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ALEBO UMIESTNENIE

Jeffersonville, Indiana, USA

1 ...?...našim vzácnym priateľom, sme šťastní, že dnes večer môžeme byť znova tu v
zbore. Je trochu teplo a tak sa budeme snažiť poponáhľať sa ako to len bude možné, ísť
rovno do Posolstva.

Najprv, máme tu nejaké oznamy a jednu zvláštnu prosbu o modlitbu. Boli mi dané
vaše listy, mám ich tam vzadu. Potom prosba za jednu sestru, ktorá cíti,  že má na
mozgu nádor, a potom jedna prosba v Louisville a jeden brat kazateľ, jeho otec má
srdcový záchvat. A vo svete je dnes mnoho, mnoho chorých ľudí. Mnohí telefonujú a my
sa samozrejme za nich modlíme z celých našich sŕdc, aby nám Boh pomohol.

2 Obyčajne  okolo  deväťdesiatpäť  percent  mojej  služby  sú  modlitby  za  chorých
(vidíte), ale ja som tak trochu... trochu som sa na to pozrel... ja sa stále modlím za
chorých. Pamätajte na to. To ide rovno s tým, ale ó, ak by sme len mohli dostať cirkev
tam, kde je ona postavená do pozície a daná do poriadku tak, aby sme mohli pracovať.
Vidíte? Musíme všetko zorganizovať, všetko spolu prihotoviť.

Pred chvíľou mi prišlo niečo iné na srdce. Myslím na to, o tom starom vojnovom
veteránovi; jedna jeho ruka bola takmer odstrelená, noha takmer odstrelená... on tu
práve teraz nie je, aby ma počúval, ale je to skutočne statočná osoba, jeho meno je Roy
Roberson,  jeden  z  našich  dôverníkov  tu  v  zbore  a  je  to  jeden  milý,  kresťanský
džentlmen... On sa tam postavil a povedal, “Brat Branham, nezabudni na prezidenta.”
Povedal, “Cítil som takú ľútosť, keď on vystupoval...” Videl ho v televízii, ako vystupoval
z toho lietadla, slzy sa mu kotúľali dolu po tvári a jeho ústa sa krivili do obidvoch strán...
Viete, on bol rovno tam v tom boji s Royom a inými.

3 Nezáleží na tom, či s ním nesúhlasíte v jeho politike, on je stále náš prezident. Tak
veru. Pre mňa, ja nie som ani demokrat, ani republikán, ja som kresťan. Ale poviem
vám; ja som mal veľký obdiv pre prezidenta Dwighta Eisenhowera. Tak veru. On bol
určite jedným z tých veľkých mužov podľa môjho spôsobu myslenia. Ak by on znova
kandidoval a ja by som volil, volil by som ho znovu. To je pravda. Je mi jedno, či by mal
sto rokov, stále by som volil jeho, pretože sa mi páči. A pamätajme na neho v našich
modlitbách dnes večer.

J.T., skutočne si cením to milé zhromaždenie, ktoré ste všetci - ty a brat Willard,
ktoré sme mali tento týždeň. Ak by som bol vošiel dovnútra tam z vonku, vy všetci by
ste povedali, “V poriadku, brat Branham, poznáte toho a toho,” ale je lepšie len stáť
vonku a počúvať vás. Vidíte? [Brat Branham sa smeje.] No dobre. Veľmi dobre.

4 Dostal som nejaké ponuky od iných zborov, ak by ste mali o to záujem. Ak ste
pripravení ísť a podujať sa pastorskej služby, ak máte skúsenosť, ktorú verím, že máte,
a máte všetko urovnané; mám jeden v Oregone, a nejaký vo Washingtone, Kalifornii, a
Arizone, na rôznych miestach. A ak chcete niekedy začať so službou v niektorom zbore,
no, práve tu je dobré miesto odkiaľ začať, práve tu. A tie duše kričia všade, dokonca v
indiánskych rezerváciách a všade, kamkoľvek chcete ísť. Len nám dajte vedieť, lebo
verím, že vy chlapci ste teraz zakotvení. To je pravda. Som rád, keď vidím, že to robia.

Tam  hore  cestou  má  zbor  brat  Ruddell.  O  pár  dní  budeme  mať  u  neho
zhromaždenie, budeme mať evanjelizáciu u brata Ruddella. A ja si spomínam, že som
zvykol tohoto brata všade tlačiť, snažil som sa dostať ho do toho, aby vyšiel v zbroji a
kázal. On sa tak tomu vyhýbal. Povedal, “Ja neviem hovoriť.” A to by ste ho mali počuť.
Vidíte? Vy neviete, čo môžete urobiť, dokiaľ sa nenecháte uchopiť Duchom Svätým. Tak
je to.
5 Brat Graham Snelling v (štáte) Utica a brat Junior Jackson tam, my ich všetkých
považujeme za naše malé sesterské zbory. My sme všetci spolu. Nie sme v nesúhlase v
našich náukách; naše nádeje, naše ciele, naše náuky sú rovnaké. Stojíme spolu v každej
veci. Sme len jedna cirkev a isteže sme radi, keď sme všade roztrúsení. Máme niektoré
v Afrike, niektoré v Indii a všade po celej krajine. Chceme aby tam boli, aby rozširovali
túto Novinu.
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A vidím prichádzať  týchto  mladých ľudí,  brata  J.T.  Parnella  a  brata  Willarda a
ostatných, ktorí prichádzajú, mladí ľudia, zatiaľ čo ja starnem... Ak bude ešte zajtrajšok,
oni budú tými mužmi zajtrajška. Nechcem, aby toto Posolstvo zomrelo. Ono nemôže.
Ono musí  ísť  ďalej  a  ja  neverím,  že nám zostáva ešte  dlhý čas  na to,  aby sme ho
prinášali.

To malé dieťa, o ktorom povedali, že zomrie, vidím sestra, že si ho mala dnes v
zbore celý deň. To je milé. Sme za to veľmi vďační Pánovi, že je taký milostivý, plný
milosrdenstva. Len ďalej ver, čo ti tu bolo povedané. Bude to v poriadku.

6 No, radujete sa z tohoto vyučovania? Máte radi vyučovanie? Ó, skutočne si myslím,
že nám to prospieva. Dáva nám to trochu odpočinutia od modlenia sa za chorých a
videní a Božského uzdravovania. Samozrejme, dnes večer, po službe Slova sa budeme
znova modliť za chorých. My to vždy chceme robiť. Pokrstiť kohokoľvek a kedykoľvek.

