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1 ... že skloníme svoje hlavy ako cirkev, ako skupina vyvolaných, veriacich ľudí tu
dnes večer, aby sme vyučovali Tvoje Slovo, ktoré nás umiestňuje do pozície toho Tela;
tam, kam patríme a kde môžeme pracovať pasujúc ku sebe ako údy Tela Kristovho.

A teraz nám volali, aby sme ihneď išli ku Bohu. A každý jeden z nás otcov uvažuje,
že čo ak by to bolo práve naše malé dievčatko, ako by naše srdcia horeli a boli vo vnútri
zranené a volali  by sme do zborov aby sa ihneď modlili.  Srdce nejakého otca horí a
bolestí. Pane, nech tá veľká Osoba Ducha Svätého príde hneď teraz do srdca toho otca.
Vezmi každý tieň pochybnosti a každé zranenie a daj mu vedieť, že Ty si Boh a že žiadna
choroba nemôže obstáť v Tvojej Prítomnosti, keď bolo vykonané Tvoje Božské poverenie
skrze Tvoju cirkev a Tvojich ľudí.

2 A počas toho týždňa, ako sa modlíme, od minulej  nedele,  rozmýšľam o týchto
spôsoboch alebo týchto významoch modlitby. My nemáme veľa nejakých zbraní, podľa
toho ako to vidí ten svet, ale tento malý prak je smrtiaci, keď sa drží v rukách viery. Ó,
Pane, nech naše modlitby zasiahnu ten domov, tú smrť, ktorá visí nad tým dieťaťom a
nech je to rozbité, nech odsúpi tá temnota, tma od postele toho malého, alebo bábätka
alebo dieťatka, dievčatka. Nech to veľké Svetlo Božej Prítomnosti zasvieti na neho a
nech príde z tej nemocnice ako zdravé dieťa.

Bože, my vieme, že tam za tou riekou nás čakajú naši milovaní a je to slávne. Ale
my milujeme našich maličkých. A modlíme sa, Pane, aby pre Tvoju slávu, aby si Ty
ušetril život toho dieťaťa. My, ako Tvoja cirkev, karháme tú smrť a hovoríme, “Stoj ticho!
Nemôžeš vziať to dieťa, lebo my si nárokujeme jeho život pre Kráľovstvo Božie.” Udeľ
tieto veci, Pane, aby presne zasiahli cieľ, ako ich smerujeme v mene Ježiša Krista, nášho
Spasiteľa. Amen.
3 Či veríme? Neviem, čo by som robil, keby som nebol Kresťanom. Nechcel by som už
dlhšie zostať. Nie je nič, pre čo by sa dalo žiť, jedine priviesť druhých aby boli spasení, to
je to najlepšie čo poznám.

No,  dnes  večer  chceme začať  takým malým pozadím našej  predošlej  lekcie  a
pokúsim sa dnes večer prečítať celú tú kapitolu, ak budem môcť. Takže v nedeľu ráno,
možno to budem musieť vtesnať do nedele ráno i večer, ak je to v poriadku, aby som sa
pokúsil  dostať  do toho,  čo  chcem aby cirkev videla.  Ó,  je  to  nádherné nájsť  svoju
pozíciu. A nikto nemôže nič robiť dokiaľ presne nevie čo robí.

4 Čo ak by ste išli na operáciu a tam by bol nejaký mladý doktor, ktorý práve vyšiel
zo školy, ktorý nikdy predtým nerobil operáciu. Hoci, on by bol mladý a mužný a vlasy
by mal uhladene učesané a bol by veľmi pekne oblečený, zdvorilý a tak. A povedal by,
“Nabrúsil som nože, sterilizoval som všetky nástroje a tak ďalej.” Ale vy by ste mali z
toho taký trochu divný pocit. Radšej by som mal starého doktora, ktorý prevádzal tú
operáciu  mnoho  krát  predtým;  prv  ako  by  som sa  chcel  dať  rezať.  Chcem poznať
niekoho, kto nie len vyšiel zo školy, ale niekoho s nejakou skúsenosťou.

A ten najskúsenejší, koho poznám, ktorého dnes večer môžeme zavolať, to je Svätý
Duch. On je Boží veľký Lekár a veľký Učiteľ.

5 A keď kladiem pozadie pre moje posolstvo dnes večer, je to stále z nedeľnej kázne,
že to je... Oni odmietli Samuela so Slovom Pánovým a prijali Saula, syna Kíšovho a
odmietli Samuela, ktorý reprezentoval Ducha Svätého, lebo on hovoril len tak, ako ho
viedol Duch. A keď na to obrátil ich pozornosť, povedal, “Pamätajte, nikdy som vám
nepovedal  nič  v  mene  Pánovom,  čo  by  Pán  nebol  vyplnil.  Ani  som  sa  pred  vami
nesprával neriadne. A nikto z vás ma nemôže usvedčiť o hriechu.” Ako povedal Ježiš,
“Kto ma usvedčí z hriechu?” Vidíte?

A znovu povedal, že, “Neprišiel som k vám a nežobral som od vás peniaze a tak
ďalej. Nič som od vás nezobral. Ale všetko, čo som povedal, bolo na vaše dobré, to, čo
som priniesol z úst Pánových.”
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A všetci ľudia vydali svedectvo, “To je pravda. To je všetko pravda, ale my jednako
chceme mať kráľa. My chceme byť ako ostatok toho sveta.”

6 No, dnes večer naše miesto Písma je rozdeľovanie ... Kniha Efežanom je Knihou
Jozue Nového Zákona, ona rozdeľuje a stavia do poriadku tých, ktorí víťazia. No, to je
len pozadie na niekoľko pár minút, aby sme dostali miesto predtým ako začneme čítať,
začneme tretím veršom. No, zistili sme minulú nedeľu večer, že Boh v Starom Zákone
dal Izraelu zasľúbenie, zem odpočinutia, lebo oni sa stali pútnikmi a tulákmi. A oni boli v
zemi, ktorá nebola ich a Boh im skrze Abraháma zasľúbil, že bude pohostíniť..., že jeho
semeno bude pohostíniť štyristo rokov medzi cudzími ľuďmi a budú ich trápiť, ale že ich
mocným ramenom vyvedie a vovedie do dobrej zeme tečúcej mliekom a medom.

7 A teraz, keď sa čas zasľúbenia priblížil, Boh vzbudil niekoho, aby ich doviedol do tej
zeme. Koľkí v triede dnes večer vedia, kto to bol? Mojžiš. Všimnite si, veľmi, veľmi živý
obraz Niekoho, ktorý bol daný nám, aby nás priviedol do Zasľúbenej Zeme: Kristus. No,
my máme zasľúbenie, lebo naše zasľúbenie je duchovné odpočinutie, zatiaľčo oni mali
telesné odpočinutie. A tak oni prichádzali do zeme, že oni mohli povedať, “Toto je naša
zem,  už  nie  sme  viac  tulákmi,  už  sme  sa  usadili,  toto  je  naša  zem  a  tu  máme
odpočinutie. Budeme sadiť svoje obilie, vysádzať vinice a budeme jesť z našich viníc. A
potom, keď sa pominieme, necháme to našim deťom.”

8 Ó, ako by sme mohli ísť do tej zeme, tie zákony dedičstva, ako Naomi a Rút, Boáz,
priniesť to celé späť. Ako nejaký brat v Izraeli, ako on musí... všetko, čo on stratil musí
byť vykúpené nejakým príbuzným. Ó, aké nádherné. To by zabralo týždne a týždne a
týždne a týždne, nikdy by sme ani neodišli od tejto kapitoly aby sme to prešli. Mohli by
sme do tohoto zviazať celú Bibliu, rovno do tejto jednej kapitoly.

A, ó, ja to milujem študovať. Zvykli sme to vziať a preberať to rok a pol a nikdy
neopustiť tú Knihu, zostať rovno s tým.

9 No, ale to bola taká veľká vec, že to dedičstvo ... také niečo ako bolo to dedičstvo v
tej zemi, že nikto iný okrem blízkeho príbuzného nemohol vykúpiť to dedičstvo. No,
dovoľte, že pre vás matky tu ukážem taký malý znak, ktorého som sa dotkol minulý
večer. Koľkí ste sa modlili za svojich milovaných, stratených? V poriadku. Tu to máte
znova. Vidíte? “Vaše dedičstvo.” Vidíte?

Pavol povedal tomu Rimanovi, povedal, “Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený
ty aj tvoj dom.” Ak máte dostatok viery pre vaše vlastné spasenie, majte dostatok viery,
nezáleží na tom, ako ďaleko od cesty je ten chlapec alebo dievča, oni jednako budú
spasení. Boh nejako..., ak ich bude musieť položiť na chrbát, ležiac tam v nemocnici,
zomierajúci, oni budú spasení. Boh to zasľúbil. To dedičstvo... Ó! “A oni tam budú,”
povedal Izaiáš, “a ich potomkovia s nimi. Nezničia ani nezahubia na celom vrchu mojej
svätosti, hovorí Pán.”

Ó, mám pre vás jednu malú vec, dúfam, že sa ku tomu dnes večer budem môcť
dostať; horí mi to srdci, keď sa vraciam ku tomu. Ale teraz, poďme kupredu.

10 Všimli ste si potom Mojžiša, toho činiteľa veľkých zázrakov, ktorý previedol Izrael
cez  tú  zem a  priviedol  ich  hore  do  zasľúbenej  zeme,  ale  on  ich  nepostavil  do  ich
dedičstva? On im nedal ich dedičstvo, on ich viedol hore ku tej zemi, ale Jozue rozdelil
tomu ľuďu tú zem. Je to tak? A Kristus priviedol cirkev hore na miesto, kde bolo pre nich
pripravené vlastníctvo, bolo im dané, len prekročiť Jordán, ale Duch Svätý je Ten, Ktorý
stavia cirkev do poriadku, Jozue dnešného dňa stavia cirkev do poriadku, dáva každému
dary, miesta, pozíciu. A On je Hlas Boží, ktorý hovorí ku tomu vnútornému človeku,
ktorého Kristus spasil; Svätý Duch. No, rozumiete toho toľko? Dostávame sa do Knihy
Efežanom. No, On tak isto, umiestňuje cirkev do pozície, tam kde oni patria. Jozue ich
umiestnil do prirodzenej zeme. A teraz, Svätý Duch umiestňuje cirkev do pozície, do
zeme, do pozície do ktorej oni patria, do ich dedičstva.

11 No, tá prvá vec, ktorou tu on začína, on adresuje tento svoj list, Pavol. V ktorom za
chvíľu zistíme, že všetko toto tajomstvo mu bolo zjavené nie v seminári,  nie skrze
nejakého teológa, ale to bolo Božské zjavenie Svätého Ducha, ktoré Pavlovi dal Boh.
Vedel, že to tajomstvo Božie, on tak povedal, bolo skryté od založenia sveta a bolo mu
zjavené skrze Svätého Ducha. A Svätý Duch medzi ľuďmi staval každého jedného do
poriadku, staval cirkev do pozície.
12 No,  tá  prvá  vec,  ktorú  Pavol  začína  hovoriť  tým  ľuďom,  je  dostať  všetko...
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Pamätajte, toto je pre cirkev, nie pre niekoho, kto je vonku. To je pre neho tajomstvo a
hádanky, nikdy nebude schopný tomu porozumieť, to ide ponad jeho hlavu, on o tom
vôbec nič nevie. Ale pre cirkev je to med zo skaly, nevysloviteľná radosť,požehnané
uistenie, kotva duše, to je naša nádej a opora, Skala Vekov, ó, to je všetko, čo je dobré.
Lebo nebo i zem pominú, ale Božie Slovo nikdy nepominie.

13 Ale človek mimo Kanaánu o tom nič nevie, on stále putuje. Nehovorím, že to nie je
dobrý človek, to nehovorím. Nehovorím, že človek dokonca v Egypte nie je dobrý, ale on
je... dokiaľ neprešiel do tohoto vlastníctva a to vlastníctvo, ktoré...

Zasľúbenie, ktoré bolo dané cirkvi nie je prirodzená zem, ale duchovná zem; lebo
my sme kráľovské kňažstvo, svätý národ. Potom pre toto kráľovské kňažstvo, svätý
národ, zvláštny ľud, vyvolaný, vyvolený, vybraný, oddelený, potom všetok ten svet je
mŕtvy tam vonku. A my sme vedení Duchom. Synovia a dcéry Božie sú vedení Duchom
Božím, nie človekom, ale Duchom.

14 Všetko v láske, celá tá vec je teraz zviazaná. Toto sa pokúšali mnoho krát učiť a
niet pochýb, že to veľký teológovia zasiahli  omnoho hlbšie ako ja. Ale tá vec, ktorú
chcem do vás dostať je toto: Človek, ktorý je v Kristovi so Svätým Duchom, vie znášať
človeka, keď sa mýli, je dlho zhovievajúci, mierny, trpezlivý. On je milý, pokorný, verný,
naplnený Duchom, nikdy nie je negatívny, vždy pozitívny. On je odlišnou osobou.

Nie len človek, ktorý, “Raz sme to mali. Ak sme kričali, mali sme to, my Metodisti.
Ó, keď sme kričali, boli sme v tej zemi.” To je dobré, to je v poriadku, tiež tomu verím.

Potom prichádzajú Letniční s hovorením v jazykoch; oni to mali; každý, kto hovoril
v jazykoch, ten to mal. Tiež tomu verím. Ale stále zisťujeme, že mnohí to ešte nemali.
Vidíte, vidíte? No, oni sú...

15 Prichádzame teraz ku tomuo veľkému skrytému tajomstvu, ktoré bolo skryté od
založenia sveta a teraz je zjavené v týchto posledných dňoch synom Božím. Veríte, že je
to pravda,  že synovia Boží  sú zjavení  (zamanifestovaní)? Predtým, ako do niečoho
vôjdeme, vyhľadajme na chvíľu Rimanom, 8. kapitolu, nech vám niečo prečítam. Vidzte,
či toto prichádza ku tomu, o čom teraz hovorím. No, nájdeme Rimanom 8, 19. verš 8.
kapitoly Rimanom.

Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva *zjavenie synov Božích.

* v angl.: “manifestation” - manifestácia, prejav, zjavenie, jasné ukázanie, dať
najavo

16 S  túžobným  vyzeraním,  celé  stvorenstvo  očakáva  manifestáciu,  vidíte,  na
manifestáciu. Čo je manifestácia? Dať najavo.

Celý svet. Tam tí Mohamedáni, oni na to očakávajú. Všetko okolo, všade, oni na to
očakávajú. “Kde sú títo ľudia?” Mali sme tie... Mali sme mocný silný vietor, mali sme
hromy a blesky, mali sme olej a krv, mali sme všetky druhy týchto vecí, ale prepočuli
sme ten malý tichý jemný Hlas, ktorý pritiahol toho proroka, ktorý sa zavinul do rúcha a
odkráčal, povedal, “Tu som, Pane.” Vidíte?

17 No,  celé  stvorenstvo vzdychá a  čaká na manifestácie  synov Božích.  No,  Pavol
najprv umiestňuje cirkev na miesto, presne kde patrí. No, aby sme mali to pozadie,
prečítajme to znovu.

Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou, svätým... (tým posväteným), ...ktorí sú v
Efeze a verným v Kristu Ježišovi.

No, takže trieda to nezabudne, ako sa dostaneme do Krista? Pripojíme sa do cirkvi
aby sme sa dostali do Krista? Urobíme nejaké vyznanie, aby sme sa dostali do Krista?
Budeme ponorení do vody, aby sme sa dostali do Krista? Ako sa dostaneme do Krista?
1. Korinťanom 12. kapitola, “Lebo jedným Duchom (jedným, veľké písmená D-u-ch-o-m,
čo je Duch Svätý) sme všetci pokrstení do tej zasľúbenej zeme.”

18 V tejto zasľúbenej zemi, všetko patrí nám, v zasľúbenej zemi. Vidíš to, brat Collins?
Vidíte? Všetko v zasľúbenej zemi... Keď Izrael prešiel cez tento Jordán do tej zasľúbenej
zeme, zvíťazil vo všetkých bojoch...

