tam niekto ďalší? No, máme tu oblečenie pre
oboch, aj pre mužov i pre ženy.
129 No, nehovoríme, že máte opustiť  Baptistickú cirkev, alebo opustiť  Metodistickú
cirkev. Nehovoríme, že... Choďte rovno späť do svojej cirkvi. Ale, ak ste neboli pokrstení
zhodne s Písmom, vo Meno Pána Ježiša Krista, nie iba v Mene Ježiša, ale vo Meno Pána
Ježiša Krista (To je Písmo.), tak ste pokrstení nesprávne.

Nechcem mať žiadny problém, keď prídem ku tej rieke. Chcem mať všetko tak
jasné, ako viem, že držím tento lístok (Rozumiete?), pretože sa tam v tom čase chcem
dostať na palubu. Radím vám urobiť to isté. Choďte späť do vašej cirkvi. Je to len medzi
vami a Bohom. To je všetko, čo vám môžem povedať. Ale nikto v Písme nebol niekedy
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pokrstený iným spôsobom, len vo Meno Pána Ježiša Krista. A tí, ktorí už boli pokrstení,
dostali nariadenie od Svätého Pavla, ktorý povedal, „Ak by anjel kázal niečo iné (ako
my), nech je prekliaty,” prikázal im, prísť a dať sa znova pokrstiť vo Meno Pána Ježiša
Krista. To je pravda a on to urobil. A poveril nás, aby sme robili to, čo robil on. A to, ak
bude vôľa Božia budeme robiť.

130 Veríme v umývanie nôh. Veríme vo Večeru Pánovu. Veríme v druhý Kristov príchod,
vo viditeľnom fyzickom Pánovom tele, nie duchovnom, ale Pán Ježiš príde späť v sláve
vo Svojom fyzickom tele. Veríme vo fyzické vzkriesenie z mŕtvych, aby sme obdržali
telo,  nie  to  staré a  vráskavé,  v  ktorom ideme do hrobu,  ale  nové telo  v  skutočnej
blaženej mladosti, aby sme žili naveky. Veríme v nesmrteľnosť duše, absolútne. Veríme,
že tu je jediná forma Večného Života, a to je Život, ktorý dostanete od Krista Ježiša. To
je úplná pravda. Preto neveríme vo večný trest. Veríme v pekelný oheň, horiacu síru, ale
neveríme v to, že to bude navždy horieť. Ak by to tak bolo, museli by ste mať Večný
Život. Je tu iba jeden Večný Život; a ten pochádza od Boha. To je pravda. Budete horieť
možno milión rokov, desať miliónov rokov, ja neviem; ale nemôžete mať Večný Život.
Nemôžete horieť naveky... Môžete horieť na veky, ale nie večne. Tam je rozdiel medzi
“večne” a “na veky.” „Na veky” je na veky a na veky (spojka), a to znamená „úsek
času.” Ale večne... Neexistuje večný trest. Večný Život máte, lebo existuje len jedna
forma Večného Života a ten, ktorý má Večný Život žije a je požehnaným Božím navždy.
Ale duša, ktorá hreší, čo bude s takou dušou? Zomrie. Potom nemá Večný Život. Určite
nie. Má svoj trest, ale nie Večný Život. A tak vidíte, že tu je mnoho vecí, ktorých sa ešte
treba dotknúť; dostaneme sa ku tomu neskôr. Nech vás Pán žehná!

131 No, poďme spievať  túto starú dobrú pieseň,  kým sem prichádza naša sestra...
Domnievam sa, že tá pani tu... Rosella je toto tvoja matka? No, nech je požehnané tvoje
srdce. Som šťastný, že si ju priviedla, sestra. To je skvelé.

Rosella Griffith, jedna z našich najlepších mladých priateľov, ktorých máme. Ona je
mladá žena, ktorá bola alkoholičkou, pre niektorých z vás môže byť cudzia. Rosella,
nemaj mi to za zlé, že to hovorím. Keď prišla hore na pódium tam hore v Indiane, nikdy
ste  nevideli  takú  trosku  (ako)  ona,  bola  jedna  z  tých  alkoholikov  so  skleneným
pohľadom. Keď štyria veľkí doktori zo Chicaga povedali, „Ona je...” Anonymní Alkoholici
a všetci ostatní sa jej vzdali. Ale jedného večera, keď prišla do zhromaždenia, Svätý
Duch rozmotal putá jej života a povedal jej to rovno tam; tým to bolo vybavené. Pozrite
sa na ňu teraz. Domnievam sa, že má niečo cez tridsať rokov a povedali  by ste, že
prekročila osemnásť, pôvabná a krásna mladá žena. Nikdy od vtedy neochutnala whisky,
už nemá žiadnu takú túžbu, žije pre Krista, chodí všade po okolitých uliciach, svedčí o
sláve Božej hriešnikom a alkoholikom v chudobných štvrtiach a všade inde cez Chicago a
tak robí niečo pre Pána. Bola pokrstená vo Meno Pána Ježiša a jej matka dnes večer
prichádza urobiť to isté. Ak mohol Boh uzdraviť ju, ak mohol Ježiš uzdraviť ju...
132 Čokoľvek robíte v slove alebo v skutku, robte to v Mene... Práve to Biblia povedala.
To je pravda. V poriadku. No, budeme teraz mať službu krstu. Chystáme sa zhasnúť
svetlá,  len na pár  minút,  pokiaľ  sa  nepripravíme na službu krstu  a  potom budeme
očakávať nádherné chvíle v Pánovi. Chystáte sa vykonať...? V poriadku. Radšej sa teraz
pripravte. Začnem a povediem piesne a to ostatné, zatiaľ, kým teda ideme vpred. Sú
tam... Oblečenie ku krstu, „Doc, poponáhľaj sa,” v poriadku. Zaspievajme len jednu z
tých starých dobrých piesní...  [Prázdne miesto na páske — pozn.prekl.]...?...  Kým
odídeme, musíme to urobiť. Čo musíme urobiť?

Ber so sebou Meno Ježiš;

K nohám Jeho padáme.

Kráľa budeme korunovať v Nebi,

keď náš beh dokončíme.

V poriadku, povstaňte na svoje nohy.

Ber so sebou Meno Ježiš;

Dieťa smútku, bolestí.

dá ti radosť, potešenie,

(Poviem vám,  čo  urobíme.  Obráťte  sa  tam a  potraste  si  tam s  niekým ruky a
povedzte, „Ako sa máš brat? Som taký šťastný, že som na tejto bohoslužbe.”)
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...(Vzácne Meno,)... (Ó, aké sladké!)

Nádej zeme a radosť neba.

Vzácne... (Vzácne Meno) Ó, aké...

www.messagehub.info

Kázeň
William Marrion Branham

"... v dňoch hlasu..." Zjv. 10:7