Koľkí si pamätáte, keď som zvykol chodiť popri tom elektrickom vedení? No, mnoho
krát som prechádzal popri tom elektrickom vedení. Musel som prejsť denne tridsať míľ
cez divočinu. Mal som na obchôdzku dvestoosemdesiat míľový úsek vedenia. Prechádzal
som tam s košeľu v rukách a ó, bol som taký unavený, prechádzal som cez tie džungle a
musel som vytínať tie zelené tŕnisté kríky.

Stretol som tam starého farmára a posadili sme sa pod stromom a hovoril som mu
o krste vo Meno Pána Ježiša. On povedal, “Vždy som sa chcel dať pokrstiť.” Povedal
som, “Neďaleko je potok.”

7 Povedal... A vzal som ich tam mnohých a pokrstil vo Meno Pána Ježiša. Naťahoval
som tie  káble,  pracoval  som tak rýchlo,  ako som len mohol.  Mnoho krát,  v  mojom
pracovnom úbore, som jedného pokrstil, keď som zliezol zo stĺpu. Sedel som tam na
stĺpe;  ťahali  sme  káble,  pracoval  som  na  stĺpe  a  rozprával  som  sa  s  mojím
spolupracovníkom o Pánovi. On povedal, “No, Billy, jedného dňa prídem do tvojho zboru
a dám sa pokrstiť.”

Povedal som, “Prečo chceš čakať až dovtedy? Sme rovno pri rieke, je tu množstvo
vody.” Dostaňte ich hneď. Tak je to. To je ten čas. Filip povedal...

8 Eunúch povedal  Filipovi,  “Tu je  voda,  čo  nám bráni?”  Tak je  to.  Nič...,  ak  ste
pripravení, to je ten čas. Nedajte diablovi príležitosť, aby vám medzi to niečo vrazil.
Neodložte na zajtra veci, ktoré by ste mohli urobiť dnes. Zajtrajšok už pre vás nemusí
nastať.

Pamätám si, keď som to raz urobil, naučil som sa... On ma naučil lekciu. Odložil
som niečo, čo som mal jeden deň urobiť a ďalší deň už bolo príliš neskoro.

9 No, skutočne, ja vás tu nechcem držať celý ten čas, ale stávam sa taký inšpirovaný
a neviem... Cítim sa tak dobre, až sa dostávam takmer mimo seba, cítim sa tak dobre.

No, skloňme na chvíľu svoje hlavy prv, ako pristúpime ku Slovu.

Náš nebeský Otče, Ty si ten živý Boh, stále živý. To slnko, ktoré práve zašlo, to isté
slnko, Daniel sa naň díval, keď zapadalo; Jeremiáš sa naň díval, keď zapadalo; Adam sa
naň díval, keď zapadalo; Ježiš sa naň díval, keď zapadalo. A to je ten istý svet, v ktorom
oni žili a kráčali a Ty zostávaš tým istým Bohom.

Dnes večer je tu mnoho prosieb: muž s nádorom na mozgu; sestra, ktorá sa obáva
tej istej veci. Ty si tá jediná nádej, Pane, ktorá k takejto potrebe existuje. Ten nádor sa
stal zhubný, nie je nič, čo by ho zastavilo. Je to mimo dosahu rúk lekára. Ale dnes večer
my prichádzame s tým malým prakom za tým baránkom, aby bol privedený späť do
Otcovho ovčinca. V Mene Pána Ježiša my smerujeme našu modlitbu, aby zabila toho
leva, ten nádor, tú zhubnosť, aby oni boli bezpečne privedení do ovčinca.
10 A my, Bože, spomíname dnes nášho milovaného prezidenta, brata... teda Dwighta
Eisenhowera. On viedol túto zem, Pane, on sa snažil držať ju mimo vojny. On sľúbil, že
vojna v Kórei skončí, ak bude mať nejaký spôsob, ako to urobiť. On sľúbil tým matkám,
že im privedie ich chlapcov späť. Ale povedal, “Aby som to ja urobil... ja to nemôžem
urobiť. Ja môžem vynaložiť svoju snahu, ale jedine Boh Sám to musí urobiť.” A Ty si bol
s ním, Pane a teraz je to všetko urovnané. Prečo to oni nemohli vidieť na prvom mieste?
Bože,  modlím sa,  aby  si  mu  pomohol.  Požehnaj  tú  statočnú  dušu,  Pane.  A  my  sa
modlíme, aby si Ty pre nás vybral vodcu, ktorý má po ňom nasledovať. Nech sa stane
Tvoja predurčená vôľa, Pane.
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Ale  Ten,  o  ktorého sa  my dnes večer  tak  zaujímame,  mimo našich  národných
záležitostí, to je Ten veľký a slávny, ktorý prichádza ustanoviť Kráľovstvo, ktoré nebude
mať konca, Pán Ježiš, Tvoj Syn. Potom oni zložia zbrane, zaznie signál a nebude už
žiadnej vojny. Budú sadiť vinice a jesť ich ovocie. Budú stavať domy a bývať v nich. A
tam potom nikdy nebude žiadnych problémov.

Požehnaj nás teraz, ako pristupujeme ku Tvojmu Slovu. A Otče, Ty vieš ten dôvod,
prečo pristupujem k Slovu práve z tohoto miesta Písma. To je preto, že cítim, že Ty
chceš, aby som to urobil takýmto spôsobom, že to je Tvoja Božská vôľa; to je v Tvojom
poriadku, to je v... To je poriadok tohoto dňa, aby ľudia mohli nájsť svoje miesto, pozíciu
a byť pripravení na hodinu boja. Ako náš brat nedávno povedal v modlitbe, “Ó, Ty si nás
dlho cvičil, Pane.” Teraz, Otče, daj nám naše postavenia. Postav nás tam, aby sme robili
to, čo máme robiť a byť tak vo veciach svojho Otca. Lebo to prosíme v Mene Ježiša,
Tvojho Syna. Amen.