No, pamätajte, v tejto zasľúbenej zemi, to neznamená, že ste imúnni voči chorobe,
to neznamená, že ste imúnni voči problémom. Ale to hovorí toto (ó, nechajme toto
vpadnúť hlboko); to hovorí toto: je to vaše. Len povstaňte a vezmite to. Vidíte? Keď to...
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19 A pamätajte, jediný spôsob ako Izrael stratil nejakého muža bol, keď sa do tábora
dostal hriech. To je ten jediný spôsob ako by sme mohli stratiť víťazstvo, keď sa hriech
dostane do tábora, niečo je niekde nie v poriadku. Keď Achan ukradol ten zlatý jazyk a
to babylonské rúcho, hriech bol v tábore a ten boj zlyhával.

Dajte mi dnes večer cirkev bez škvrny, túto skupinu ľudí, dokonale, dokonale v
zasľúbení Božom so Svätým Duchom, kráčajúcu v Duchu, vyzvem akúkoľvek nemoc
alebo akékoľvek postihnutie, alebo čokoľvek, čo tam je, každý Joe Lewis ktorý je v
krajine so všetkou jeho neverou a všetkých neveriacich ktorí sú, aby priniesli akúkoľvek
chorobu alebo nemoc do týchto dverí a oni odkráčajú odtiaľto dokonale zdraví. Tak veru.
Boh dal zasľúbenie, jedine hriech nevery to môže zadržať. No, za chvíľu sa dostaneme
ku tomu, čo je tento malý hriech, za chvíľu.

...a verným v Kristu Ježišovi:

Milosť vám a pokoj od Boha, našeho Otca a od Pána Ježiša Krista.

Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista,  ktorý nás požehnal  každým
požehnaním duchovným v nebeských miestach v Kristovi... (v Kristovi.)

20 Keď sme v Kristovi, máme duchovné požehnanie. Mimo Krista máme senzácie. V
Kristovi máme pozitívne požehnania, nie vytvorenú vieru, nie pretvárky, nie návleky. Ale
tak dlho, ako sa snažíte povedať, že ste v zasľúbenej zemi a nie ste, vaše hriechy vás
odhalia. A prvé čo zbadáte, zistíte, že sa boríte v bahne a všetko ... ako by sme to
povedali vo svete, babrate sa. Zistíte, že nemáte to, o čom hovoríte. Ale keď ste v Kristu
Ježišovi, On vám zasľúbil nebeský pokoj, nebeské požehnania, nebeského Ducha, všetko
je vaše. Ste v zasľúbenej zemi a v plnom vlastníctve všetkého. Amen. Aké nádherné! Ó,
študujme to.

Tak ako si nás v Ňom vyvolil...

No, tu je to, kde sa cirkev tak veľmi potkýňa.

Tak ako si nás v Ňom vyvolil... (V kom? V Kristovi.)

21 Zisťujeme teraz, späť v Genesis a v Zjavení, Zjavení 17:8, že On nás vyvolil  v
Kristovi pred založením sveta. No, to slovo... Nech prečítam ten ďalší:

...pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred Ním...

predurčiac nás...

Chcem sa  zastaviť  na  tom slove  “predurčený.”  No,  “predurčený,”  to  nehovorí,
“Vyberiem brata Nevilleho a nevyberiem brata Beelera.” To nie je to. To je predzvedenie
Božie, že On vedel, kto bude správny a kto nebude správny. Takže skrze predzvedenie
Boh vedel, čo On ide urobiť, On predurčil skrze Svoje predzvedenie, aby všetky veci
spolupôsobili na dobré tým, ktorí milujú Boha, aby mohol v tom veku, ktorý má prísť,
vziať všetky veci spolu v Jednom, ktorý je Kristus Ježiš.
22 Nakreslím vám tu malú ilustráciu. Je to dobré. Vraciame sa späť... Myslím, že som
o tom jeden večer trochu hovoril, alebo narazil na to v Genesis 1. kapitole, 1:26, kedy
Boh nazval Svoje meno, “Pán Boh,” je to v slove “El, Elah, Elohim,” čo znamená, “Ten
samo-existujúci.” Neexistovalo nič okrem Neho. Nebol žiadny vzduch, nebolo žiadne
svetlo, neboli žiadne hviezdy, nebol žiaden svet, nebolo vôbec nič. Bol to Boh, a to Boh
sám: El, Elah, Elohim. No, On to vytvoril.
23 Vo vnútri Toho boli atribúty, čo znamená, že On bol... Vo vnútri Tohoto veľkého El,
Elah, Elohim bol atribút alebo... Viete, čo je atribút, alebo nech vám to poviem takto, to
bola prirodzenosť. To je tak, že to tí najmenší môžu pochopiť. A ja som jeden z tých
maličkých, ktorí to musia takto pochopiť. Vo vnútri Neho bola prirodzenosť byť Otcom.
Ale On je samo-existujúci, nie je nič pre Neho, čo by Ho robilo Otcom. A teraz, tam vo
vnútri bolo niečo iné, že On bol Boh a “boh,” to je objekt uctievania, ale On bol samo-
existujúci: El,  Elohim, Elah, Elohim, takže nebolo nič, čo by Ho uctievalo. Vo vnútri
Neho, On bol Spasiteľ. Nebolo nič, čo by mohlo byť zachránené. Vidíte? Vo vnútri Neho
bol On Uzdravovateľ, ale nebolo nič choré, čo by mohlo byť uzdravené, alebo nič, čo by
bolo  choré.  No,  rozumiete  tomu  obrázku?  Takže  Jeho  atribúty,  Jeho  prirodzenosť
vytvorila to, čo je dnes.

24 Niektorí ľudia hovoria, “No, prečo to Boh nezastavil hneď na začiatku? On je krutý
tyran,” povedal Joe Lewis, ten ktorý odsúdil Joea, vlastne Jacka Coea. Vidíte? Povedal,
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“On je krutý tyran. Nie je nič také ako Boh. Ak by také niečo bolo, On by...” Ó, ja... On
Ho nazval všetkými možnými menami. Vidíte? Ale to je práve preto, že on mohol mať
mnoho vedomostí tu hore, ale nemal nič tu dolu.

No, to je to, na čom to je. Vidíte? Toto Slovo to tu hovorí a On to ukryl. A tieto
tajomstvá boli teraz skryté, pamätajte, Biblia povedala, “Od založenia sveta, očakáva na
manifestáciu synov Božích,” aby ich ukázal cirkvi. Ó! Rozumiete tomu?

25 No, zastavím sa trochu na mojom príbehu alebo prinesiem... Pôjdem ku svojej
ďalšej myšlienke, kým sa ku tomuto dostanem. No, pamätajte, cez všetky tie veky
Mojžiša, späť cez tie veky prorokov, späť cez všetky veky, oni očakávali, až do tohoto
pozdného dňa, aby tieto veci  boli  ukázané, podľa Písma (tak je to), lebo to má byť
zjavené synom Božím. Prečo? Od strateného... Až kým tak, ako pyramída, ako som
povedal, stavba bola užšia a užšia a užšia.
26 Ako som často hovoril túto poznámku a povedal som, že Boh urobil tri Biblie. Prvú,
On postavil na oblohu, zverokruh. Videli ste niekedy zverokruh? Čo je prvým znamením
zverokruhu? Panna. Čo je posledným znamením zverokruhu? Lev. On prišiel prvý krát
cez pannu, On prichádza druhý krát ako Lev z pokolenia Júda. Vidíte?

On urobil ďalšiu v pyramíde, dávno za dní Enocha, keď oni urobili pyramídu. A oni
ich  merajú.  Ja  tomu nerozumiem.  Ale  tie  vojny...,  kde  sa  ten  strop  znižuje  a  oni
pokračujú ďalej na kolenách na takú dĺžku a môžu zmerať rozostup vojen. Viete, kde oni
teraz merajú? Rovno v kráľovskej komnate. Keď stavali túto pyramídu ... My by sme to
nemohli postaviť, so všetkým, čo máme dnes. Nemohli by sme to postaviť.

27 Je stavaná takto rovno hore až do určitého bodu. A ten kameň na tom štítovom
kameni  nebol  nikdy  nájdený.  Nikdy  nepoložili  ten  uzáver  na  vrchol  tej  pyramídy.
Neviem, či to viete alebo nie. Tá veľká egyptská pyramída, ona nikdy nemala na sebe
vrcholový kameň. Prečo? Ten Vrcholový Kameň bol odmietnutý, Kristus, ten Štítový
Kameň bol odmietnutý.

Ale ako postupujeme z Luteránskeho veku, baptistického veku, metodistického,
letničného veku, a sme teraz rovno pri tom Štítovom Kameni, očakávajúc a túžiac po
tom Štítovom Kameni aby sa posadil, aby tá stavba bola hotová. Či ste nečítali v Písme,
“ten  kameň  bol  zavrhnutý.”  Samozrejme,  uvedomujeme  si,  že  to  hovorilo  o
Šalamúnovom chráme. “Ale ten odmietnutý Kameň sa stal Hlavou uhla.” Ale ja vám toto
hovorím iba aby som vám to zobrazil.

No  a  podľa  Biblii  žijeme  v  posledných  dňoch,  na  vrchu  tej  pyramídy,  v  čase
prekrížených rýb vo veku raka-rakoviny podľa zverokruhu, v čase príchodu Leva, v čase
Štítového Kameňa a podľa Biblii vo dňoch manifestácie synov Božích. Vidíte? Vidíte kde
sme? Sme práve v čase konca.

28 Koľkí čítali tento týždeň noviny, čo Kruščev a tí povedali? Ó, oni sú pripravení, aj
my. Amen. V tom východnom... To je v poriadku. Ó, aká... aká výsada, čo za deň. Keby
si len Kresťania mohli uvedomiť v akom dni žijeme. Ó!

Čo  myslíte,  ten  pisateľ  tejto  Knihy,  ktorý  to  videl  a  videl,  kde  to  bude
manifestované v tých posledných dňoch, očakával a vzdychal za týmito synami Božími,
aby povstali v tých posledných dňoch s mocou Svätého Ducha, na konci toho veku, aby
zjavili tajné veci od založenia sveta, aby ich dali najavo.

29 No, vráťme sa späť ku založeniu sveta a dostaneme zjavenie a uvidíme, či máme
pravdu alebo nie. Dúfam, že sa nerúham, keď nazvem Boha “Ocko,” ale chcem vám to
tak povedať, aby ste porozumeli. Ocko..., Ocko chcel nejaké deti, tak čo On urobil?
Povedal, “Nech sú anjeli.” A prišli vôkol Neho. Ó, to je pekné. Oni Ho uctievali, potom On
bol Boh, atribút. Pamätajte, On bol El, E-l, Elah, Elohim, samoexistencia, nič okrem
Neho.  Tá prvá vec,  ktorá prišla,  boli  anjeli.  Potom anjeli  nemohli  robič  nič  iné ako
uctievať. Oni nemohli byť stratení, nemohli byť chorí, oni boli nesmrteľné bytosti. Takže
On nemohol vyjadriť  Svoju uzdravujúcu moc, nemohol vyjadriť  Svoje spasenie. Tak
potom, predtým ... No nech ...

30 Potom, On povedal, “Učiníme niečo hmotné.” Tak On učinil zem. A keď učinil zem,
On učinil všetky stvorenia zeme a potom učinil človeka. Všetko, čo vyšlo zo zeme, začalo
s pulcom alebo medúzou, iba forma tela vznášajúceho sa na vode, začalo to odtiaľ, od
toho ku žabe, čo je najnižší druh života, ktorý môžeme nájsť, oni tvrdia, že to je žaba.
Najvyššou formou je ľudská bytosť. Od tej žaby to išlo k jašterici, od jašterici ďalej a
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ďalej a zakaždým, Svätý Duch začal “fúúú,” dych, život prišiel znovu, “fúúú,” vyšší život.
A tá prvá vec, niečo vzišlo na obraz Boží, to bol človek. Nebolo nikdy nič, nikdy ani
nebude stvorené, niečo vyššie ako človek, lebo človek je na obraz Boží. Vidíte? Potom
človek...

31 Keď On učinil prvého človeka.... no, keď učinil Svoje anjelské bytosti... On učinil
človeka, “Na mužské a ženské pohlavie ich stvoril,” všetko v jednom celku. On bol oboje
muž a  žena,  mužské a  ženské pohlavie.  Keď On učinil  Adama a odial  ho  do tela...
Pamätajte v Genesis 1, On učinil muža a ženu. A v Genesis 2, nebol žiadny človek, ktorý
by obrábal pôdu, telesný človek. Žiaden človek, ktorý by sa mohol chopiť niečoho a
obrábať pôdu, ale stále tam bol človek na Jeho obraz, “a Boh je ...”: [Zhromaždenie
odpovedá, “Duch.”].  Tak je to.  Vidíte? On učinil  prvého človeka, “mužské a ženské
pohlavie ich stvoril.” No, keď On učinil prvého človeka...

32 No, pamätajte, On to všetko spolu mal vo Svojej mysli. A v nedeľu večer sme cez
to prešli. Slovo je vyjadrená myšlienka. Boh myslel ako by mohol byť Bohom, ako by
mohol byť uctievaný, ako by mohol byť Uzdravovateľ, ako by mohol byť Spasiteľ a hneď
ako vyslovil to Slovo, tým to bolo navždy vybavené. Ó, keby teraz títo synovia Boží
mohli  len  takto  odpočinúť  na  tom  Slove.  Keď  Boh  hovorí  Slovo,  je  to  vybavené.
Absolútne. On mohol čakať...  Chronológia hovorí,  že, ó, archeológovia a všetci,  oni
tvrdia, že svet bol možno milióny a milióny a milióny... Ja neviem, mohlo to byť trilióny
a trilióny rokov. Neviem ako dlho to bolo. Boh neexistuje v čase. On nemá ani o jednu
minútu menej času ako mal vtedy, keď to vypovedal. On je stále Boh, u Neho nie je
žiaden čas.

Nikdy som to takto nepoznal až do toho večera, vlastne rána. Večné; žiadne včera,
žiadne zajtra, všetko je teraz. Všimli ste si niekedy to slovo “JA SOM”? Nie, “Ja som bol,”
alebo “Ja budem.” To je večné, “JA SOM!” Vidíte, “JA SOM,” vždy.

33 No, ale On chcel postaviť veci do času. On musel učiniť niečo, čo by Ho uctievalo,
tak Jeho atribúty vytvorili toto. Potom učinil človeka. Potom v tomto človeku, on vyzeral,
že je osamelý. Tak teraz, aby sme ukázali Jeho veľkú myseľ, čo On mal v tom obraze
Krista a cirkvi, On nevzal nejaký iný kus hliny a neurobil ženu, ale On vzal z Adamovho
boku rebro a z Adamovho ducha vzal tú ženskú časť a položil to do tohoto rebra. Keď
vidíte muža, že sa správa ako nejaká panenka, niečo nie je v poriadku. A keď vidíte
nejakú ženu, že sa chce správať ako muž, niečo nie je v poriadku.Vidíte, niečo nie je v
poriadku. To sú úplne dva rozličné duchy. Ale spolu tvoria jeden celok: “Tí dvaja sú
jedno.” Takže On učinil muža a ženu a oni nikdy nemali byť starí, nemali nikdy zomrieť,
ani zošedivieť, nikdy... Oni jedli, pili, spali, práve tak ako my, ale oni vôbec nevedeli, čo
je hriech.

34 No, teraz preskočím niečo, čo preberieme niekedy v inej lekci, semeno hada. Oni
ma požiadali, aby som to odvolal. Nech niekto príde a ukáže mi, že je to nejako inak. To
je to, čo chcem vedieť. Vidíte?

No, ale potom všetkom, potom keď vošiel hriech, čo sa deje?

Tam hore ponad tým, milión, sto miliónov míľ, tam je priestor, taký veľký, a to je
dokonalá láska agapé. Zakaždým krokom týmto smerom sa to o palec zoslabuje. A viete
o koľko krát slabšie by to bolo kým sa to dostane na zem. Je to tieň tieňa tieňov. To je
to, čo máte vy, to je to, čo mám ja: tieň tieňa tieňov lásky agapé.