11 Mal som dnes celkom príjemné popoludnie, rozprával som sa so sestričkou jedného
známeho lekára z Louisville. Oni počuli o tých slávnych veciach Pánových. A jej otec je
lekár. A ona prišla ku nám a posadila sa v mojej izbe, bola tam takmer celé popoludnie,
jednoducho len prišla,  vpadla k nám. Milá osoba, trochu tvrdej povahy, viete,  taká
zásadová,  od  začiatku  bola  skutočná  presbyteriánka,  ale  odchádzala  so  slzami
kotúľajúcimi sa po jej tvári. Ó, ja... Boh ich má ukrytých všade, medzi lekármi, medzi
sestričkami.  Nemyslím,  že je  nejaká sestrička v  Nortonovej  Nemocnici,  ktorej  som
nesvedčil o prijatí Ducha Svätého a neopýtal sa jej, či bola pokrstená na Meno Ježiša.
Ani jeden lekár, s ktorým som kedy prišiel do kontaktu, kdekoľvek, nič... Vidíte?

Povedzte im o tom. Nemáš mnoho času, brat. Nezáleží na tom, ako ťažko to tu
vyzerá, čakaj až vydáš ten posledný dych a uvidíš, potom si budeš priať, že by si to bol
činil. Tak veru. Nečakaj dovtedy, urob to práve teraz. Toto je tá hodina. Ó, oni možno
nebudú súhlasiť a budú zúriť a budú celí nervózni, ale oni to tak v skutočnosti nemyslia.
Oni to naozaj tak nemyslia. Oni sú... oni sú v poriadku. Oni sa začnú na vás rozčuľovať,
ale pamätajte len, oni to tak v skutočnosti nemyslia. Oni to tak nemyslia. Oni len boli
niečomu učení a oni proste na tom visia, a tak vy môžete vidieť ich pohľad na vec.
Nehádajte sa s nimi,  s  nikým sa nehádajte,  ale priveďte ich láskou rovno do Toho.
Potom sa za nich modlite.

12 No, myslím, že sme pri 9.verši, nie som si ani istý. Je to ešte ďaleko od 3.kapitoly,
že? Ale, ó, pre mňa je to med zo skaly.

Pamätajte, my sme to teraz hovorili, aby sme ku tomu znova položili také malé
pozadie. A teraz, brat Neville, postrč ma potom trochu, ak si nevšimnem, že nám ubieha
čas; aby som sa mohol modliť za chorých. Dnes večer chcem vziať každú odrobinku,
ktorú môžeme. Chcem dať dnes večer výzvu ku oltáru. Chcem toto zakončiť, aby som
mohol čítať ten zbytok toho textu. Ale tým účelom tohoto je to, aby ste videli  vašu
pozíciu  v  Kristovi  a  videli,  že  to  nie  je  niečo,  do  čoho  by  ste  sa  dostali  nejakým
potknutím alebo niečo, čo by ste si niekde zaslúžili, ale to je niečo, čo Boh Sám urobil
pre vás. Nie to, že ste boli takí dobrí a jedného večera ste išli do zboru, že vás nejaký
biedny brat viedol ku oltáru, to nebolo to. To bol Boh, ktorý vás pred založením sveta
predurčil k Večnému Životu. Keď sa tam toho dňa dostanete, niet divu, že dvadsaťštyri
starcov zložilo svoje koruny, každý zložil svoju korunu, každý padol na svoju tvár, oni
nemali nič, čo by mohli  povedať, žiadny kazateľ, žiadny starší, nikto. Všetka chvála
Baránkovi; Boh toho dňa zhromaždí v Ňom všetky veci. Ó, ak by sme len mohli poznať a
rozpoznať, Kto On bol, Koho oni ukrižovali.

13 Začneme od 8.verša, aby sme k tomu položili také malé pozadie.

...ktorú rozhojnil naproti nám v každej múdrosti a rozumnosti

oznámiac nám tajomstvo svojej vôle...

“Tajomstvo Jeho vôle.” A pamätáte sa, ako sme sa toho chytili? Koľkí tu boli dnes
ráno? Nech vidíme. Ako sme ku tomu priľnuli, “tajomstvo Jeho vôle.” No, to nie je len
nejaká  maličkosť,  to  je  tajomstvo.  Božia  vôľa  je  tajomstvo.  A  každý  človek  musí
vyhľadať Božiu vôľu pre neho alebo pre ňu, Božie tajomstvo.

Ako to zistíme? Pavlovi  to bolo známe. On povedal,  že sa neporadil  s nejakým
človekom, so žiadnym telom, ani krvou. On nešiel do žiadnej školy ani do žiadneho
seminára. On s tým nemal nič do činenia. Ale on... bolo mu to zjavené skrze Ježiša
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Krista, ktorého stretol na ceste do Damašku vo Svetle ako Stĺp Ohňa a to ho povolalo. A
on išiel do Arábie, kde býval tri roky. Ó, nemyslíš, že to bol nejaký čas, brat Egan. Tri
roky bol Pavol dolu v Arábii, prenajal si niekde nejaký malý dom, chodil hore a dolu po
podlahe so všetkými tými starými zvitkami. Oni nemali zvitky Nového Zákona; väčšinu z
nich napísal Pavol. Rovno v týchto starých zvitkoch, ako nás Boh na začiatku predurčil
do Večného Života, ako On pošle Ježiša, aby sme skrze túto Obeť mali právo ku Stromu
Života. “Tých, ktorých predzvedel, tých povolal, ktorých povolal, tých aj ospravedlnil,
ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil.”

Boh  nás  od  začiatku  sveta  predurčil  k  adopcii  za  synov.  No,  celé  stvorenstvo
vzdychá, očakáva zjavenie sa synov Božích. Ó, predstavujem si, aký mal Pavol nádherný
čas. Rád by som tam s ním bol, vy nie?

14 No,  on povedal,  že  “On nám oznámil  tajomstvo.”  Nech sa  na vás  len  dostane
niekedy Duch Svätý a začne pracovať a len sledujte, ako to prebieha. Toto popoludnie
som mal, ó, asi tridsať minútové štúdium, aby som len prebehol tú lekciu; možno že nie,
povedal  by  som,  že  polovicu,  asi  pätnásť  minút.  A  musel  som bežať  a  myslel  som
“tajomstvo, aké tajomné.” A Písmo ma zaviedlo späť do Starého Zákona, potom naspäť
do  Nového  Zákona,  zviazalo  niečo  spolu,  aby  sme videli  tajomstvo  Jeho  príchodu,
tajomstvo Jeho vôle, tajomstvo, ako sme spolu ustanovení. Pamätajte, to nemôže byť
vyučované v žiadnom seminári, to je tajomstvo. Vy to nemôžete poznať skrze vzdelanie,
skrze  teológiu.  To  je  tajomstvo,  ktoré  bolo  skryté  od  založenia  sveta,  očakáva  na
zjavenie sa synov Božích.