35 Niečo je vo vás, niečo je v každej žene, ktorá prekročila dvadsiatku, niečo je v
každom mužovi, ktorý prekročil dvadsiatku, čo túži trvať. Máte len päť rokov, to je od
pätnásť do dvadsať. Po dvadsiatke začínate zomierať. Ale od pätnásť, vy ste dovtedy len
dospievajúce dieťa. A potom dozrievate do vašej dvadsiatky ...  A po dvadsiatke, ó,
poviete,  “Som na  tom práve  tak  dobre  ako  muž.”  Vy  to  len  hovoríte,  ale  nie  ste.
Zomierate a dohárate, bez ohľadu na to, čo robíte. Boh vás tvoril do toho veku, ale
potom začínate zomierať. No, čo sa deje? Začínate zomierať, ale tam vo vnútri, tam je
niečo vo vás, čo hovorí, “Chcem mať znovu osemnásť.”

36 Chcem sa vás niečo opýtať. Čo ak by ste sa narodili pred päťsto rokmi a zostali by
ste osemnásťroční  až do dnešného dňa? Ak by ste neboli  starožitnosťou so svojimi
predstavami spred päťsto rokov ... predtým ako pútnickí otcovia sem vôbec prišli a ty by
si bola mladá dáma s takým myslením. No, lepšie by ti bolo odísť než žiť ďalej päťsto
rokov a zostarnúť. Vidíte, niečo nie je v poriadku.
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Poviete, “No, práve teraz sa cítim veľmi dobre, brat Branham. Ó, ja mám osemnásť,
mám šestnásť, cítim sa dobre.” Milá moja, dovoľ, nech ti niečo poviem. Ako vieš, či tvoja
matka v tejto minúte ešte žije, ak ona nie je tu v zbore? Ako vieš, či tvoj chlapec sa
práve pred pár minútami nezabil, alebo tvoje dievča? Ako vieš, či ráno doma nebude z
teba len mŕtvola. Ako vieš, či vyjdeš dnes večer z modlitebni živá? Je to taká neistota.
Nie je nič isté. Ak máš pätnásť, dvadsať, devätnásť, sedemdesiatpäť alebo deväťdesiat,
všetko  je  neisté.  Nevieš,  kde  stojíš.  Ale  pritom  sa  stále  túžiš  vrátiť  k  pätnástim,
osemnástim. Čo ťa k tomu vedie?

37 No, ak sa vrátite do osemnástky a zostanete tam a nikdy nebude chorí a nikdy ...
Museli by ste mať tých iných ľudí so sebou, lebo by ste to prerástli. Vidíte? Ľudia by
pokračovali v ďalšom veku a vy by ste boli starožitnosťou. A boli by ste na tom potom
horšie, ako keby ste stárli s nimi. Ale je niečo, čo vám hovorí, aby ste tam boli. To je tá
malá agapé, ten malý tieň, ktorý vás činí... Niečo tu hore...

38 No, ten večer, alebo toho rána, o siedmej hodine, keď Duch Svätý, skrze Jeho
dobrotu a Jeho milosť, ma vzal z tohoto tela, verím (Verím. Nehovorím, áno alebo nie) a
vstúpil som do tej zeme a videl tých ľudí a oni boli všetci mladí. A ja som videl tých
najkrajších ľudí akých som kedy videl vo svojom živote. A On mi povedal, “Niektorí z
nich mali deväťdesiat rokov. To sú tvoji obrátení. Niet divu, že kričia, ´môj brat, môj
brat´.”

No,  to  je  nebeské  telo,  že  my keď zomrieme,  nestaneme sa  nejakým mýtom,
stávame sa telom. Ak by sme každý jeden zomreli, ak by nás v tejto minúte vyhodila do
vzduchu atómová bomba, o päť minút od teraz by sme si podávali ruky jeden s druhým
a objímali sa a kričali a ďalej existovali a oslavovali Boha. Tak veru. A brat a sestra
Spenceroví, ktorí tu sedia, myslím, že jeden z najstarších párov, ktoré sú tu, oni by mali
osemnásť, dvadsať rokov. Brat Neville by bol len mladý chlapec a ja by som bol mladé
dieťa. A všetci by sme boli... Toto je úplne pravda. “Ak by tento náš pozemský stánok
bol zborený, máme iný, čakajúci.”

39 Keď malé dieťa vyjde zo svojej matky, v tom prirodzenom narodení, jeho malé telo
sa vykrúca a nohy skáču a tak ďalej. Prepáčte mi ten výraz, vy, mladé ženy. Ale keď to
robí, ono má život, tie svaly sa mykajú. Ale keď prichádza na zem, hneď lapá po dychu a
tam je duchovné telo prirodzenosti, aby hneď vošlo do toho dieťaťa. Nechajte ho tak,
ono hýbe svoju hlávku a ústami začína hľadať matkine prsia a začne sať. Ak to neurobí,
to mlieko dokonca ani nepríde.

Všimli  ste  si  niekedy,  keď sa  narodí  teliatko,  ono je  ...  akonáhle  má dosť  sily
postaviť  sa na svoje nohy? Kto mu to hovorí? Obchádza okolo svojej  matky, začne
pyskom hľadať začne cicať. Ó, áno.

40 Lebo keď sa tu narodí toto zemské telo, je pre neho pripravené duchovné telo. A
hneď ako toto... Ó, haleluja! “Ak by tento pozemský dom stánu bol zborený, máme iný
čakajúci.” Hneď ako vykročíme z tohoto, vkročíme do tamtoho: do takého, ktorý nechce
pohár studenej vody, nepotrebuje piť vodu, ktorý neje, ony nie sú z prachu zeme. Ale
ony sú také skutočné a môžu cítiť a potriasť si ruky a len milovať a všetko je dokonalé. A
to telo čaká tam. Ono je časťou toho. Sú tri telá.
41 Vy začínate svoj večný život rovno tu, pri oltári. Tu je to, kde začínate večnosť. Ó.
Začínate  večný  život  práve  tu.  Potom ste  znovu  zrodení,  Boží  syn.  A  potom,  keď
zomriete, začínate...  Keď vás v tomto tele zasiahne smrť a srdce prestáva biť  a tie
smrteľné kolesá sa začnú zastavovať, ten malý tieň, ktorý bol tieňom tieňa sa v jednej
sekunde stáva tieňom tieňa, potom ďalej sa stáva tieňom, potom je z toho malá vlnka,
potom sa stáva potôčikom, potom sa stáva riekou a potom sa stáva oceánom a po chvíli
stojíte v prítomnosti svojich milovaných, ktorí tam stoja, odiati v rúchach nebeského
tela, že poznáte jeden druhého, milujete jeden druhého. Premenili  ste sa znova na
mladého muža, mladú ženu. Presne tak. To tam čaká až do príchodu Pána Ježiša. A
jedného dňa to oslávené telo Jeho ... No, pamätajte, to je nebeské telo, nie oslávené,
nebeské telo. A jedného dňa to nebeské telo opustí s Ježišom nebesia.

42 “Lebo to vám hovorím,” 2. Tesaloničanom, 5. kapitola, alebo 1. Tesaloničanom, 5.
kapitola, jedna alebo druhá, “Hovorím vám, nechcem, aby ste nevedeli, bratia, o tých,
ktorí spia, aby ste sa nermútili, ako tí, ktorí nemajú nádeje. Lebo ak veríme, že Kristus
zomrel a znova vstal tretieho dňa, tak isto aj tí, ktorí zosnuli v Kristovi privedie Boh s
Ním.  Lebo hovoríme vám to  Slovom Pánovým,  že  my,  ktorí  sme nažive  a  budeme
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ponechaní  do  príchodu  Pánovho,  nepredstihneme alebo  nezabránime (to  najlepšie
slovo), nezabránime tým, ktorí spia. Lebo trúba Božia zaznie a mŕtvi v Kristu vstanú
najprv.” Tieto nebeské telá prichádzajú dolu a obliekajú si zemské oslávené telá. “A my,
živí ponechaní budeme v okamihu zmenení a spolu s nimi vychvátení, aby sme sa stretli
s Pánom v povetrí.”

43 “Nebudem piť ovocie toho viniča ani jesť, až kým ho budem jesť nový s vami v
Kráľovstve Môjho Otca,” svadobná večera. Lebo po tri a pol roka antikrist dokončí svoju
vládu a celý svet bude zničený. Židia sú vyvolaní, Jozef sa dáva poznávať pohanom,
vlastne Židom. Pamätajte, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom, nebol tam prítomný
ani  jeden pohan. Keď poslal  ...  Poznáte ten príbeh. Jozef,  dokonalý obraz Krista,  v
každej veci. A keď Jozef nechal poslať pre svojich bratov a oni prišli a on sa pozrel a
videl  malého Benjamína a videl  ich tam a potom...  Oni  povedali,  “No, táto osoba...
Nemali sme zabiť nášho brata, Jozefa.” Keď Židia uvidia, že urobili chybu, keď teraz
Kristus, keď sa im On dáva poznávať... A Jozef bol tak plný, on musel plakať, takmer,
tak on poslal svoju ženu a deti preč a všetkých strážcov a všetko ostatné a poslal ich do
paláca. Presne tak. A potom v prítomnosti len tých Židov, povedal, “Ja som Jozef, váš
brat. Som váš brat.” A potom oni padli a začali sa triasť, povedali, “No, my vieme, že to
dostaneme, lebo sme zabili nášho brata. Povedali sme, že sme zabili svojho brata a on
je teraz tento veľký kráľ.”

On povedal, “Boh to urobil za určitým účelom, aby zachránil život.” To je presne ten
dôvod, že to Boh urobil: aby spasil nás Pohanov. Ale tí Pohania boli v paláci. Haleluja!
On, odmietnutý svojimi bratmi, Jozef, On si vzal Nevestu a tá Nevesta bola pohanská,
nie židovská. V poriadku.

44 No, kde sa to teraz dostávate? Potom, čo sme obliekli tieto slávne telá a ten veľký
vek, ktorý má prísť, keď toto oslávené telo, toto nebeské telo sa stalo osláveným telom
... Rozumiete, čo teraz myslím? Potom sa môžem prechádzať a povedať, “Brat Neville.”
Dovoľte,  že  vám to  trochu  znázorním.  Poviem,  “Brat  Humes,  poďme  dnes  ráno  k
Ockovi.” On je Boh. My Ho poznáme, On je Spasiteľ, On je uzdravovateľ.

Nikdy nebolo niečo také ako stvorenie hriechu. To nijako nepasuje, však? Hriech nie
je stvorenie. Nie veru. Hriech je prevrátenie. Je len jeden Stvoriteľ, to je Boh. Hriech je
prevrátená spravodlivosť. Čo je cudzoložstvo? Prevrátená spravodlivosť. Čo je lož? Zle
predstavená  Pravda.  Samozrejme.  Čo  je  slovopre  kliatia?  To  je  Božie  požehnanie
obrátené na slovo prekliatia, ktoré majú namiesto požehnania. Hriech nie je stvorenie.
Hriech je prevrátenie. Takže Satan nemohol stvoriť hriech, on len prevrátil to, čo Boh
stvoril. To je presne tak. Smrť je len prevrátením života.

45 No,  všimnite  si  toto,  všimnite  si  toto.  Potom pôjdem a  poviem,  “Brat  Humes,
poďme ty  a  ja  a  brat  Beeler  a  niektorí  bratia,  pôjdeme k  Ockovi,  našemu Bohu  a
povieme; poďme na malý výlet. Vy chlapci ste mali radi hory, keď ste...”

“Áno, iste.”

“Ó,  je  ich  tam  na  niekoľko  miliónov  míľ  v  tom  novom  svete.  Choďte  tam  a
poprechádzajte sa po nich.”

Ja musím ...?.. slnko každý deň, poďte vyššie, vypočujem vás. Ešte kým hovoria, ja
počujem.“ Izaiáš 66. Tak je to.

46 A viete,  idem si  tam na prechádzku,  všetci  sa  tam prechádzame iba nejakých
päťsto rokov, len malý výlet, alebo milión, v tom nie je rozdiel. Vidíte? A teraz... znie to
bláznivo, ale je to pravda. Vidíte, je to pravda, lebo tam nie je čas, to je večnosť. A keď
tam idem, prechádzam sa tam a viete, koho tam stretnem? Poviem, “No, či tam nie je
sestra Georgie Bruce? No, sestra Georgie, je to už dávno, čo som ťa videl.” Vyzerá tak,
ako vždy. Vidíte? Môžno má milión rokov, ale stále je taká mladá ako vždy. Ona bude
škrabť niekoho po chrbte a ja sa pozriem, je to gepard, lev. Poviem, “Ako sa máš dnes
ráno, gepard?”

“Mňááu,” ako mačiatko. “Ó, bol som tam a rozprával som sa s niektorými sestrami
tam pri tých veľkých kvetoch, boli sme tam asi päťsto rokov (vidíte?), obzerali sme si to
tam.” No, viem, že to znie bláznivo, ale je to pravda. To je presne tak. To je tak, ako to
Boh chcel.

47 Nech je požehnané tvoje srdce, sestra Georgie, nič nemôže uškodiť, vôbec nič. V
čase večera pôjdeme hore na tú horu a povieme, “Ó, Ocko, Bože, raz som bol stratený.



ADOPCIA, 2. ČASŤ: ZJAVENÍ SYNOVIA BOŽÍ 9

Ó, raz som bol v bahne hriechu, Ocko, Bože a Ty si ma zachránil.”

No, ľudia, ktorí sa to snažili vyjadriť boli pokladaní za zbláznov. No, ten človek, čo
napísal  ten posledný verš tej  piesni,  “Ó,  láska Božia,”  ktorý bol  napísaný na stene
blázinca, ktorý sa pokúšal vyjadriť Božiu lásku. Ako sa On znížil, aby zachránil hriešnikov
a ako to urobil,  Jeho láska, ktorá prišla dolu a spasila mňa i  teba. Keď hovoríme o
uctievaní,  anjeli  o tom nič nevedia. Uctievanie...  Anjel  iba vie, že tam stojí  a máva
krídlami dopredu a dozadu, “Haleluja! Haleluja!” Ale, ó, keď to prichádza ku tomu, že
viem, že som bol stratený a teraz som nájdený, bol som mŕtvy a znova som na žive. Ó,
Bože, bol som v hriechu, bol som v bahne, bol som dolu na smetisku.

48 Tu je to najlepšie, čo vám môže život dať. Boli ste niekedy tu dole pri tej skládke
odpadkov od Colgate? To je to najzapáchajucejšie miesto, kde som kedy bol. Z toho
dymu sa mi zdvíha žalúdok. Ležíte dole v tom všetkom starom zápachu, je vám z toho
tak zle, že sa vám žalúdok z toho prevracia, ako po ricinovom oleji. Je vám z toho tak
zle ako len môže byť a všade po vás behajú potkany, snažia sa vás zožrať, a to je to
najlepšie  zo života.  A potom vás niekto uchopí  a  zodvihne.  A ste skutočne starý a
nemôžete si pomôcť. A On vás zodvihne a premení na osemnásťročného chlapca, postaví
vás na vrch hory, v rozkvete zdravia, ó, dobrý čerstvý vzduch, dobrý pohár studenej
vody. Chceli by ste sa znova vrátiť na to smetisko? Nie, brat, nikdy, nikdy späť na to
smetisko.

49 No, to je to, čo to znamená, priatelia. To je to, čo to videnie, alebo prenesenie,
čokoľvek... videnie. Poviem videnie, lebo sa obávam, že by to niekoho zranilo povedať
prenesenie; to je to, čo to bolo. No, to je keď Boh... čo Boh urobil, aby ku Sebe priviedol
synov a dcéry. No, kto sú títo ľudia? Ako oni vôbec... Čo urobili títo ľudia, že si toto
zaslúžili? Ako to oni vôbec urobili? Boh, na začiatku, predtým ako bol stvorený nejaký
anjel... Koľkí z vás vedia, že On je nekonečný?