15 Povedz mi, môj brat, povedz mi, moja sestra, kedy bol čas, že synovia Boží mali
byť zjavení okrem tohoto času teraz? Kedy bol v histórii nejaký čas, v ktorom malo byť
zamanifestované vyslobodenie celej prírody? Príroda, celá príroda vzdychá, očakáva čas
manifestácie (zjavenia). No, predtým, ako bolo urobené zmierenie, predtým, ako bol
vôbec vyliaty Duch Svätý, predtým, tam v Starom Zákone nemohla byť manifestácia. To
muselo  čakať  na  tento  čas.  Všetky  veci  boli  prinesené,  prichádzajú,  tvarujú  sa  do
Štítového  Kameňa,  do  manifestácii  synov  Božích,  ktorí  sa  navracajú  a  Duch  Boží
prichádza do týchto ľudí tak dokonale, až ich služba bude tak blízka tej Kristovej, až to
spojí Jeho a Jeho cirkev dohromady.

16 Koľkí ste niekedy študovali históriu pyramíd? Myslím, že jedna pani tu zodvihla
ruku. V poriadku.

Boh napísal tri Biblie. Jedna z nich bol zverokruh na nebi. To je prvá Biblia. Človek
sa mal pozerať hore, aby si uvedomil, že Boh je zhora. Sledujte ten zverokruh, študovali
ste  to  niekedy?  To  ukazuje  každý  vek,  dokonca  vek  Raka.  Ukazuje  to  počiatok,
narodenie  Krista.  Čo  je  prvým znamením vo zverokruhu? Panna.  Čo je  posledným
znamením? Lev. Prvý príchod a druhý príchod Kristov, všetko je to tam napísané.

Potom tá  ďalšia  Biblia  bola  napísaná do kameňa,  nazvanom pyramída.  Boh to
zapísal do pyramídy. Ak ich študujete, sledujte tie starodávne dejiny a vojny, ako oni
boli postavené pred zničením potopou.

17 Tá tretia bola napísaná na papier, Biblia, pre ten veľký, chytrý, intelektuálny svet,
ktorý mal prísť. No, ako sa Boh pohyboval cez tie veky, my sme teraz pri Levovi, vo
veku Leva. My sme teraz pri  štíte tej pyramídy. Sme v Knihe Zjavenia, v poslednej
kapitole.  Veda hovorí,  že  sme tri  minúty pred polnocou.  Ó,  pomyslime len,  kde sa
nachádzame.

Všimnite si, vezmime tú pyramídu, je to jednoduché. Jej strany sa zbiehajú ako pri
trojuholníku.

Keď sme boli tu na začiatku v tom ranom veku cirkvi, po reformácii v čase Luthera;
pre človeka, len povedať, že je kresťanom, to pre neho znamenalo život alebo smrť. Oni
ho  zabili  dokonca  len  za  to,  že  povedal,  že  je  kresťan.  Aby  preto  prešli  cez
prenasledovanie... každý vek, v každom čase bolo prenasledovanie. “Všetkých, ktorí
chcú pobožne žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať.” Vo veku Luthera to bolo strašné
povedať  “Luterán”.  Boli  ste  považovaný  za  fanatika  a  mohli  vás  vydať  na  smrť.
Mnohokrát ich zabíjali na hranici, pálili ich a všetko možné, pretože boli Luteránmi.

18 Potom sa cirkev zužovala, tak ako pyramída. To prišlo do ďalšieho stupňa milosti,
čo bolo posvätenie: čas Wesleyho, keď on protestoval proti anglikánskej cirkvi, vyučoval
posvätenie, potom to znovu prišlo do menšiny, potom oni boli nazvaní bandou fanatikov.
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Koľkí  z  vás  tu,  ktorí  ste  boli  metodistami  alebo  ste  aspoň  boli  spojení  s
metodistickou cirkvou? Polovica z vás. Vedeli ste, že metodistická cirkev raz takmer
mala Ducha Svätého? Chodil som do metodistických cirkví a videl som ich padať na
podlahu a ako liali vodu na ich tváre a chladili ich vejármi a bránili Duchu Svätému, aby
na nich prišiel. Tak je to. No, to je pravda, tam na tých vrchoch Kentucky sme mali
metodistov. Vy tu ste len členovia cirkvi. My sme tam mali metodistov a baptistov. Išli
sme tam ku oltáru a bili sme jeden druhého do chrbta, dokiaľ sme niečo nedostali. Keď
sme potom odchádzali, boli sme iní ako predtým.

Ale vy len prídete, zapíšete svoje meno do knihy a poviete, “Som metodista”. A
vezmete soľničku a pofŕkajú vás trochou vody a to je všetko. Potom idete a ďalej nosíte
šortky, maľujete sa, chodíte na dostihy, stávkujete, hráte hazardné hry, hráte na hracích
automatoch a všetko možné a stále ste dobrí metodisti. Vidíte? To nie sú metodisti. To
sú len členovia cirkvi. Tak je to. Baptisti takisto, presbyteriáni, takisto...

19 Ako povedal  David duPlessis,  “Vnúčatá,  Boh nemá žiadne vnúčatá”.  Boh nikdy
nemal vnúča. On mal synov, ale nie vnúčatá. Tak je to. Vy...a ľudia, ktorí prichádzajú do
metodistickej cirkvi alebo letničnej cirkvi alebo baptistickej cirkvi preto, že tvoja matka
alebo otec boli letniční alebo baptisti, potom ty si vnúča. Oni boli synovia. Ty si vnúča.
Vidíte? Takže Boh nemá nič také. Cirkev toho má mnoho, ale nie... ale nie Boh, On to
nemá.
20 No, všimnite si týchto, ako to odtiaľ prichádza až do terajšieho času, ako sa cirkev
stále zmenšuje. Nastal vek letničných. To samozrejme odrezalo mnoho hrboľatých miest.
Čo to potom spôsobilo? To nechalo metodistov a luteránov vzadu.