No, vy bratia trojičiari, nechcem vás zraniť, ale ako v mene dobrého Božieho Slova
by si mohol umiestniť bytosť Ježiša ako oddelenú osobu od Boha samotného? Ak by
mohol Ježiš vziať inú osobu a donútiť ho, aby išiel a zomrel, aby vykúpil túto osobu tu,
On by bol nespravodlivý. Je len jeden spôsob, ako to mohol Boh urobiť: že On Sám
zastal to miesto. A Boh sa stal telom, aby mohol okúsiť bolesti smrti, aby odstránil od
nás ten osteň a smrť, aby sme mohli  byť vykúpení Ním Samým. Preto On bude tak
uctievaný. Ježiš bol človek, iste bol. On bol človek, č-l-o-v-e-k, narodený z panny Márie.
Ale ten Duch, ktorý bol v Ňom, to bol Boh bez miery. V Ňom prebývala plnosť Božstva
telesne. On bol Jehova-Jireh, On bol Jehova-Rafa, On bol Jehova-Manassess, On bol
Jehova, náš Štít, naša Záštita, náš Uzdravovateľ, On bol Alfa, Omega, Počiatok a Koniec,
On bol  Prvý,  Posledný,  On Bol,  Ktorý Je a Príde,  Koreň a Výhonok Dávidov,  Ranná
Hviezda, no, On bol Všetko-vo-všetkom. V Ňom prebývala plnosť Božstva telesne.

50 A smrť vždy mala osteň, ktorým pichala ľudí. “Ách,” Diabol hovorí, “Mám ťa, lebo si
ma počúvol. Bodnem ťa, položím ťa do hrobu. Tá krv tých oviec ti i tak nepomôže, to je
len zvieracia krv.”  Ale Boh, vo Svojej  múdrosti,  vedel,  že príde Baránok, zabitý od
založenia sveta. Tak veru. A oni ... On čakal na ten čas, kým príde plnosť času.

Ale  jedného dňa,  keď  prišiel  tento  Baránok,  tento  Človek.  Dokonca  Satan  bol
oklamaný. Pozrel na Neho, povedal, “Ak si ty ten Syn Boží, urob toto. Ak si ten Syn Boží,
urob nejaký zázrak a nech ťa vidím to robiť. Nech ťa to vidím urobiť. A-ha, uviažem mu
handru okolo tváre, udriem Ťa. Ak si prorok, povedz, kto ťa uderil. Ja neverím, neverím,
že si ten chlapík. Ak si, povedz nám rovno..., kto si.” Vidíte, všetko takéto. “Ó, povedz
nám, že si.” On neotvoril Svoje ústa. Ó, On mu tým dal na oči zásteru.
51 On sa pozrel po svojich učeníkoch a povedal, “Mohol by som požiadať Svojho Otca a
On by Mi poslal dvanásť legiónov anjelov...”

Pilát to nepočul, viete. “Ak si ty... Ak si ty... Ó, to nie je on. No, pozrite ako krváca.
Hej, niektorí z vás vojakov choďte a napľujte mu do tváre.” Opľuli Ho, vysmiali sa Mu,
plnými hrsťami Mu trhali bradu z tváre. “Ó, on nie je... Nie, to nie je on. Zapichnem svoj
osteň do neho, chlapče. Dostanem ho tam. Teraz ťa mám.”

Keď posledný krát vykríkol, “Eli, Eli. Môj Bože, môj Bože,” to bol človek. “Prečo si
ma opustil?”

V Getsemanskej záhrade, to pomazanie Ho opustilo, viete, On musel zomrieť ako
hriešnik. On zomrel ako hriešnik, viete to, nie pre svoje hriechy, ale pre moje a tvoje. To
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je to, kde prichádza láska, ako On vzal tie moje hriechy. Ó, haleluja, ako On vzal tie
moje.

52 A tam On bol, On nemohol otvoriť svoje ústa. Satan povedal, “Vieš, verím, že to bol
len obyčajný človek. On sa nenarodil z panny, takže ja ho bodnem svojim ostňom.”

A tu prichádza, vrazil do Neho svoj osteň, ale to bol ten nesprávny čas, chlapče. On
si potom vytiahol svoj osteň. On už odvtedy nemôže viac uštipnúť, on tam nechal svoje
žihadlo. Na tretí deň vstal a povedal, “Ja som ten, ktorý som bol mŕtvy a žijem znovu a
žijem na veky. A mám kľúče smrti a pekla.” Tak veru. On prehliadol, Kto On bol. “A
pretože ja žijem, vy tiež žiť budete. Ešte sa neukázalo....”

53 Jedného dňa, tri alebo štyri dni po tom, potom, čo vystúpil k Otcovi, vrátil sa späť,
potom niektorí povedali, “Ó, On je... To musí byť strašidlo. On musí byť trochu niečo ako
strašidlo. A keď ste to videli, videli ste nejaké videnie” “Nie, on bol skutočný Ježiš.”

Tomáš povedal, “Nech uvidím Jeho ruky a všetko, poviem vám, či to je On.”

On povedal, “Tu som,” Povedal, “Máte tu nejakú rybu a nejaký chlieb? Prineste mi
sendvič.” A oni Mu priniesli sendvič a On tam stál a jedol to. Povedal, “Či duch môže
takto jesť? Či má duch mäso a kosti ako mám Ja?” Vidíte? On povedal, “Ja som On. To
som Ja.”

54 A Pavol povedal, “Ešte sa neukázalo aký presne druh tela budeme mať, ale vieme,
že budeme mať telo ako On.” Čo? Či On mal niekedy to telo teofánie? Veru mal. Keď On
zomrel, Biblia povedala, že “On,” to je znovu osobné zámeno, “On išiel do pekla a kázal
dušiam v žalári.” Ako On išiel dolu a ako to urobil? On mal zmysel hmatu, On mal zmysel
sluchu, On mal zmysel reči, On kázal s takým istým druhom tela, v akom som videl tých
oslávených ten večer. On kázal dušiam ktoré boli v pekle, ktoré nečinili pokánie v čase
dlhozhovievavosti za dní Noeho.

Ale keď On vstal po Veľkej noci, bolo nemožné, že by to Telo malo vidieť porušenie,
lebo prorok Dávid to videl dopredu, “Nezanechám jeho duše v pekle, ani neutrpí môj
svätý porušenie. Ba čo viac, moje telo bude odpočívať v nádeji, lebo On nenechá moju
dušu v pekle, ani nenechá aby môj Svätý videl porušenie.” A po sedemdesiatich dvoch
hodinách, prv ako mohlo prísť porušenie, tá teofánia, to telo, ktoré išlo a kázalo tým
dušiam, ktoré boli v žalári, ktoré nečinili pokánie za dlhozhovievavosti vo dňoch Noeho;
znovu vstalo a to smrteľné oblieklo nesmrteľnosť a On stál a jedol a povedal nám, že On
bol Človek. Haleluja!

55 Takého Ho uvidíme, brat Evans. Taký bude, keď zasadne na trón Dávidov. Haleluja!
Takí budeme, keď sa budeme prechádzať hore a dolu, keď si urobíme výlet po tých
horách na milión rokov, len pár dní,  len pár minút, prejdeme tam na druhú stranu,
posadíme sa tam.

A  prichádza  čas  jesť,  viete,  sestra  Woodová  hneď  povie...  Poviem,  “Sestra
Woodová, no, kde si bola celý ten čas? Nevidel som ťa, zdá sa mi ako by to bolo pätnásť
minút.”

“Ó, to bolo dvetisíc rokov, brat Branham.”

“A-ha. Ako sa cítiš?” Ó, samozrejme, že sa nemôžete cítiť inak ako dobre.

“Hey,  poďte  sem, chlapci.  Ukážem vám niečo,  bratia,  moji  drahí  bratia.  Tu je
prameň vody, najlepší,  z  akého ste kedy pili.  A,  ó,  dáme si  dobrý, chladený nápoj.
Načiahnem sa tam a vezmem obrovský strapec hrozna a posadíme sa tam a budeme
jesť.” Nebude to nádherné? To je presne, čo to je. To je presne to.

56 Ako sa do tohoto dostaneme? Ako to poznáme? Boh, pred založením sveta, nás
predurčil. Koho? Tých, ktorí sú v zasľúbenej zemi.

... predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom Neho, podľa ľúbosti Svojej
vôle,

Na chválu jeho slávy... (Aby sme Ho mohli chváliť, ako On povedal. To On je, Boh,
my Ho chceme chváliť.) ... na chválu slávy Svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom
Milovanom. (V Kristovi sme omilostení.)

V ktorom máme vykúpenie skrze Jeho Krv, odpustenie h-r-i-e-ch-o-v...

57 Musím sa vrátiť  k  adpopcii,  ale  chcem sa tu zastaviť  na chvíľu  na “hriechoch”.
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“Hriechy,” všimli ste si to? Viete, že Boh neodsudzuje hriešnika za to, že hreší? On ho
odsudzuje za to, že je hriešnik. Ak hriešnik fajčí cigáru, On ho za to neodsudzuje, on je v
prvom rade hriešnik. Vidíte, vidíte? On nemá žiadne hriechy, hriešnik. On je proste
hriešnik, on nemá žiadne hriechy. Ale vy máte hriechy, vy, ktorí ste Kresťania. Všimnite
si tu, on hovorí ku cirkvi. Udržuje ju v poriadku. Vidíte, vidíte? “Odpustenie hriechov,” h-
r-i-e-ch-o-v. My páchame hriech. Ale hriešnik je proste hriešnik, Boh mu neodpúšťa.
58 Teraz poviete, “No, on išiel von a zastrelil nejakého človeka. Čo s tým urobíš?” To
nie je vôbec moja vec. Ja nie som reformátor,  ja som kazateľ.  O to sa bude starať
zákon, oni sú reformátori. Oni sú... No, poviete, “On spáchal cudzoložstvo.” To, to je na
zákone. To je medzi ním a zákonom. Ja, ja nie som reformátor, ja nereformujem ľudí. Ja
chcem, aby sa obrátili. Ja som kazateľ. Vidíte? Mojou vecou je priviesť ich k Bohu. Ak on
zhrešil, to je jeho vec, on je hriešnik. Boh ho odsudzuje na vyššej úrovni. On je od
začiatku hriešnikom, on je od začiatku odsúdený. On sa nedostal ani na štartovnú čiaru,
on nie je nikde. On je od začiatku hriešnikom. On nemá hriechy, on je hriešnik.

59 Vy by ste nemohli prísť a povedať, “Toľkoto je noc a toľkoto nie je noc.” Nie, to je
všetko noc, to je všetko noc. To je to, čo Boh povedal. Tak je to. On je proste hriešnik,
to je všetko. “No, on urobil toto. Toľkoto je noc; toto tu je skutočne svetlá noc.” Viem,
ale to všetko je len noc, to je všetko. Vidíte?

No, ja by som nemohol povedať, Toľkoto tu je svetlo.“ Nie, to je všetko svetlo,
vidíte, to je svetlo, nemôžete povedať koľko. Vidíte? Ale ak je v tomto čierna škvrna,
potom je v tom temnota.

60 Takže “hriechy”, h-r-i-e-ch-y, máme odpustenie našich hriechov skrze Jeho čo?
Krv, vzácnu Krv.

... podľa bohatstva Jeho ...

Ako je nám odpustené? Lebo sme hodní a urobili  sme niečo, že nám boli  naše
hriechy odpustené? Jeho čo?

... milosti;

Ó. Neprinášam nič vo svojich rukách, Pane. Nič by som nemohol urobiť,  nie je
jediná vec, ktorú by som mohol urobiť. Pozrite. On ma predurčil, On ma povolal, On ma
vybral.  Ja  som si  nikdy  nevybral  Jeho.  On vybral  mňa,  On vybral  teba,  On vybral
všetkých nás. My sme si nevybrali Jeho. Ježiš povedal, “Nevyvolili ste si vy mňa, ale ja
som si vyvolil vás.” On povedal, “Nikto nemôže ku Mne prísť, ak by ho prv nepritiahol
Môj  Otec  a  všetkých,  ktorých  mi  dal  Otec,  prídu  ku  Mne.  A  žiaden  z  nich  nebude
stratený, len syn zatratenia, aby sa naplnilo Písmo.” Vidíte? Povedal tam, “Všetkých,
ktorých Mi dal Otec, prídu ku Mne.”

61 Ó, začína byť  neskoro,  však? A ešte som z toho nevyšiel.  Ešte  som s tým ani
nezačal.  Ponáhľajme sa. Musím sa tu ku niečomu dostať a tak veľmi rýchlo, keď sa
poponáhľame. Musím sa tu na chvíľu vrátiť ku tej adopcii.  Ó, odpustíte mi? Len pár
minút. Dajme toto... Niektorí z týchto ľudí sú až Georgie len na dnes večer, nech sú
požehnané ich srdcia. No, brat z Georgie a Texasu a odkiaľkoľvek si, počúvaj tento piaty
verš, zostaňme pri ňom na pár minút.

... predurčiac nás k, k...

62 Čo  znamená  slovo  “k,  ku,”  slovo  “k”  znamená,  že  je  niečo,  ku  niečomu
prichádzame, “k.” “Idem k prameňu. Idem ku stoličke.” Brat Humes, rozumieš tomu?
“Idem ku stolu.”

...predurčiac nás k synovstvu (adopcii)  skrze Ježiša Krista cieľom Neho,  podľa
ľúbosti svojej vôle.

Koľko ľúbosti? Koho ľúbosť to bola, koho dobrota? Jeho vlastná, Jeho vlastná dobrá
ľúbosť Jeho vlastnej vôle.

63 No, čo je to adopcia? Nech vám to predložím, neviem či... Nebudem mať čas sa cez
to dostať, ale dotknem sa toho. Potom ak je tam nejaká otázka, môžete sa ma potom
neskôr opýtať, niekdy v posolstve, niečo. Počúvajte. Vaša adopcia nie je vaše narodenie.
Vaša adopcia je vaše umiestnenie. Keď sme sa znovuzrodili, myslím že Ján 1:17... Keď
sme narodení z Ducha Božieho, sme synovia Boží. Ale my sme boli predurčení. No, tu je
to, do čoho sa vás snažím doviesť, k týmto synom posledného dňa (vidíte?), ku... My
sme boli predurčení k adopcii.
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No,  tu  sme.  To  je  to,  čo  trochu  zraňuje  letničných.  Oni  hovoria,  “Som
znovuzrodený. Chvála Pánovi, mám Svätého Ducha!” Fajn. Si dieťa Božie. To je správne.
Ale to ešte nie je to, o čom hovorím. Vidíte, boli ste predurčení k adopcii. Adopcia je
umiestnenie syna.

Som veľmi blízko pri tom, lebo Rebeka mi povedala, že prichádzam veľmi blízko ku
tomu, tam vzadu ma nemôžete počuť. Veru som.

64 Dieťa.... Koľkí z vás poznajú pravidlá adopcie v Starom Zákone? Samozrejme, vy
ste... Pozrite. Narodil sa syn. Myslím, že som to prebral v niektorej kázni. Kde to je,
Gene, pamätáš si? Je to na páske. Ó, čo to bolo? Dotkol som sa toho. Ó, áno, mám to,
“Jeho počúvajte,” “Jeho počúvajte,” adopcia, prijatie za synov.

No, v Starom Zákone, keď sa v rodine narodilo dieťa,  on bol  dieťaťom, keď sa
narodil,  lebo  on  sa  narodil  zo  svojich  rodičov,  on  bol  synom tej  rodiny  a  dedičom
všetkého. No, ale tento syn bol vychovávaný tútormi: Galaťanom, 5. kapitola, 17 až 25
verš. V poriadku. On bol vychovávaný tútormi, vychovávateľmi, učiteľmi. No, napríklad,
ak by sa mi narodil syn, no, poviete, ja som otec a...

65 A to je ten dôvod, že v Biblii kráľa Jakuba... koľkí ste čítali a mysleli si, že tam je
skutočne smiešna vec, “V dome Môjho Otca je mnoho príbytkov [angl.: ”mansions“ -
veľké obytné domy, paláce],” dom, mnoho príbytkov? Vidíte? Skutočne, vo dňoch, kedy
bola Biblia preložená kráľom Jakubom, “dom,” bolo “panstvo.” “V panstve Môjho Otca je
mnoho príbytkov.” Nie v dome, príbytky, ale on bol nazvaný otec tohoto panstva. Oni to
mali veľmi biblické, takto to je v Biblii.

Keď mal nejaký otec veľkú tisíc akrovú farmu, alebo niečo iné, on mal skupinu ľudí,
ktorí tam žili. On mal najaté ruky, ktoré tu žili a starali sa o ovce, tu mal nejakých, ktorí
sa starali o dobytok, tu mal nejakých, ktorí išli hore do vyššieho pásma, sto míľ ďaleko a
tu mal zase nejakých, ktorí sa starali o kozlov a tu niekoho, kto sa staral o mulice a iné
veci. On mal také veľké kráľovstvo. A on vysadol na svojho malého osla a jazdil okolo,
aby videl, ako sa im vodí, strihanie oviec a všetko také. On nemal čas...