No, Duch Svätý sa pohol ďalej a odišiel z toho letničného veku. Čo oni urobili? Oni
sa zorganizovali,  urobili  zo seba, “My sme Zbory Božie.  My sme Jednotári.  My sme
Dvojičiari.  My  sme  Cirkev  Božia.  My  sme  toto  alebo  tamto.  Vy  nepatríte...  vy  sa
nemôžete dostať do neba, ak nemáte svoje meno v našej knihe.” Ó, taký nezmysel. Je
mi jedno, či ste baptista, metodista, presbyterián. Vaše meno je umiestnené v Knihe
života, keď ho tam Boh umiestnil. Ak ste predurčení do Večného Života, Boh vás nejako
povolá, nejakým spôsobom, tak alebo inak. On to iste urobí. “Všetkých, ktorých mi dal
Otec, prídu ku mne.” Nezáleží  na tom, do akej cirkvi patríte, to s tým nemá nič do
činenia. Ale denominácia pre vás nikdy neurobí ani jednu vec, ale vám môže mnoho
prekážať pri tom, keď chcete ísť ďalej s Bohom, ale to neurobí nič ďalšie. Zhromažďuje
vás spolu s veriacimi a neveriacimi. Samozrejme, natrafíte na to všade, kdekoľvek idete,
dokonca i v nebi to tak bolo. Takže to je v poriadku, ale ty hľadíš na svoju denomináciu.
Hľaď na Ježiša, On je Ten, na Ktorého treba hľadieť.
21 Teraz, ako prichádzame do toho... oni mali... koľkí z vás... myslím, že táto žena tu
zodvihla svoju ruku, že ona študovala tie pyramídy. Vy viete, že tá pyramída nebola
nikdy zavŕšená, že? Nikdy na ňu nepoložili ten vrcholový kameň. Oni nikdy... nemohli ho
ani  nájsť.  Oni  nevedia,  čo  sa  s  ním  stalo.  Prečo?  Prečo  na  to  nebol  položený  ten
vrcholový kameň, ten štítový kameň, na vrch tej pyramídy? Lebo On bol odmietnutý,
keď prišiel. On bol ten odmietnutý Kameň. To je pravda. Ale to obdrží svoj vrchol. To je
pravda. A potom tieto kamene, ktoré sú dopasované okolo toho štítového kameňa, to
budú musieť byť kamene, ktoré budú celkom ako ten Kameň, že to bude musieť pasovať
a spojiť sa na každom mieste. Pyramída je tak dokonalá, že tam medzi ne nemôžete
vsunúť ani  žiletku, tam, kde tie kamene idú spolu,  to je nádherná murárska práca.
Niektoré z nich by vážili stovky ton a sú tak vysoko nad zemou a tak dokonale spolu
pasujú.

22 To je ten spôsob, ako Boh zhromažďuje Svoju cirkev. Sme spolu dopasovaní, jedno
srdce a jedna myseľ. No, niekto povie, “No, tí Luteráni, tam v tom veku, nemali nič.”
Neverte tomu. Tí Luteráni prídu vo vzkriesení tak isto, ako tí ostatní prídu vo vzkriesení.
Baptisti, presbyteriáni a všetky Božie deti prídu v tom vzkriesení. A to je ten dôvod,
prečo dnes ľudia hovoria, “Ó, no, tam bude prebudenie, ktoré všetko zmetie, to príde
sem a spasí milión letničných a všetci budú spasení a potom bude vytrhnutie.” Ste na
omyle. Vo vytrhnutí budú stovky tisícov, to je pravda, ale oni budú pozbieraní z tých
šesťtisíc rokov, kedy mohli byť spasení, z tých predošlých šesťtisíc rokov. Človek chodí
vo  Svetle,  ako  to  Svetlo  ku  nemu  prichádza,  on  prechádza  mostami,  keď  ku  nim
prichádza. No, ak to odmietne, potom je zanechaný v temnote. Ale ak ide ďalej...

23 No, všimnite si,  potom príchod Pána Ježiša je tak blízko na dosah; že až Duch
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prechádza odtiaľto, len chatrne cez ospravedlnenie, posvätenie, krst Duchom Svätým a
teraz rovno do toho času príchodu toho Štítového Kameňa. Cirkev musí byť tak dokonale
podobná na Krista, že až Kristus a cirkev sa môžu spolu zjednotiť, ten istý Duch. A ak
Duch Kristov je vo vás, to spôsobuje, že žijete život Kristov, prejavujete život Kristov,
činíte skutky Kristove. “Ten, kto vo mňa verí, skutky, ktoré ja činím, on bude tiež činiť.”
Ježiš to povedal. Vidíte? No, my budeme mať... Máme službu, ktorá prichádza, ktorá je
presne taká, ako život Kristov. Čo identifikuje tá služba? Príchod Pánov.

Pozrite sa na to vo svete dnes a sledujte, čo hovorí Chruščov, všetky tieto ďalšie
veľké veci a veľké celosvetové konflikty, ktoré sú na blízku a kedykoľvek môžu povstať,
v každej chvíli môžu všetko zmeniť na prach. To je pravda. A ak je to tak, potom vieme,
že je to blízko. Každá vnímavá osoba o tom môže čítať v novinách alebo počuť v rádiu a
bude vedieť, že je to blízko. No, pamätajme, Kristus prichádza pre Svoju cirkev predtým,
ako sa to stane. Tak ako blízko je príchod Pána Ježiša? Možno ešte predtým, ako dnes
večer zakončíme toto zhromaždenie. Sme v čase konca. Istotne je to pravda.

24 Sledujte cirkev ako prichádza, ako sa posúva. Zachovajte to vo svojich mysliach, vy
historici,  ktorí  študujete históriu.  Pozrite na luteránsku cirkev pod ospravedlnením,
čerstvo vyjdení z katolicizmu, pozrite na ňu, ako sa posúva ďalej. Potom sa pozrite na
Wesleyho, ako prichádza trochu bližšie do posvätenia, ako vchádza hlbšie do Písma.
Pozrite rovno medzi tým, Wesley. Potom tá ďalšia vec, ktorá prišla, bol letničný vek.
Letničný vek s navrátením darov, duchovných darov. No pozrite na ten vek, ktorý teraz
prichádza rovno hore ku tomu štítovému kameňu. Rozumiete, čo mám na mysli? Príchod
Pánov je daný najavo. Boh a všetko stvorenstvo očakáva na cirkev, kedy nájde svoju
správnu pozíciu.