Nemôžete ma počuť, keď idem ďalej od tohoto. Budem sa snažiť stáť tu. Môžete ma
teraz počuť dobre? Sledujte.

66 On jazdieval a odchádzal preč z domu, snažil sa starať sa o svoje kráľovstvo. Tak
teraz on chce... Ten syn bude dedičom všetkého, čo on má. On je dedič.

A keď sme narodení do Božieho Kráľovstva skrze Ježiša Krista, sme dedičmi nebies,
spoludedičmi s Ježišom, lebo On zastal na našom mieste. On sa stal nami (hriechom),
aby sme sa my mohli stať Ním (spravodlivosťou). Vidíte? On sa stal mnou aby som sa ja
mohol  stať  Ním,  vidíte,  spoludedičom s  Ním.  V  poriadku.  No,  pamätajte,  to  je  pre
každého jedného z vás.

67 No, pamätajte, Boh vás predurčil  skrze predzvedenie, aby ste prišli  ku tomuto.
Každý, kto tomu rozumie, nech zodvihne ruku. Vidíte? Boh, skrze predzvedenie vás
predurčil, aby ste prišli do zasľúbenej zeme. Čo je zasľúbenou zemou dnes pre Kresťana?
Len zodvihnite ruky, ak viete. “To zasľúbenie je pre vás a pre vaše deti, pre tých, ktorí
sú ďaleko. A stane sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem Svojho Ducha na
každé telo, na vašich synov a vaše dcéry.” A v Izaiášovi 28:10, “Musí byť príkaz na
príkaz,  úprava  na  úpravu,  trochu tu  a  trochu tam,  drž  sa  toho,  čo  je  dobré.  Lebo
bľabotajúcimi rtami a iným jazykom budem hovoriť k tomuto ľudu. A toto je odpočinutie
(toto, ten Odpočinok), tá sabatná zem, o ktorej som povedal, že do nej majú vojsť. A
napriek  tomuto  všetkému,  oni  nebudú  počúvať,  ale  krútili  hlavami  a  odchádzali  a
nepočúvajú.” Vidíte? Presne.

68 Čo to bolo? Presne ako tí ľudia, ktorí prešli celú tú cestu z Kanaánu... vlastne z
Egypta, celú cestu cez púšť a hneď ďalej, dosť blízko, aby ochutnali hrozno, ktoré bolo z
tej zeme. Brat, tam... Tí ľudia chceli, aby som to odvolal, to v Židom 6. Ako to môžem
urobiť? To sú tí hraniční veriaci, oni nikdy neprejdu. Oni nemôžu prejsť. Ježiš povedal...
Oni povedali, “Naši otcovia jedli mannu na púšti.”

A Ježiš povedal, “Všetci sú mŕtvi.” To znamená oddelení. Oni sú všetci mŕtvi. Tak je
to. Povedal, “Ale ja som ten Chlieb Života, ktorý prichádza od Boha z neba. Ten, kto je
tento Chlieb, nikdy nezomrie. Tak je to. Tak je to. Tak veru, ten má večný Život, ak je
tento. JA som ten Strom Života zo záhrady Eden.”

69 No, títo ľudia prišli tak blízko... Vidíte... ak si všimnete v Liste Židom 6, nejdeme sa
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vracať ku tomu, ale v Liste Židom 6, “Títo ľudia sa raz stali účastníkmi, prišli tak blízko a
ochutnali nebeský dar.” Oni sa usadili, oni videli uzdravenia, videli ľudí v moci Božej,
videli zmenené životy, ale oni na to nepoložia ruku. Nie veru. Nie veru. “A ochutnali moc
sveta, ktorý má prísť, a ak by sa oni mali obnoviť ku pokániu, vidiac, že znovu sebe
križujú Syna Božieho a za obecnú považujú Krv zmluvy ktorou boli posvätení...”

“Patrím ku cirkvi,  ktorá verí  v posvätenie.” To je dobré, pokiaľ  ide o to, ale to
nezájdete ďaleko. Vidíte? Tak veru. Tá púšť ich posvätila. Áno, určite. Oni mali... oni
mali medeného hada a medený oltár a všetko tam vonku, posvätenie, ale oni vstúpili do
Palestíny aby odpočinuli. Ne...

70 Pozrite tam do Listu Židom 4, či nehovoril o inom odpočinku? Boh stvoril siedmy
deň a dal im odpočinutie siedmeho dňa. Na inom mieste hovoril o odpočinku povediac,
“dnes v Dávidovi...” On im potom dáva iné odpočinutie, “Poďte ku Mne všetci, ktorí
pracujete a ste obtiažení a ja vám dám odpočinutie.” Vstúpte do tohoto odpočinutia!
Lebo my, ktorí sme vstúpili do tohoto odpočinutia, sme odočinuli od svojich skutkov ako
Boh od svojich v sabat. Určite. Tam je váš sabat, odpočinutie. Tam je váš skutočný
odpočinok, v tej zasľúbenej zemi.

Svätý  Duch  je  zasľúbenie  pre  ľudí.  A  prečo  oni  chcú  vzdelaných  vyškolených
kazateľov, ktorí ich nechajú nosiť šortky a strihať si vlasy a maľovať sa a mužov nechajú
hrať hazardné hry a piť pivo a hovoriť vtipy a tak ďalej a tak sa správať a nazývajú sa
členovia cirkví. No, oni vezmú niečo také a odmietajú vedenie Ducha Svätého. No, Biblia
povedala, že Slovo Božie je ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia kosti
a dokonca rozlišuje myšlienky srdca (áno), dokonca myšlienky mysle.
71 A ak milujeme svet alebo veci tohoto sveta, láska Božia ani nie je v nás. “Mnoho je
povolaných, málo vyvolených, lebo tesná je brána a úzka cesta, ktorá vedie do Života a
málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Mnohí prídu ku Mne v ten deň a posadia sa v tom
Kráľovstve,” povedal Ježiš, “s Abrahámom, Izákom a Jákobom. Ale deti kráľovstiev budú
von vyvrhnuté a povedia, ´Pane, či sme nerobili toto v Tvojom mene? Či sme nekázali?
Či sme neboli doktor Taký-a-taký a reverend Taký-a-taký?´ Nikdy som vás nepoznal.
Odstúpte odo Mňa, činitelia neprávosti,  nepoznal som vás. Nie všetci, ktorí hovoria,
´Pane, Pane,´ vojdú. Ale tí, ktorí činia vôľu Môjho nebeského Otca, Ktorý je v nebesiach,
to sú tí, ktorí vojdú.”

72 Tu to máte, vojdite do tejto zasľúbenej zeme. Ako sa tam dostaneme? Sme ku
tomu predurčení, cirkev, skrze Božie predzvedenie. Boli sme predurčení ku čomu? Na
Jeho česť, skrze Jeho milosť, ku sláve a uctievaniu a Božej sláve. Ocko, sediac tam na
začiatku, samoexistencia, nič vôkol Neho, chcel aby Ho niečo uctievalo, tak On predom
ustanovil  a predurčil  cirkev pred založením sveta a napísal ich mená do Baránkovej
Knihy Života, keď boli zabití pred založením sveta, aby sa mohli objaviť ku Jeho sláve a
Jeho chvále na konci času, kedy zhromaždí všetky veci v tom jednom Človeku, Kristu
Ježišovi. Úú! Sláva! To je ono. To je ... A to je práve tam, môj brat, sestra. Nikdy sa od
toho nepohnite.

73 Boh,  skrze Svoju vyvoľujúcu milosť,  vás  povolal.  Boh,  skrze Svoju vyvoľujúcu
milosť,  vás posvätil.  Boh,  skrze Svoju vyvoľujúcu milosť  a  Jeho moc vás pokrstil  a
postavil do tejto zeme odpočinutia. Tí, ktorí vošli do tohoto odpočinutia prestali blúdiť.
Oni prestali so svojimi skutkami tak, ako Boh so Svojimi. Oni majú nevysloviteľnú radosť
a  sú  plní  slávy.  Kvitne  v  nich  Strom Života.  Oni  majú  dlhozhovievavosť,  miernosť,
dobrotu, trpezlivosť, vieru... vieru... vieru, krotkosť, miernosť a tak ďalej. Strom Života
kvitne v nich, lebo ich nádej je zakotvená v Kristu Ježišovi,  svedok Ducha Svätého
vydáva svedectvo so znameniami a divmi, ktoré nasledujú veriacich. “Tieto znamenia
budú nasledovať tých, ktorí veria.” Ako oni idú, uzdravujú chorých, vyháňajú démonov,
hovoria v jazykoch, vidia videnia. Oni ... A oni chodia s Bohom, hovoria s Bohom. Žiaden
diabol nimi nemôže pohnúť, oni sú pevní, očakávajú na Večný Život. Zabúdajú tie veci,
ktoré sú v minulosti, ženú sa za cieľom k víťaznému, k odmene horného povolania v
Kristu Ježišovi. Tam oni sú. Tu to máte. To je cirkev.
74 Ako sa tam dostali? Nemôžete povedať, “No, Pane, vieš, jedného dňa som začal
fajčiť a upadol som, potom som myslel, že by som...” Ó, nie, nie, nie, nie.

Predurčenie! On nás povolal a keď Ho nasledujeme, hovoríme, “Bože, boli  sme
stratení a zničení. Vôbec sme sa nestarali aby sme sa zachránili. Boli sme... Prirodzenosť
bola prasačia, od začiatku sme boli prasce.”
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Vyjdete von k prasačincu a pozriete sa na nejakú starú prasnicu a poviete, “No,
pozri, dievča, chcem ti niečo povedať. To je zlé pre teba, že žerieš pomije.”

Ona povie, “Kvík-kvík.” Vidíte? Práve toľko môžete urobiť vo veci svojho spasenia.
Presne tak.

75 Poviete, “Pani, nemali by ste nosiť takéto šaty, mali by ste sa obliekať slušne. Mali
by ste robiť  toto.  Nemali  by ste chodiť...  Nemali  by ste mať tieto kartové večierky.
Nemali by ste fajčiť. Nemali by ste to robiť. Pane, nemali by ste to robiť.”

Povie, “Kvík-kvík. Patrím ku Kvík-kvík.” A-ha. “Kvík,” to je skoro všetko, čo vedia.
“No,  chcem,  aby  si  vedel,  že  som práve  tak  dobrý,  ako  ty.  Kvík-kvík.”  Vidíte,  oni
odmietajú vedenie Ducha Svätého, lebo Biblia hovorí, že ak milujete svet alebo veci toho
sveta, láska Božia nie je vo vás.

76 Čo ich robí zvláštnymi? Ste svätý národ. Čo ste urobili? Vstúpili do tej zeme. Ste v
inej zemi. Ako ste sa tam dostali? To je zasľúbená zem, aký druh zasľúbenia? “A stane
sa v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem Svojho Ducha na každé telo. Jedným
Duchom sme my všetci pokrstení do tejto jednej zasľúbenej zeme.” Amen. Bratia a
sestry (haleluja!), s čistotou srdca, žiadna žiarlivosť, žiadne nepriateľstvo, nič... Je mi
jedno, ak nejaký brat zablúdi, nezáleží na tom, čo urobil, pôjdete za ním.
77 Išiel  som za  jedným bratom,  nie  dávno,  on  zblúdil.  Jeden mladík  mi  povedal,
“Nechaj toho darebáka ísť. Nechaj ho tak.”

Povedal som, “Ak by som sa niekedy dostal do takého stavu, že by moje srdce
neišlo s mojim bratom, potom je pre mňa čas ísť ku oltáru, lebo som vypadol z milosti.”
Povedal som, “Pôjdem dovtedy, dokiaľ bude v jeho tele dych a chytím ho niekde tam na
ceste.” Tak veru. A ja som ho chytil (haleluja!), priviedol som ho späť. On je teraz späť
bezpečne v ovčínci. Tak veru. On by zablúdil s takou istotou ako ten svet.

78 Predchvíľou, keď som videl tú úbohú ženu, ktorá tam sedela a ten šerif na mňa
zavolal, povedal, “No, ona by mala byť vo zvieracej kazajke.” Povedal, “Je v delíriu, je
úplne mimo seba. Ona... ona...” Dali ju do hotela, kým som prišiel. Povedal som, “To je
v poriadku.”

Povedal... ten šerif povedal, “No, Billy.” Poznám ho veľmi dobre, poznám ho odkedy
bol dieťa. Povedal, “Ak by som ti nejako mohol pomôcť...”

Povedal som, “To je v poriadku.”

Povedal, “Môžeš jej pomôcť?”

Povedal som, “Nie, ale On môže.” Povedal som, “Dajte mi ju.”

Tak oni ju tam priviedli. A keď odišla po chvíli v pokoji... Čo to bolo? Vyslali sme za
ňu modlitbu. Amen. Ona bola tak...

Oni povedali, “Chcete poslať po doktora?” Pýtali sa jej muža, “Chcete poslať po
doktora?”

“Doktor pre ňu nemôže nič urobiť.” A to je tak. Ona sa zbláznila. “Doktor pre ňu
nemôže nič urobiť.” Povedal, “Naša jediná nádej je dostať sa tam.”

A on povedal, “Billy, ja tomu nerozumniem.”

Povedal som, “Ja neočakávam, že budeš. Neočakávam, že tomu budeš rozumieť.”

79 Ale, ó, ani ja tomu nerozumiem. Nie. Ó, ale brat, pamätám sa, keď som bol raz tam
preč. Niečo pre mňa prišlo. Amen. To nebolo to, že by som ja chcel prísť, ale Niečo prišlo
za mnou. Lebo pred založením sveta, Boh predurčil (haleluja!), že budeme Jeho, na Jeho
česť a slávu. Počúvajte. Tých, ktorých predzvedel, tých čo? Povolal. Je to tak? Povolal
vás? Áno. Prečo vás povolal? Predzvedel vás. Tých, ktorých predzvedel, On povolal,
tých, ktorých povolal, tých ospravedlnil. Je to tak? A tých, ktorých ospravedlnil, tých
oslávil. Amen. To je to, čo hovorí Biblia. Tých, ktorých predzvedel, tých povolal: každú
generáciu. Tých, ktorých povolal, tých už oslávil. Čo? Prečítajme tu to miesto Písma. V
poriadku.

... predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista cieľom Neho podľa ľúbosti Svojej
vôle

na chválu Jeho slávy ...
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Rozumiete tomu? Na chválu Jeho slávy, aby sa On mohol posadiť v tých večných
vekoch, ktoré majú nasledovať a Jeho deti budú kričať, “Abba, Otče. Abba, Otče.”

A tí anjeli povedia, “O čom to hovoria? O čom to hovoria?”

80 Je to tak nádherne ukázané na tom márnotratnom synovi.  “Bol som stratený.”
“Toto  je  môj  syn.  Bol  stratený  a  teraz  sa  našiel.  Bol  mŕtvy  a  znova  žije.  Prines
najtučnejšie teľa, to najlepšie rúcho, prsteň na jeho ruku. A nech...” Niet divu, keď tie
ranné hviezdy spolu spievali a synovia Boží jasali, keď videli ten plán vykúpenia, ako Boh
zapisuje vaše mená do tej Knihy pred založením sveta.

81 No, poviete, “Kalvín veril niečomu takému.” Ja neverím Kalvínovi. Kalvín bol vrah.
Kalvín poslal  na smrť jedného človeka, lebo krstil  vo meno Ježiša.  On bol  darebák,
potreboval sám byť obrátený. Tak veru. Ale to, čo povedal o niektorých veciach, bolo
pravdou. Ne... Ale to jeho konanie, zabiť človeka za niečo také, to je strašné, to je
hriešne. No dobre.

... ktorú rozhojnil oproti nám...

82 Ó, počkajte, neprebral som tú “adopciu,” že? Je už neskoro? Pozrime sa, čo hovoria
tieto hodiny tu, koľko máme hodín. V poriadku. Áno, vezmime nejakých desať minút
kvôli týmto ľuďom, ktorí prišli z ďaleka. Pozrite.

83 Pozrite. “Adopcia,” ukážem vám čo sa teraz deje. Nejaký otec má veľké kráľovstvo,
jazdí okolo. Narodil sa mu syn. Ó, on je tak šťastný. (No, to je Boh.) Takže viete, čo robí
ten otec? On nájde najlepšieho vychovávateľa, tútora. Viete, čo je to tútor, či nie? To je
školský učiteľ. On nájde toho najlepšieho školského učiteľa, ktorého môže nájsť v celej
krajine. (A potom ideme, počúvajte) A on nájde toho najlepšieho školského učiteľa,
akého môže nájsť. On nevezme len nejakého lumpa; on chce, aby jeho chlapec bol
poriadny človek.

Či nechcete, aby vaše deti bolo také? Iste, to najlepšie, čo im môžete dať. Tak
veru. Takže ak prirodzený človek to takto myslí, čo myslíte, o čom Boh myslí pre Svoje
deti? To najlepšie, čo môže ...

84 Tak on chce človeka, ktorý bude čestný. No, on nechce človeka, ktorý by povedal,
“No, pozri, ja... Junior, rob si čo len chceš, miláčik.” “Ó, áno, otče, a-ha, on si poradí, je
to fajn chlapec.” Trochu ho potľapká po pleci a slama v jeho klobúku... Nie, nie. Taký
človek by bol hneď prepustený. Iste. On chce človeka, ktorý bude verný. Ak ten chlapec
robí dobre, povedz mu to. Ak nie, povedz mu, čo robí zle.

A ak zemský otec takto myslel ... Či by ste nechceli človeka, ktorý by bol s vami
čestný, ten školský učiteľ aby bol čestný pri vašich deťoch? Iste. No, čo myslíte, že si
Boh myslí a On vie; my nie, On áno. My sme ohraničení, my by sme nemohli povedať.
Ale On je nekonečný a On vie.

85 Tak viete, čo urobil Otec? On nikdy nepovedal, “Idem poslať pápeža, aby dohliadal
na moje deti.” Ani nepovedal, “Pošlem nejakého biskupa.” Nie, nie. On to neurobil, lebo
On vedel, že pápež by zlyhal, tak isto ako biskup. Vidíte? On nikdy nepovedal, “Pošlem
generálneho dozorcu, aby dohliadal na moje cirkvi.” Nie, nie.

On poslal Svätého Ducha. To bol Jeho Tútor, aby vychovával Svoje deti. V poriadku.
Ako potom viete, že Svätý Duch ne... On hovorí skrze ľudské ústa. Ako potom viete, že
hovorí pravdu? Keď vidíte Svätého Ducha ako hovorí skrze úst, ktoré hovoria pravdu
presne za každým, predpovedajú a dokonale sa to uskutočňuje, ako povedal Samuel,
potom viete, že to je pravda. Prichádza to pravdivo. Lebo Boh povedal, “Ak on hovorí a
to, čo hovorí sa nestane, nepočúvajte ho, lebo Ja nie som s ním. Ale ak sa to stane,
potom ho počúvajte, lebo Ja som s ním.” Vidíte? Tu to máte. Takto to On robí.

86 No, potom ide okolo. No, čo mylíte, že by povedal ten Tútor, ak by musel prísť k
Otcovi a povedať, “Tvoje deti sa správajú strašne. Poviem ti, ten Tvoj chlapec, on... on
je odpadlík. On je cirkusant. Nikdy som nevidel takého človeka. Ó, vieš čo urobil? A to
Tvoje dievča.... Ó, úúú, neviem, čo s ňou urobíš. Hmmm. No, vieš čo? Vyzerá ako...
Vidíte? Ona je celá vymaľovaná ako tam tie dievčatá, Filištínky. Tak veru. Ona sa chce
správať tak ako ony.”

“Moja dcéra?”

“Áno, Tvoja dcéra.” To je to, čo Svätý Duch musí povedať o cirkvi dnes. Niet divu,
že nemôžeme mať prebudenie. Vidíte? No, to je pravda.
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“Čo Tvoj syn? Háá? To isté.”

“Čo?”

87 “No, vieš, vždy si hovoril, že tie ovce sa majú pásť na tam tej pastvine, kde je ten
pokrm pre ovce. Áno, vieš čo urobil? Zaviedol ich dolu na tú hromadu buriny. Proste ich
tam zobral a všetky ich tam umiestnil na tej rovine a nechal ich tam ležať okolo tej
hromady buriny a jesť tie staré vŕby a oni sú také biedne, že sa sotva môžu odtiaľ
pohnúť.” To sú biskupi, pastori, ktorí zapierajú jej moc. “No, oni... poviem Ti pravdu,
nikdy vo Svojom živote som nevidel takú nervóznu skupinu oviec.” On to nemá rád. Nie.
“A vieš čo? Ten dobytok tu, vieš, povedal si im, aby sa pásli tam na tej lucerne, vieš,
aby stučneli.”

“Áno.”

“Vieš, čo im on dáva?”

„Nie.”

“Tú trávu s tými tvrdými býľami. Áno. On ich núti, aby sa pripojili do spoločností a
do všetkého takého. Nikdy v živote si takých nevidel. Nikdy živote si nevidel takýchto.
Vieš, čo on robí? Chodí tam a fajčí veľkú cigaru, vypätý. Má so sebou svoju ženu, a tá
nosí  šortky,  tak,  ako to  robia  tam tie  Filištínky.  Áno.”  Takéto posolstvo musí  dnes
povedať o cirkvi Duch Svätý. No, čo si o tom myslíte? To je adopcia. Čo On urobil? On
nás predurčil k adopcii. On nám dáva Svätého Ducha, ale počkajte na chvíľu; adopcia, to
je to, o čom hovoríme. Adopcia...

88 “No, vieš, čo on robí? Jedného dňa tam prišiel biskup a on tam mal malú službu
uzdravovania, prišiel tam ten biskup. Nejaký chlapík, brat prišiel a modlil sa za chorých.
A on povedal, ´Zastav to.´”

“Ó, ...ó, áno, otče biskup, urobím to.”

“Nespolupracuj s nim.”

“Ó, nie, nie, otče biskup, iste nie.”

“A tu Ja prichádzam, aby som mu povedal tú Pravdu z Tvojho Slova. ´Vidíš, tu to
je.´ Čítam mu Tvoje zákony, presne, čo má robiť a on Ma nepočúva. Povedal, ´Ó, to
bolo pre iný vek, pre nejakého iného syna v nejakom inom čase. To nie je pre mňa.´” Tu
to máte. To... No, to je pravda, priatelia. No, nevidíte, kde cirkev zanedbáva zaujať
svoje miesto, prečo nemôžeme mať prebudenia, prečo sa nedejú tieto veci?. To je to, v
čom to väzí.
89 Jozue povedal, “Gád, chcem aby si... Práve tu je tvoje miesto podľa toho plánu,
tvoje miesto leží tu, práve tu. Dostaň sa tam, Gád a zostaň tam. Benjamin, ty choď
rovno tam dolu. A teraz, vy všetci  zostaňte mimo hranice tých Filištínov.” Jozue sa
vracia, a tu oni všetci s tými Filištínmi, majú poriadnu tancovačku, takto tam tancujú a
všetky ženy sú vymaľované a tancujú, prežívajú výborné chvíle. A Jozue si škriabe hlavu
a povie, “Čo teraz?” To je presne to, čo sa deje, nie všetci, vďaka Bohu, nie všetci, ale
príliš veľa. No dobre.

90 No, čo sa deje potom? To je to, čo sa stalo. Môžete si predstaviť si toho človeka...
toho Svätého Ducha ako sa pred Otcom červená, keď On musí toto povedať? Ó! “Povedal
som mu, ale on na to nepočúval. Povedal som mu to a nechal som ho prečítať si to
rovno v tej Knihe. Poslal som jedného malého kazateľa, aby prišiel a ukázal mu, že Ježiš
Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. A vieš čo? On nechal jedného z tých starých
pastierov kozlov, aby prišiel  a povedal mu, že to bolo pre iný vek. Vidíte? A on tak
smrdel keď tam prišiel. (Vieš, cigarety ...?... a tak ďalej), tak strašne páchol, keď sem
prišiel.  Ale poviem Ti,  ten pastier  kozlov mal  na sebe pripnutých toľko medailí,  že,
poviem  Ti,  ak  by  si  napísal  jeho  meno  na  papier,  zabralo  by  to  (jeho  úmrtné
oznámenie), zabralo by to pol strany, len jeho tituly. Tak veru. Isteže, oni ho tam majú
radi v tej krajine, ale poviem Ti, on určite nevie ako pásť ovce. To je ta zlá vec. On Ma
nebude počúvať,” hovorí Svätý Duch. “Snažil som sa mu povedať, že Ty si ten istý včera,
dnes i naveky, ale on to nebude robiť. On je ten najväčší zbabelec, ktorého som kedy
videl vo svojom živote. Áno. A cirkev ho urobila dozorcom, biskupom, a tak ďalej, všetci
ľudia ho počúvajú. A potom vieš čo? Oni vezmú tie ... Majú tam tú vec, ktorú volajú
televízia. Takto to zapnú a ...  a tie ženy tam takto vystupujú a tak sa správajú, vo
všetkých druhoch šiat, takmer polonahé, ktoré... A vieš čo, veľa Tvojich dcér sú ...”
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“Ó, iste nie.” Vidíte?

91 Povie, “Áno, sú. Áno, ony to robia. Umm. Niektorí z nich kričia po prebudení, Otče,
niektorí z nich to skutočne chcú. Niektorí z nich skutočne kráčajú po tej línii, niektorí z
nich stoja tak verne na Tvojom Slove, ako len môžu. Iní, ja neviem, čo robiť, oni sú
mimo toho.  Vieš,  čo  robia  tí  druhí?  Robia  si  z  nich  posmech  a  oni  sú  len  skupina
bláznov.”

“No, z toho mi je dosť zle.”

92 A teraz, zmeňme ten obraz. No, Otec, Jeho syn je dobrý chlapec. Jeho Otec hneď...
Tu je Tútor, Svätý Duch. Ktorou cestou Svätý Duch... On povedal, “Ja pôjdem ...” Tútor
povedal, “Ja som...”

To dieťa povedalo, “Budem kráčať s Tebou. Budem kráčať s Tebou.”

“Ó, ten kopec je veľmi vysoký, synu.”

“Pôjdem s Tebou. Mám v Teba dôveru. Ak začnem byť unavený, Ty zodvihneš moju
ruku a podržíš ma.”

“Ale tam hore na tom kopci sú levy.”

“Na tom nezáleží, dokiaľ si  Ty nablízku, v tom nie je žiaden rozdiel. Ja pôjdem
rovno naň.”

“Sú tam problémy, sú tam klzké skaly.”

“Je mi to jedno, dokiaľ Ty držíš moju ruku, budem kráčať rovno s Tebou. Budem
kráčať rovno s Tebou.”

“Ó, vieš čo? Tvoj Otec to tak robil.”

To je dobre. Tak veru.

93 Dostal sa hore na ten vrch. “Ó,” On povedal, “Vieš čo, Otče? Tvoj syn je presne ako
úlomok z toho starého kameňa. On je úplne, presne ako Ty. Každé Slovo, ktoré Ty
hovoríš, on na To hovorí ´amen´. Nechal som ho raz otvoriť si v Biblii jedno miesto a
tam bolo povedané, ´Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky.´ Vieš, čo povedal?
Vykríkol a rozhodil svoje ruky do vzduchu a povedal, ´Haleluja, amen!´ Ó, a vieš, tam
bolo hovorené, tu, kde si Ty povedal, ´Tieto skutky... Ten, kto verí vo Mňa, skutky,
ktoré Ja činím, on bude tiež činiť.´?”

“Áno, pamätám si, že som to písal Môjmu synovi. Áno, pamätám si, že som to
písal.”

“Ó, keď to on uvidel, on len vykríkol a skákal hore dolu, kričiac ´Haleluja, Pane.
Vezmi odo mňa všetok ten svet. Urob ma takým.´Tak veru. A všetky tie veci, ktoré
urobil ...”

“Ó,”  povedal  Otec,  “Je už čas.  Som šťastný z  tohoto syna.  To je dobrý syn.  V
poriadku. Drž na ňom Svoje oko na pár rokov, vidzme, ako sa mu povedie, ako pokročí.”

94 A po pár rokoch: “Ako sa mu vodí?”

“Ó, on dokonca rastie v milosti. Ó, on proste ... On robí pokroky. Hovorím Ti, on je
skutočne ... No, on berie tie ovce, zaobchádza s nimi presne - presne ako Ty. On im
nikdy nedá morské riasy. On im nikdy nedá tie tvrdé býle. Keď ony prídu a hovoria,
´chceme sa pripojiť ku cirkvám,´povie, ´Zavrite ústa, nepotrebujete to. Nie veru. Tu je
to, čo potrebujete, ´Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť každý jeden z vás na meno Ježiša
Krista, na odpustenie svojich hriechov. Obdržíte dar Svätého Ducha.´ Áno, tak veru, to
je to, čo povedal.”

“Ó, skutočne to hovorí?”

“Veru tak, iste to hovorí.”

“No, to je presne tak, ako som To napísal.”

“To je presne tak, ako To on hovorí.”

“Hmm, áno.”

95 Jedno miesto hovorí, “Zostaňte v meste Jeruzaléme, dokiaľ nebudete odiati do moci
z výsosti.  Potom, čo príde na vás Duch Svätý,  budete Mi svedkami v Jeruzaléme a
Samárii až do najďaľších končín zeme.” Keď si to prečítal, skríkol, “´Haleluja, to je to, čo
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potrebuješ!´ Vieš,  čo on robí?  On ich tam len priviedol,  až kým to nedostali,  to  je
všetko, zostal tam s nimi.

A ak začali robiť paniku, povedal, ´Hop, hop, hop, hop, počkajte chvíľu, počkajte
chvíľu. Takto sa správajú kozly a nie ovce. Vidíte? Ó, niekedy sa neho trochu naštvali,
ale on ich len trochu potľapkal po pleci a povedal, “Počkajte chvíľu, pssssssssst. To je v
poriadku.´ On naozaj vie, ako viesť tie ovce. Tak veru, poviem Ti.”

96 “Vieš, čo? Videl som arcibiskupa Toho-a-toho , že mu povedal... on nemohol prísť
do tohoto mesta a mať zhromaždenie. Ale, vieš, Ja som ho viedol, povedal som mu,
´Jednako choď.´

“Odvolaj tieto pásky a nenechaj aby sa rozširovali.”

“Oni jednako rozširujú. Idú do týchto miest, povedal, ´No, nebudeme podporo...´”

“A vieš, diabol sa tam dostal a povedal, ´Stavím sa s vami, že ho dokážem držať
preč od toho mesta.´ Ja som povedal, ´To nedokážeš. Ak mu Ja poviem, aby išiel, on
pôjde. Som si istý, že pôjde.´ ´Nie, nie, nie, nie, nie, ja mu poviem. Pôjdem tam dolu a
poviem, ”Teraz všetci moji agenti, zhromaždite sa všetci spolu. Nechcete tu ten starý
fanatizmus, všetko to staré “Božské uzdravovanie” a tie staré veci o Duchu Svätom. To
pominulo s apoštolmi pred rokmi. Vy viete, že to nie je na nič dobré, tamto. Snaží sa im
dať tie staré tvrdé býle, všetko také.“´ Oni, oni...

97 “Ale  vieš  čo,  on  jednako  išiel  rovno  tam.  Išiel  rovno  tam dolu  a  začal  hádzať
lucernu. A vrátil sa, vieš čo, tie ovce začali žrať, oni tak tučnejú ako len môžu byť. Tak
veru.  No,  oni  majú uzdravovania a zhromaždenia a vieš  čo,  mnohí  z  tých mladých
začínajú ... No, oni videli, že keď majú veľkú kopu sena, takej lucerny. Budeš sa diviť, čo
s tým urobili, to bolo také dobré, že bežali ku susedom a povedali, ´Ochutnajte Toto!
Ochutnajte Toto!´ Oni povedali, ´Mladí, pripravte sa...´ Tak veru, takto. Rovno tu. Práve
tu To je, rovno tu. Vidíte? No, len čiňte pokánie, každý jeden z vás a dajte sa pokrstiť na
meno Ježiša, môžete dostať Svätého Ducha. Je to pre každého, kto to urobí, nech len
príde, nech len sem príde, aby videl, čo hovorí Biblia.´ Vidíš? A oni tam majú nádherný
čas.”