25 Dnes je ten problém, takmer u každého, koho som stretol... Musel som sa podrobiť
vyšetreniu  u  lekára,  viete,  kvôli  tomu,  že  som mal  ísť  za  oceán.  Vy,  misionári  to
poznáte. Keď ma vyšetrovali, vyviedli ma z tej miestnosti, mal som vypiť také... vyzeralo
to ako surové cesto alebo niečo také a ja som to pil. A vyšiel som von, sadol si a čakal
asi pol hodinu a chcel som vedieť, či to vyjde von z môjho žalúdka alebo nie. Pozrel som
sa oproti a bola tam nejaká drobná žena, vyzerala akoby mala práve zomrieť. Mala také
chudé nohy a chudé ruky. A ja som sa predieral od jedného človeka k druhému, blížil
som sa ku nej, až som sa dostal tam, kde ona sedela. Ona vyzerala ako nejaká malá
biedna bytosť,  ktorá  mala  každú chvíľu  zomrieť.  A  ja  som sa dostal  bližšie  ku nej,
povedal som,

“Prepáčte, pani,”

Ona povedala, “Dobrý deň.” Ó, ona bola tak chorá.

A ja som povedal, “Čo sa stalo?”

Ona povedala,  “Išla  som do Tusconu navštíviť  svoju dcéru.  Ochorela  som, oni
nevedia zistiť, čo to je.”

Povedal  som,  “Chcem  sa  vás  opýtať  jednu  vec.  Som  kazateľ  evanjelia.  Ste
kresťanka? Ste pripravená odísť, keď príde tá hodina?”

A ona povedala, “Patrím k cirkvi takej a takej.”

Povedal som, “To nebolo to, na čo som sa vás pýtal. Ste kresťanka naplnená Božím
Duchom a pripravená odísť, keď vás On povolá?”

Tá žena ani nevedela, o čom hovorím. Ó, aký žalostný pohľad na to, v čom sa
nachádza ten svet.

26 Takže, “Oznámiac nám tajomstvo Svojej vôle,” príchod... Dovoľte, aby som vám
niečo prečítal. Prečítal som to... Prejdime teraz do “tajomstva Jeho vôle”. Obráťme List
Židom na chvíľu,  7.kapitola  Židom, myslím,  že to  je  ono.  Chcel  by som vám niečo
prečítať, čo spôsobí, že sa budete cítiť tak dobre, keď pomyslíme, že sme posadení spolu
v nebeských miestach. Židom 7.kapitola.

Lebo ten istý Melchisedech (sledujte to...), kráľ Sálema, kňaz Najvyššieho Boha...

27 Čo je teraz tým tajomstvom? Tu je to tajomstvo, sledujte to. Kto je táto Osoba?
Oznamujúci tajomstvo Svojej vôle. Tento Melchisedech, čakám teraz na všetkých, stále
to  hľadajú  v  Bibliách,  Židom  7.kapitola.  To  hovorí  Pavol,  ten  istý  človek,  ako  ku
Galaťanom.



ADOPCIA, 4.ČASŤ: ADOPCIA ALEBO UMIESTNENIE 7

Lebo ten istý Melchisedech, kráľ Sálema, kňaz Najvyššieho Boha, ktorý vyšiel v
ústrety Abrahámovi, ktorý sa navracoval od porážky kráľov a požehnal ho,

ktorému aj desiatok udelil Abrahám zo všetkého, ktorý sa volá, keď sa preloží jeho
meno, najprv kráľ spravodlivosti a potom i kráľ Sálema... (kto je táto osoba?)... čo je v
preklade kráľ Pokoja,

bez otca, bez matere, bez rodoslovia nemajúc ani počiatku dní ani konca života...

28 Kto bol tento Človek? Kto On bol? On nikdy nemal otca, On nikdy nemal matku, On
nikdy nemal času začiatku alebo času, kedy by mal zomrieť. On stretol Abraháma, keď
prichádzal  od porážky kráľov.  Čo on urobil?  On vyšiel,  aby vyslobodil  Lóta,  svojho
strateného brata, aby ho priviedol  späť.  A on porazil  tých kráľov, tí  králi,  ktorí  boli
porazení, myslím, že to bolo desať, alebo pätnásť kráľov a ich kráľovstvá. Ale Abrahám
vyzbrojil svojich sluhov a išiel za ním, rozdelil sa na nich (so svojimi sluhami) v noci.
Vidíte,  kedy ho dohonil?  V noci.  Ó,  brat,  my teraz pracujeme v temnote,  to jediné
Svetlo, ktoré máme, je Svetlo Evanjelia. Ale on sa rozdelil v noci a vytrhol ho a priviedol
späť. A na jeho ceste späť, potom, čo skončil boj...

Poďme  do  1.Mojžišovej  14,  len  na  chvíľu,  aby  sme  ten  príbeh  ukázali  trochu
jasnejšie.  Poďme sem do  1.Mojžišovej,  štvrtá...  myslím,  že  to  je  14.  Kapitola,  1.
Mojžišova 14. Áno, začnime v 1.Mojžišovej 14:18. Začnime trochu pred tým. Začnime,
áno, 18. verš, 1.Mojžišova 14:18. “A Melchisedech...” No, to je Abrahám navracajúci sa
od  porážky  kráľov.  Vracal  sa,  na  svojej  spiatočnej  ceste,  privádza  naspäť  Lóta  a
všetkých tých ľudí, ktorých odvliekli...
29 Všetkých! Ako Dávid, ktorý vyšiel a dostal toho... Čo urobil Dávid? Vzal malý prak,
vyšiel a vytrhol tú malú ovečku z tlamy leva. Pomyslite na ten prak, ako on išiel pre tú
ovečku. Kto na svete by to urobil? Povedzte mi, kto by to urobil, zodvihnite svoju ruku.
Poviem vám rovno, že sa mýlite. Ani nevidíte, že by som ja zodvihol svoju ruku. Nie,
neišiel by som po ňom ani s tri-nula-šestkou, sotva. Ale on za ním šiel s prakom, s
kúskom kože na dvoch kúskoch povrazu, s tým sa takto točilo. Lebo keď prišiel ten čas,
že Goliáš sa začal chvastať, on išiel na Goliáša a povedal, “Boh nebies mi dal, aby som
vyslobodil ovcu z tlamy leva a z tlamy medveďa.” On vedel, že to nebol prak. To bola
moc Božia, ktorá išla s ním. On bol Ten, ktorý priviedol tú ovcu späť.