“Ó, to je Môj syn” To je Môj chlapec. No, myslíš, že už dozrel?“

98 “Áno, iste,” povedal Svätý Duch. “Dal som mu skúšky. Chlapče, skúšal som ho
takto a skúšal som ho takto. Zložil som ho, v chorobe, položil som ho. Zdeptal, nechal
som diabla aby s ním robil, čo len mohol; on sa znova zodvihol. On prišiel tak isto, znova
prišiel hore. Dal som na neho chorobu. Urobil som toto. Dostal som ho do nemocnice.
Vzal som ho tu von a toto som urobil, urobil som tamto. Obrátil som proti nemu jeho
ženu, obrátil  som proti nemu jeho susedov, všetko som obrátil. To neurobilo žiaden
rozdiel. Povedal, ´Hoci by ma On i zabil, i tak Mu budem veriť.´Zabil som jeho rodinu.
Vzal som toto, urobil som toto, urobil som toto všetko, urobil som toto, tamto. On stále
stál hore, ´Hoci by ma i zabil, aj tak Mu budem slúžiť. On je môj.´”

“Ó! No, myslím, že by sme ho mali zavolať na nejaké špeciálne miesto a urobiť
adopciu.”

No, keď ten otec v Starom Zákone porozumel, že jeho syn už prišiel do toho veku a
dozrel do adopcii ... Do ... On je narodený ako dieťa, ale, keď ... on je potom syn. Ale on
potom už nikdy nebude len dieťa, len obyčajný syn, až kým nedozreje a neukáže, čo je.
Potom ho On volá von.

99 No, cirkev, tu sme. Ste pripravení? No, je trochu neskoro, každý si  kusnite do
prsta, uštipnite sa do duše a šklbnite sa za srdce, len na chvíľu. Vidíte? No, teraz ideme
umiestniť cirkev. No, keď sa cirkev dostáva na to miesto, On hovorí, “Manassess, ty
patríš tu. Efraim, ty zase tu.”

On ich berie von na určité miesto, ten otec a on ho stavia hore na také vysoké
miesto a robí ten obrad a oni všetci  prichádzajú. A on povedal, “Chcem, aby každý
vedel, že toto je moje dieťa a ja adoptujem (prijímam) svojho syna. A chcem, aby každý
vedel, odteraz, že jeho meno... Ja ho oblečiem, dám mu špeciálny odev. A Chcem, aby
ste vedeli, že jeho meno je práve tak dobré na akomkoľvek šeku ako je moje. On je
moje dieťa, prijímam ho do svojej rodiny, hoci on bol mojim synom, odkedy sa narodil.
Odkedy prijal Svätého Ducha, on bol Môj syn. Ale teraz ho idem umiestniť do pozície v
autorite. Čo on prepustí, je prepustené, čo najme, to je najaté.”
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“Amen,  amen  vám hovorím,  že  ak  by  ste  povedali  tomuto  stromu,  ak  by  ste
povedali tejto hore, ´Pohni sa,´ a nepochybovali by ste vo svojom srdci, ale verili by ste
tomu, čo ste povedali, stane sa a môžete mať to, čo ste povedali.” Vidíte? Tu to máte, tu
to máte. Vidíte, “On je môj syn.” Koľkí poznajú adopciu; že oni prijali toho syna potom,
čo bol dokázaný, že je... Každý kto čítal Bibliu; umiestnenie synov.

100 No, Boh urobil to isté Svojmu Synovi, keď vzal Ježiša hore na Vrch Premenenia. On
tam hore vzal Petra, Jakuba a Jána, to sú traja zemskí svedkovia. Bol tam Ježiš, Mojžiš a
Eliáš a Boh, tam na tej hore. Oni tam stáli na tej hore. A prvá vec, viete, oni sa pozreli a
Ježiš bol pred nimi oslávený. Je to tak? Koľkí vedia, že to je Písmo? Čo On urobil? On Ho
odial do rúcha nesmrteľnosti. A on povedal, “Jeho rúcho žiarilo ako slnce.” Je to tak? A
oblak Ho zatienil. A Peter a Ján a tí padli na svoju tvár. A oni sa pozreli a tam stál Mojžiš
a Eliáš, ktorí sa s Ním rozprávali. A Mojžiš bol mŕtvy a pochovaný v nenájdenom hrobe
osemsto rokov.  A Eliáš  odišiel  do neba na voze,  päťsto rokov predtým. Ó,  ale  tam
jednako boli. Oni sa tam s Ním rozprávali. Vidíte, On vzal Ježiša hore, aby ich videl, aby
vedel, o čom to všetko je, aby Mu ukázal tieto veci. A oni sa s Ním rozprávali, mali s Ním
rozhovor.

101 Potom, keď sa Peter znovu pozrel a to oslávenie bolo preč od Ježiša, oni videli len
Ježiša a z toho oblaku vyšiel Hlas a povedal, “Toto je Môj milovaný Syn, toho počúvajte.
Jeho  Meno  je  práve  tak  dobré  ako  Moje.  (Tak  je  to.)  Toho  počúvajte.”  To  je  to,
adoptovaní alebo umiestnení synovia.

No, to je to, kde sa Boh snaží dostať letničnú cirkev v Knihe Efežanom. Vidíte?
Rozumiete? Musíme zakončiť, lebo začína byť neskoro, deti začínajú byť ospalé. Chcel
som sa dostať tu do tohoto verša, ale nemôžem, do toho trinásteho, tá posledná časť,
“zapečatení Svätým Duchom zasľúbenia.” Dostaneme sa ku tomu v nedeľu. Pozrite. No...
ako... čo nás privádza do vnútra a ako sme my strážení Týmto...

102 Ale  teraz  ku  tomu  “miestu,”  ako  ste  na  tom?  Najprv  ste  narodení  do  toho
Kráľovstva skrze Ducha Svätého. Koľkí to viete? V poriadku. Ďalej, vy ste predurčení ku
čomu? K adopcii. Čo je to? Vy ste predurčení k umiestneniu.

103 Ó, sestra Scott, verím, že tu je, sedí tu. Nie si to ty, ktorá si bola dnes doma?
Nejaké učenie teraz letí zemou, v rôznych častiach krajiny, mnoho som o tom počul: že
Ježiš je tu na zemi, kráča tu v tele, že prichádza a robí toto. To je lož. Jeho Svätý Duch
je  tu  a  On  sa  snaží  umiestniť  Svoju  cirkev,  aby  dostal  Svoju  Cirkev  do  poriadku,
umiestnil ju v zasľúbenej zemi, takže oni môžu vstúpiť... takže všetci tí nepriatelia môžu
byť vyhnaní.
104 Manassess  nemôže  vziať  jeho  zem.  Nemôžem mať  službu  uzdravovania,  keď
polovica tých ... Keď idem tam a kážem krst na meno Ježiša Krista a tí trojičiarski bratia
hovoria, “Ó, on je starý ”Jesus Only.“ A ja nemôžem ísť sem a mať Božské uzdravovanie,
keď polovica z nich hovorí, ”Božské uzdravovanie je v poriadku.“ A mnohí z nich majú
radi tie zázraky od Pána a hovoria, ”No, verím, že brat Branham je prorok, ale dovoľ,
nech ti niečo poviem. Dovtedy, ako je ten Duch na ňom a on má tie rozoznania, on je
Pánov  sluha.  Ale  jeho  učenie  je  zhnité.  Nie  je  na  nič  dobré.“  Kto  kedy  počul  takú
hlúposť? To je buď z Boha alebo to nie je z Boha. Tak je to. Buď je to všetko Boh alebo
nič z Boha. Takto to je. Ale ako budete konať? Manassess nebude držať svoju pôdu;
Efraim sa nebude držať svojej pôdy; Gád sa nebude držať svojej pôdy; Benjamin sa
nebude  držať  svojej  pôdy;  oni  tu  všetci  behajú  s  tými  Filištínmi  a  všetko  je  to
pomiešané. Ako takto budeme umiestnení? Ale my sme sa narodili skrze Ducha Svätého,
všetci z nás. Je to pravda? Ku čomu sme boli narodení? Predurčení ... potom, čo sme na
narodili,  sme  predurčení  ku  adopcii,  aby  sme  boli  umiestnení  do  Tela  Kristovho.
Rozumiete, čo mám na mysli?

105 Čo je Telo Kristovo? Niektorí sú apoštolovia, niektorí sú proroci, niektorí sú učitelia,
niektorí sú evanjelisti a niektorí sú pastori. Je to tak? My sme ku tomu povolaní. Iní
majú  dary  jazykov,  výklad  jazykov,  múdrosť,  známosť,  zázraky,  pôsobnosti  divov,
všetky tieto rôzne dary. A teraz, čo oni robili? Oni to trochu praktikovali. Čo? Nechali to
len tak voľne bežať, ako neviem čo. Jeden povstane, hovorí v jazykoch a ten druhý
hovorí ďalej, [brat Branham imituje zvuk neporiadku a zmätku - Pr.] Kazateľ bude kázať,
zvolá  ku  oltáru  a  niekto  povstane,  hovorí  v  jazykoch a  “Haleluja,  sláva  Bohu!”  Ak
náhodou ten  kazateľ  pokračuje  so  svojim posolstvom,  súc  pomazaný,  ľudia  potom
hovoria, “ten starý odpadlík.” Vidíte, to je preto, lebo nie sú vyučovaní.
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106 Biblia hovorí, že duchovia prorokov sú podriadení prorokom. Boh nie je žiadny autor
zmätku. Keď tu stojím, slúžim tu pod Božím pomazaním. Nezáleží na tom, ako veľmi
chcete hovoriť jazykmi, vydržte len ticho, dokiaľ Boh neskončí tu. Potom, ak hovoríte v
jazykoch,  to  nemôže  byť  len  nejaké  opakovanie  miest  Písma,  lebo  Boh  povedal
nežvatlite  ako  pohania  (Tl.  -  citát  z  ev.  Matúša  6/7.  Podľa  Biblii  kráľa  Jakuba:  -
neopakujte sa zbytočne.) Ale to je priame posolstvo ku niekomu. Ukážte mi jeden raz,
ukážte prstom na jediný raz, kedy Svätý Duch, pri tom rozoznávaní, povedal niekomu ...
opakoval dokola nejaké miesto Písma. On mu povedal niečo, čo s nimi nebolo v poriadku
a niečo, čo urobili a niečo, čo musia urobiť, alebo, že niečo sa musí stať, alebo niečo
také. Je to tak?

Tak je to aj s hovorením v jazykoch a s výkladom. Ak je jeden v cirkvi, ktorý hovorí
v jazykoch a iný to vykladá, nech je to takto. Povedzme, že povstane brat Nevillle a
hovorí v jazykoch a tento brat tu tomu dáva výklad, povie, “Povedz tomuto človeku tu,
že včera išiel sem hore a urobil niečo nesprávne, čo urobil. Doktor mu dnes povedal, že
má rakovinu. Choď dať tú vec do poriadku a vráť sa sem a daj sa do poriadku s Bohom.”

Ten človek povie, “Skutočne, to je pravda.” Potom je Boh s vami.

107 Ale ako to takýmto spôsobom urobíme? Vidíte? Je to len bum, [brat Branham to
znázorňuje],  len  také  náhodilé,  vôbec  žiadne  umiestnenie.  No,  to  je...  Vidíte,  List
Efežanom sa to snaží ... Vidíte, im to chýbalo. Vidíte, im to potom chýbalo. My sme
predurčení k adopcii za synov. Teraz, koľkí rozumejú, čo myslím, zodvihnite svoje ruky.
Adopcia.  Sme narodení  v  Božom Duchu,  iste  dostávame Svätého Ducha a  voláme,
“Abba, Otče! Haleluja! Sláva Bohu!” Sme ... tak je to. Sme deti, ale nemôžeme sa nikam
dostať. Nemôžeme premôcť tých Filištínov.

108 Pozrite sa na Billyho Grahama ako tam stojí. A ten Mohamedán hovorí, “Dokáž to.”

Pozrite sa na Jacka Coeho, ako tam stojí. A ten ateista, tá Cirkev Kristova si s tým
ateistom trasie ruky, podávajú si ruky. Mal by byť Kresťanom a podáva si ruky s diablom
ako Joe Lewis a s nejakým slobodným mysliteľom a dokonca preklínajú Boha a hovoria,
že aj tak nie je nič také, ako Boh, od začiatku a takéto veci sa dejú v cirkvi, ktorá sa
nazýva Cirkev Kristova, podávajú si s ním ruky a stavajú sa proti bratovi Jackovi Coe.
Ako takto niečo urobíte? A tí letniční, mnohí z nich, sú proti nemu, keď každý kazateľ v
našej zemi by mal stáť tesne pri ňom a povedať, “Bože, zošli Svoju moc.” Vidíte, tu sme,
my nemôžeme byť umiestnení.

109 Efraim nechce zostať. Tu príde jeden, nachádzame tu Manassessa ako hovorí, “Ó,
Pán mi dal dobré kukuričné pole.” Potom tu prichádza ... Gád, hovorí, “No, no, počkaj.”
Hovorí, “ja by som mal pestovať ovos, ale ja budem tiež pestovať kukuricu. Haleluja!”
Vidíte? Ty nemáš čo do činenia  s  kukuricou;  máš ovos,  ovos je  tvoj  diel  aby si  ho
pestoval. Ty nemáš pásť ovce, keď máš pásť dobytok. Boh chce umiestniť cirkev. Ale
každý jeden z nich chce robiť to isté. “Haleluja!” Nemôžete im o tom nič povedať. Nie,
nie.  Oni  majú stále  tú kozliu  prirodzenosť,  “Ale,  ale,  ale,  ale,  ale,  ale,  ale.”  Vidíte,
nemôžete im nič povedať. Tak je to. No, je to pravda? A vy nemôžete umiestniť cirkev.
Vidíte?

110 Cirkev má byť predurčená ku adopcii za deti, kde človek... Boh môže vziať človeka
a adoptovať ho do rodiny a dať  mu niečo,  čo...  Najprv,  skúste to a vidzte,  či  je  to
pravda. Biblia hovorí, “Skúšajte duchov.” Tento človek tvrdí určitú vec, preskúšajte to a
vidzte, či je to pravda. Ak je to pravda, choďte rovno s tým. Potom povedzte, “Pane,
pošli nám niečo ďalšie.” Kráčajte ďalej, kráčajte len ďalej až každý zaujme svoje miesto.
Potom začnete vidieť cirkev Božiu, ako sa začína dostávať na svoje miesto. Potom sa
deje to, že Filištíni sa začnú odťahovať. Zmiznú šortky, vlasy narastú, tváre budú umyté,
nebudú žiadne cigarety. Tak je to. Keď sa cirkev začne dostávať do svojej silnej moci,
keď budú mať Ananiáša a Zafíru, zopár z nich. Tak veru. Uvidíte, keď tá svätá cirkev
bude stáť spolu vo svojej moci, umiestnení do pozície synov Božích, adoptovaní do Božej
rodiny, mocná cirkev stojaca tam vo svojej sláve. Ó, to je to, pre čo si On prichádza.

111 Vidíte, ako sme od toho ďaleko, bratia? Nemôžete sa dokonca zhodnúť v Písme. A
ktokoľvek, ktokoľvek, kto nemôže vidieť vodný krst v Biblii na meno Ježiša Krista, je buď
slepý alebo niečo nemá duševne v poriadku. A tam je ten veľký boj.

Požiadam kohokoľvek, aby mi ukázal nejaké miesto Písma, kde bol kedy niekto
pokrstený na nejaké iné meno okrem mena Ježiš Kristus, v tej novej cirkvi. Alebo, ak bol
pokrstený nejakým iným spôsobom, on sa musel dať znovu pokrstiť na meno Ježiša
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Krista, aby dostal Ducha Svätého. Príďte a ukážte mi. Nie je nič také. Nie je žiadne také
poverenie. Keď tam Ježiš povedal, “Choďte, učte všetky národy, krstiac ich vo meno
Otca, Syna a Svätého Ducha.” Otec, Syn, ani Svätý Duch, ani jedno z nich nie je meno,
žiadne z nich. Peter sa otočil, rovno desať dní potom a povedal, “Čiňte pokánie a dajte
sa pokrstiť, každý jeden z vás vo meno Pána Ježiša Krista na odpustenie hriechov.” A
všade v Biblii.
112 A potom tu boli niektorí, ktorí boli tam dolu pokrstení nejako inak skrze Jána, len na
pokánie. Pavol povedal, “Musíte byť znovu pokrstení. Musíte prísť znova.”