30 A to je to, čo my hovoríme dnes. Boh má Dávidov, postavených vôkol (tak veru),
ktorí kŕmia Otcove ovečky. A z času na čas príde nejaký nádor, alebo rakovina, alebo
niečo také, čo sa vymyká z rúk lekára. To nezastaví Dávida, on bude ďalej prenasledovať
tú osobu s tým malým prakom: “Proste čokoľvek v Mojom Mene a bude vám dané.”
Nezáleží  mi na tom, či  sa lekári  budú smiať a každý si  z  neho bude robiť  žarty,  on
jednako pôjde rovno za ním, aby priviedol tú ovečku späť do ovčinca. Tak veru. “To je
Božie dieťa, daj svoje ruky preč od neho.”

On toho leva skolil, a potom sa ten lev postavil, on ho schmatol za bradu a zabil ho.
Tenký, hrdzavý chlapec, vážil možno štyridsať alebo štyridsaťpäť kilogramov.

31 Teraz dávajte pozor. Melchisedech, Kráľ Sálema, čo znamená Kráľ Pokoja. Sálem
vlastne leží naproti tomu vrchu. On bol Kráľ Jeruzalema. To je presne to, kým On bol,
Kráľ Jeruzalema. A Jeruzalem sa prv nazýval Sálem, čo znamená pokoj; to bol najprv
Jeruzalem, predtým, ako sa to nazvalo Jeruzalem. On bol Kráľ Jeruzalema. On bol Kráľ
spravodlivosti, Kráľ Pokoja, Kráľ Sálema. On nemal otca; On nemal matku; On nemal
začiatku dní, ani konca života; On nemal... On nemal žiaden rodokmeň. Ó, ó, ó! Kto je
táto Osoba? Sledujte Ho.

Potom, ako skončil ten boj, potom, čo bolo uchvátené to víťazstvo; sledujte, čo On
povedal. “A Melchisedech...” 18. verš, 14. Kapitola 1. Mojžišovej.

A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno, a to bol kňaz silného Boha
najvyššieho.

A požehnal ho a riekol: Požehnaný Abram silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi
nebies a zeme!

A požehnaný silný Boh najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky! A
Abram mu dal desiatok zo všetkého.

Čítajme ešte trochu ďalej.

A kráľ Sodomy povedal Abramovi: Daj mi ľud a majetok vezmi sebe.
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Ale  Abram povedal  kráľovi  Sodomy:  Pozdvihol  som svoju  ruku k  Hospodinovi,
silnému  Bohu  najvyššiemu,  majiteľovi  nebies  a  zeme,  ...(Počúvajte,  ako  mu  to  v
krátkosti povedal, hmm, ako mu to podal)

že ani len niti ani remenca z obuvi, že nevezmem ničoho... (ničoho) ...zo všetkého
toho, čo je tvoje, aby si  nepovedal: Ja som obohatil  Abrama, krome toho, čo zjedli
mládenci...

32 Všimnite si, tento Melchisedech, hneď ako stretol Abraháma, ktorý sa vracal od
porážky kráľov... Kto On bol? To tajomstvo Božie je teraz dané najavo. Nikto... Oni
nemôžu nájsť žiadnu Jeho históriu,  lebo On nemal žiadneho otca, On nemal žiadnu
matku, On nemal žiadneho času, kedy by mal zomrieť, takže kýmkoľvek On bol, On je
stále nažive. On nemal nikdy žiadneho začiatku; takže On nemohol byť nikto iný ako El,
Elah, Elohim; samo-existujúci, samo-pretrvávajúci Všemohúci Boh.

Ježiš  mal  Otca,  Ježiš  mal  matku,  Ježiš  mal  začiatku  dní,  Ježiš  mal  koniec
pozemského života. Ale tento Muž nemal ani otca ani matku. Amen. Nemal žiadneho
otca ani matku. Ježiš mal oboch, Otca i Matku. Tento Muž nemal ani otca ani matku.
Amen! A čo On urobil?  Potom, keď bolo po boji,  potom, keď Abrahám zaujal  svoju
pozíciu...

Potom, keď cirkev zaujíma svoju pozíciu, my sme povolaní k adopcii za synov skrze
Ducha Svätého. A keď každý človek zaujíma svoju pozíciu, to, do čoho ho Boh povolal a
stojí až do konca svojej cesty, ide za tými stratenými...

33 Za prvé, Pavol berie odtiaľ všetok strach. Takže teraz, ak ste povolaní, ak to nemáš
len vytvorené vo svojej mysli skrze nejakú teológiu; ak si skutočne narodený z Ducha,
potom ťa Boh predurčil pred založením sveta, zapísal tvoje meno do Bránkovej Knihy
Života a teraz prichádzame, aby sme boli  posadení  v  nebeských miestach v Kristu
Ježišovi. “Svätý ľud, svätý národ, zvláštny ľud, kráľovské kňazstvo, obetujúce duchovné
obete Bohu, to jest ovocie našich rtov, oddávajúce chválu Jeho Menu.”

Ľudia prichádzajú a hovoria, “Tí ľudia sú blázniví.” Isteže sú; múdrosť Božia je pre
ľudí bláznovstvom a múdrosť ľudská je bláznovstvom u Boha. Oni sú v protiklade jeden k
druhému.

34 Ale  skutočne  Duchom  naplnená  cirkev,  plná  moci  Božej,  spolu  posadení  v
nebeských miestach, obetujúci duchovné obete, chvály Bohu, Duch Boží sa pohybuje
medzi nimi a rozlišuje hriech a vyvoláva spomedzi nich tie veci, ktoré sú nesprávne,
urovnáva to a napráva. Prečo? V Božej Prítomnosti je vždy tá krvavá Obeť.

Pamätajte,  prešli  sme cez  to  dnes ráno.  Vy ste  neboli  spasení  Krvou,  Krv vás
zachováva spasených. Ale vy ste boli spasení milosťou, skrze vieru; tým, že ste tomu
uverili. Boh zaklopal na vaše srdce, pretože vás predurčil. Vy ste sa pozreli hore a uverili
ste tomu a prijali ste to. A teraz, Krv robí zmierenie za vaše hriechy.

Pamätajte, povedal som, “Boh neodsudzuje hriešnika za to, že hreší.” On je od
počiatku hriešnikom. On odsudzuje kresťana za to, že hreší. A pretože ho On odsúdil,
Kristus vzal naše odsúdenie. Takže nieto žiadneho odsúdenie tým, ktorí  sú v Kristu
Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa Ducha. A ak urobíte niečo nesprávne, to nie
je dobrovoľne. Vy nehrešíte dobrovoľne. Človek, ktorý dobrovoľne hreší, ide ďalej a
dobrovoľne hreší, ten ešte nikdy nevošiel do toho Tela. Ale človek, ktorý tam raz je, on
je mŕtvy a jeho život je skrytý v Bohu skrze Krista, zapečatení Svätým Duchom a diabol
ho ani nemôže nájsť, on je tam tak hlboko. On by musel odtiaľ vyjsť predtým, ako by ho
diabol mohol dostať, lebo vy ste mŕtvi.