“Ó, no, my sme boli pokrstení veľkým svätým mužom, Jánom, ktorý krstil Ježiša.”

“V poriadku, toto je Evanjelium. Toto je Duch Boží, ktorý mi to zjavil. Som apoštol
Pánov a ak by prišiel anjel z neba a kázal niečo iné ...”

Dovoľte, že to prečítam. Biblia hovorí, “Ak by anjel ...” Pavol povedal, “Ak by anjel z
neba hovoril niečo iné ... biskup, arcibiskup, pápež, dozorca, čokoľvek on môže byť, ak
káže niečo iné ako Toto, čo som vám kázal, nech je prekliaty.” Nie je žiadne... Nemáme
takéto zvyky. Nie veru. Vy len ... Tam nie je žiadna taká vec. A potom (Vidíte?), prečo je
to,  že  ľudia  to  nemôžu  vidieť?  Prečo  to,  že  ľudia  tomu  nebudú  veriť?  [Niekto  v
zhromaždení hovorí, “predurčení”.] Vidíte? Niekto to tu rovno trafil, Gene. “Predurčení,”
presne.  Prečo?  “Všetkých,  ktorých  Mi  dal  Otec  (čo?),  prídu  ku  Mne.”  Ako  presne.
“Všetkých, ktorých Mi dal Otec, prídu; prídu ku Mne.” Čo to, čo sa tu snažím nájsť? Tu to
máme. Dobre.

113 Dovoľte, že prečítam tento verš, a potom vám poviem, čo Pavol, tie veci, ktoré...
Práve to posolstvo, ktoré som kázal dnes večer, tu je to, čo povedal Pavol o predurčení,
o vodnom krste na meno Ježiša, o krste Svätým Duchom, ustanovenia cirkvi a tak ďalej.
Tu je to, čo povedal:

Divím sa... (hovorí týmto Galaťanom)... že tak skoro odstupujete od Toho, ktorý
vás povolal v milosti Kristovej, ... (Tak sa za vás hanbím, inými slovami, že necháte
niekoho aby prišiel a odvrátil vás od toho.)... k inému evanjeliu,

ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť Evanjelium
Kristovo. (Prevrátiť to skutočné Evanjelium Kristovo.)

114 Ale sledujte. No, pamätajte, to bol Pavol, ktorý donútil každú osobu, ktorá nebola
pokrstená na meno Ježiša Krista, aby prišla a dala sa pokrstiť znova na meno Ježiša
Krista. Koľkí z vás vedia, že je to pravda? Koľkí vedia, že to bol Pavol, ktorý povedal, že
tieto  tajomstvá  boli  skryté  od  založenia  sveta  a  boli  mu  zjavené,  že  my  sme boli
predurčení, aby sme boli synmi a ku adopcii. To bolo vyučované. Pozrite sem, čo on
povedal.

Ale aj keby sme vám my, alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám
zvestovali, nech je prekliaty.

Nepovedzte  len,  “Človeče,  ja  s  tebou  nesúhlasím.”  Nech  je  proste  prekliaty.
Dovoľte, že prečítam ten ďalší verš.

Ako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné
evanjelium, ako to, ktoré sme prijali, nech je prekliaty!

115 Tak je to. No, brat, sestra, ak to bol Boh v ten deň a hovorím to, dúfam, že nie
neúctivo, ktorý ma zobral, aby som videl toto malé... No, vzrušujem sa, nemyslím, že sa
vzrušujem, mám požehnanie,  keď kážem. Dostávam sa mimo seba a  držím vás tu
doteraz, viem, že ste ospalí a unavení. Ale, ó, ... keby ste len mohli vedieť, ako vás tam
chcem. A keď ja, hovorím to ešte raz, keď som ... Keď On povedal ... ja som povedal,
“To by urobilo ...”

On povedal, “Chcel by si vidieť aký je koniec?

116 A ja som sa obzrel a videl som sa ako ležím na posteli. Iste ma poznáte dosť dlho,
aby ste vedeli, že vám hovorím pravdu. Chcem sa vás niečo opýtať, tak, ako povedal
Samuel predtým, ako pomazali Saula; povedal som vám niečo v mene Pánovom, čo
nebola pravda? Je to tak? To bola vždy pravda. Či som niekedy prišiel,  prosil  vás o
peniaze alebo niečo také? Nie, nikdy. Či som urobil niekedy niečo okrem toho, že som sa
vás snažil, ako najlepšie som vedel, viesť ku Kristovi? Presne.

No, oni chcú povedať, že som mentálny telepatista, viete, nejaký super- zmyslovo
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vnímavý.  Samozrejme,  tie  veci  musia  povstať,  Biblia  hovorí,  že  povstanú.  Ako  sa
Jambres a Jannes postavili proti Mojžišovi, oni urobili skoro to isté, čo urobil Mojžiš, až
kým to  prišlo  do  skúšky sily.  Tak  je  to.  Ale  pamätajte,  Jambres  a  Jannes  nemohli
uzdravovať. Oni nemohli uzdravovať. Oni mohli priviesť pliagy, ale nie vziať ich preč. V
poriadku. No, Boh je Uzdravovateľ. Božie Slovo zostáva Pravdou.

117 Snažil  som  sa  byť  ku  vám  úprimný,  snažil  som  sa  povedať  vám  pravdu.  Asi
tridsaťjeden rokov tu stojím za touto kazateľňou, tu a tam, asi tridsaťjeden rokov a
jedného dňa môžem odísť do slávy preč od tejto kazateľne. Je tam manželka, dcéra,
otec, brat, všetci sú tam pochovaní, vzácni priatelia. Sledoval som ich rakvy a kvety,
viem, že jedného dňa tam budú tiež moje. No, to je pravda. Ale úprimne, z celého
môjho srdca, hovorím vám z celého svojho srdca, verím, že som vám kázal to pravdivé
Evanjelium Pána Ježiša Krista. Verím, že by ste mali byť pokrstení, každý jeden z vás vo
meno Pána Ježiša Krista a obdržať krst Svätým Duchom. A kedykoľvek to urobíte, to
vám prinesie radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotu, miernosť, krotkosť, trpezlivosť, vieru.

118 A toho dňa, čo sa mi stalo v to ráno, ja neviem. Nemôžem ešte povedať, či som bol
v  tele  alebo  som  videl  len  videnie,  alebo  či  som  bol  odtiaľto  vzatý  tam.  Neviem,
nemôžem  povedať.  Jediné  čo  viem,  že  som  sa  vždy  bál  zomierania,  to  malého
uštipnutia. Ale nebál som sa, že by si ma Ježiš neprišiel teraz zobrať, nebál som sa toho,
lebo ... nebál som sa toho. Ale ak by som vás stretol a vy by ste boli len nejaká stará
hmla lietajúca v povetrí ... Ale teraz tomu rozumiem. Keď som videl tých ľudí, oni boli
skutoční.

119 Ak niekedy bol nejaký človek, ktorý kedy reprezentoval Letnice a bol pravdivým
apoštolom, to bol F.F. Bosworth, čisté, priame, skutočné Evanjelium (vidíte?), to bol
Bosworth. A keď som ho držal svojimi ramenami a vykríkol som, “Môj otče, môj otče,
vozy Izraelove a ich jazdcovia!”

On povedal, “Synu, zostaň na poli.” Povedal, “Predbehni niektorých týchto mladých,
aby si bol skôr na tých zahraničných poliach ak môžeš. Predtým ako tam zanesú mnoho
fanatizmu, zanes im to pravdivé Evanjelium, ktoré máš.” Povedal, “Tvoja služba ešte
nezačala do toho, čo to bude.” Povedal, “Si celkom nový Branham.” Povedal, “Si mladý,
synu.”

Povedal som, “Brat Bosworth, mám štyridsaťosem rokov.”

Povedal, “Ešte si nezačal.” Povedal, “Nenechaj týchto mladých letničných kazateľov,
aby  sa  tam  dostali  s  tým  množstvom  nezmyslov  a  neotrávili  to  a  neobrátili  tých
diplomatov a celú krajinu proti Tomu skorej, ako sa tam ty dostaneš.” Povedal, “Pohni
sa ďalej, brat Branham, pokračuj s tým Evanjeliom, ktoré máš.” Povedal, “Verím, že si
apoštol, alebo prorok Pána, nášho Boha.”

120 Pozrel som na neho, objal som ho. Povedal som, “Brat Bosworth, chcem sa ťa niečo
opýtať. Čo bol ten najšťastnejší čas tvojho - chvíľa v tvojom - zo všetkých tvojich rokov,
ktoré si kázal?”

Povedal, “Práve teraz, brat Branham.”

Povedal som, “Vieš, že umieraš.”

Povedal, “Ja nemôžem zomrieť.”

Povedal som, “Čo... prečo by si povedal, že toto je tvoj najšťastnejší čas?”

Boli  tam malé dvere. Povedal,  “Ležím tu so svojou tvárou obrátenou ku týmto
dverám. V každej chvíli, Ten, ktorého milujem, Ten, pre ktorého som kázal a pri ktorom
som stál po celý svoj život, On príde ku tým dveriam pre mňa a ja pôjdem s Ním.”
Pozrel som na neho, myslel som, hľadel som na neho, ako by som hľadel na Abraháma,
Izáka alebo Jakoba.

Vzal som jeho ruku, povedal som, “Brat Bosworth, my obaja veríme tomu istému
Bohu, veríme v to isté. Z milosti Božej budem kázať, až kým posledný dych neopustí
moje telo.  Budem stáť  verne pri  Bohu ako len viem. Nebudem robiť  kompromisy s
Evanjeliom na nejakú stranu alebo na nejaké miesto. Budem stáť tak verne ako len
viem. Brat Bosworth, stretnem ťa v tej lepšej zemi, kde nebudeš mladý ... vlastne, kde
už viac nebudeš starý, ale mladý.”

On povedal, “Budeš tam, brat Branham, neboj sa.”



ADOPCIA, 2. ČASŤ: ZJAVENÍ SYNOVIA BOŽÍ 23

121 Hodinu predtým, dve hodiny predtým ako zomrel, asi pred dvomi mesiacmi, myslel
som si, že on zomiera, prišla moja žena a videla ho (on mal o nej vždy takú vysokú
mienku) a potom pani Bosworthová. A asi o dve hodiny... On už ležal, spal. On vstal,
pozrel sa a vyskočil zo svojej postele. Povedal, “Mama, no, nevidel som ťa už roky. Tato,
brat Jim, no...,” povedal, “pozrime sa, ty si bol jedným z mojich obrátených k Pánovi na
zhromaždení v Joliet, Illinois.” On bol mŕtvy päťdesiat rokov. Vidíte? “Áno.” On povedal,
“Tu je sestra Taká-a-taká. Áno, priviedol som ťa k Pánovi na zhromaždení vo Winnipeg.
Áno. No, sestra Taká-a-taká. Nevidel som ťa... Áno, prišla si k Pánovi Tam-a-tam.” A o
rovné tri hodiny si on podával ruky s tými, ktorých priviedol k Pánovi, vykročil na svoje
miesto a ľahol si, prekrížil si ruky a bolo to. Či brat Bosworth vstúpil do tej zeme, ktorú
mi dal Ježiš vidieť v ten deň? Ak je to tak, on je dnes večer mladý muž. Nech Boh dá
odpočinok jeho duši. A nech by som mohol vždy tak verne žiť, aby som mohol vstúpiť do
tej zeme. A nech by som bol tak pravdivým Kristovým sluhom ...
122 Hanbím sa za svoj život. Hanbím sa, ale ja, ja, ja...  Ak som zhrešil  pred vami,
ľudia,  ste povinní  prísť  ku mne, povedať mi to.  Vidíte? Snažil  som sa žiť  čestne vo
všetkom, čo ma Boh nechal robiť skrze Jeho milosť. Vidíte? Ale pozrite, priatelia, ste
povinní, ak viete o niečom, čo je nie v poriadku v mojom živote, prísť a povedať mi to. A
pozrite,  ja  som  povinný  stáť  tu  a  kázať  vám to  pravdivé  Evenjelium.  To  je  moja
povinnosť ku vám, lebo očakávam, že uvidím každú jednu z vašich tvárí, mladých mužov
a ženy, rovno tam za tou hranicou, medzi tým, kde ste teraz a tamtým je len jeden
výdych. No, to je pravda. Je to tam.

123 A nech Boh každej milosti, Boh nebies, nie rúhavo, ale v úcte, “Ocko,” v ten veľký
deň,  keď  tam budeme predstavení  a  budeme mať  znovu svoje  zemské telá,  takže
budeme môcť piť a jesť hrozno a ovocie tej zeme. Oni budú stavať domy a nie iní budú v
nich  bývať.  Oni  budú  sadiť  vinice  a  nie  iní  budú  z  nich  jesť.  Vidíte?  Jeden  človek
vypestuje vinohrad, jeho syn to vezme, a potom to jeho syn vezme a jeho... Ale nie v
tomto prípade, on to zasadí a zostane tam. Vidíte, je to tak. Budeme tam navždy. A
nech v tej zemi smiem vidieť každého jedného z vás.

124 A  ja  viem,  že  tu  hovorím  dokonca  ku  trojičiarskym  kazateľom.  Moji  bratia,
nehovorím toto,  nehovorím toto,  aby som vás zranil.  Ja som tiež trojičiar,  verím v
trojicu, v tri  atribúty Boha; Otec, Syn a Duch Svätý, ale nie v troch Bohov. Vidíte?
Verím, že sú tri  atribúty, absolútne, verím tomu z celého môjho srdca: Otec, Syn a
Svätý Duch, ale oni nie sú traja Bohovia. Oni sú len tri atribúty. Alebo inak, tri úrady
Boha. Boh žil raz v Otcovstve, Synovstve a teraz Svätý Duch. To je ten istý Boh v troch
úradoch. A oni majú...

A Otec, Syn a Sätý Duch, to nie je žiadne Božie meno. Boh má jedno Meno a Jeho
Meno je Ježiš. Biblia hovorí, že rodina v nebi je pomenovaná menom Ježiš a rodina na
zemi je pomenovaná menom Ježiš. Tak je to. Takže Boh má jedno Meno, ľudské Meno.
On bol... mal meno nazvané Jehova-Jireh, Jehova-Rapha, to boli tituly Jeho Božstva. Ale
On mal jedno Meno, Ježiš. To je On.

A v pravde, moji bratia, ak so mnou nesúhlasíte, pamätajte, jednako sa tam s vami
stretnem. Vidíte? Budem tam s vami. A nech vás Boh žehná. Milujem vás.

125 A chcem, aby cirkev pamätala... No, v nedeľu ráno to vezmeme odtiaľto a ja sa
pokúsim  nedržať  vás  dlhšie  ako  do  druhej,  takže  môžete  mať  popoludňajšie
zhromaždenie, ak budeme môcť a ak to tak stihnem ako dnes večer ... je desať tridsať.
Odpustíte mi? Priatelia, nemáme už veľa času, milovaní Budem vás volať, milovaní, lebo
ste. Vy ste moji milovaní. Viete čo? Nech ... Tu je na to Písmo. Pavol povedal, “Horlím za
vás (za svoju cirkev) horlivosťou Božou, lebo som si vás zasnúbil ...” Tu to máte, to je
to. “... lebo som vás zasnúbil Kristovi ako čistú pannui.”

126 No, ak to bolo pravdivé v ten deň, on povedal, (oni, tí ľudia mi povedali), “Ježiš
príde ku tebe a ty nás predstavíš Jemu, čistú pannu. Budeš súdený podľa Slova, ktoré si
im kázal.” A pozrite, ak som vám kázal to, čo kázal Pavol svojej cirkvi, ak prejde jeho
skupina, tak naša tiež, lebo my máme to isté. Amen. Skloňme svoje hlavy zatiaľ čo
povieme, “Nech ťa Boh žehná.”
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