35 Povedzte mŕtvemu človeku, že on je pokrytec a hľaďte, čo sa stane. Kopnite ho do
boku a povedzte mu, “Ty starý pokrytec, ty...” On nepovie ani slovo. A to je pravda, on
tam bude len ležať.

A  človeka,  ktorý  je  mŕtvy  v  Kristovi,  môžete  nazývať  pokrytcom,  môžete  ho
nazývať ako chcete, on sa nikdy na to nerozhorčí. A ak sa niečo také udeje, on sa niekde
utiahne a bude sa za vás modliť. To je pravda.

Ale ó, toľkí z nich sú tak veľmi nažive. To je to, na čo myslím; my by sme mali
pochovávať  mŕtvych ľudí.  Tí,  ktorí  sú mŕtvi  v  Kristovi,  tých pochovávame vo vode.
Niekedy pochovávame príliš mnoho ľudí, ktorí sú nažive: príliš mnoho zlosti a roztržiek a
je toho v cirkvi, toľko. Ale my to nevieme oddeliť, ale Boh vie. On pozná Svoj ľud. On
pozná Svoje ovce. On pozná každý hlas. On pozná Svoje deti. A On vie, koho môže
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vyvolať, On vie, koho predurčil. On vie, komu On dal tieto veci, skrze čo sa On dáva
poznávať. Ako On... Boh môže dôverovať Svojim deťom v tom, čo majú robiť a On vie,
že oni to presne tak urobia. Veríte, že Boh to robí?

36 Satan povedal jedného dňa Jóbovi, vlastne Bohu, “Áno, Ty máš takého sluhu.”

Boh povedal, “Nie je na zemi taký ako on. On je dokonalý muž.” On mu dôveroval.

Satan  povedal,  “On  to  má  všetko  také  ľahké.  Len  mi  ho  na  chvíľu  daj  a  ja
spôsobím, že Ti bude zlorečiť do tváre.”

On povedal,  “Je  v  tvojich  rukách,  ale  nevezmi  jeho život.”  Vidíte?  A on urobil
všetko, okrem toho, že by mu vzal život.

Ale ó, Jób, miesto toho... Čo urobil? Či on zlorečil Bohu, keď mu vzal jeho deti, keď
urobil všetky tieto zlé veci a všetko ostatné? Jób nenamietal. On padol na svoju tvár a
oddal Bohu chválu (haleluja!) a povedal, “Pán dal, Pán vzal, nech je požehnané Meno
Pánovo.” Tu to máte.

Boh vedel, že môže Jóbovi dôverovať. Boh vie, koľko môže dôverovať tebe. On vie,
koľko môže dôverovať mne. Ale to, o čom teraz hovoríme, to je umiestnenie tohoto
dieťaťa do jeho pozície.

37 No, keď Biblia... keď skončil celý ten boj, keď bolo všetko skončené, čo je potom
ďalšou vecou, ktorú robíme? Čo je tá vec, ktorú robíme potom, keď boj skončil? Viete,
čo to je? Stretávame Melchisedecha. Prejdime do Matúša 16:16, rýchlo, pozrime sa, či to
pravda alebo nie. Svätý Matúš, 16. kapitola a 16. verš, som si istý, že je to tam, Matúš
16:16. Matúš 6... Nie, to je nesprávne, to by nemohlo byť tak blízko od začiatku. 26:26.
Lebo  tu  v  16.  kapitole  On  hovorí  k  Šimonovi  Petrovi.  Prepáčte,  nechcel  som toto
povedať. 26:26, lebo to je posledná večera, to je to, kam sa snažím dostať. Matúš 26.
kapitola a 26. verš, tu ju máme, tu sme pri poslednej večeri.

A  keď  jedli,  vzal  Ježiš  chlieb,  a  keď  bol  dobrorečil,  lámal  a  dával  učeníkom a
povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo.

Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci,

lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie
hriechov.

(H-r-i-e-ch-o-v, hriechov, za kresťanov, ktorí robia niečo zle.)

V poriadku, ale počúvajte, 29. Verš...

Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohoto plodu viniča, až do toho
dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca.“

Čo? To isté urobil Melchisedech potom, keď Abrahám zaujal svoju pozíciu, postavil
do poriadku svojich mužov a zvíťazil v tom boji a vrátil sa domov a Melchisedech vyšiel s
chlebom a vínom. Keď skončí ten boj, potom budeme jesť na svadobnej večeri s Pánom
Ježišom v tom novom svete. Ó, nech je požehnané Meno Pánovo. V poriadku.

38 Tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti,... (Teraz sme znovu späť v Efežanom 1:
9) ...ktorú si preduložil v sebe

cieľom správy plnosti časov...

A pamätajte na to, práve sme cez to prešli: Efežanom 1. kapitola, 10. verš.

cieľom správy plnosti časov...

No, zistili sme, že plnosť časov očakáva na čo? Plnosť všetkých časov. Na čas, kedy
hriech pominie, na čas, kedy smrť pominie, na čas, kedy nemoc pominie, na čas, kedy
všetky prevrátenia  a  prevrátené veci,  ktoré  diabol  prevrátil,  pominú,  keď sám čas
pominie. Sledujte to.

...cieľom správy  plnosti  časov  dovedna  zobrať  všetko  v  Kristovi,  to,  čo  je  na
nebesiach, i to, čo je na zemi, v ňom...

“Zhromaždiť všetky veci v Kristovi...” Ako som povedal dnes ráno, všetky tie malé
hrudky  zlata,  ktoré  nachádzame,  tieto  dôležité  malé  veci,  môžete  ich  leštiť  v  1.
Mojžišovej, môžete ich leštiť v 2. Mojžišovej, môžete ich leštiť v 3. Mojžišovej a previesť
ich cez všetky knihy a zakončí to všetko v Zjavení a bude to Ježiš. Vezmite Jozefa,
vezmite  Abraháma,  vezmite  Izáka,  vezmite  Jákoba,  vezmite  Dávida,  vezmite
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ktorúkoľvek z týchto hrudiek zlata, týchto Božích mužov a hľaďte, či nebudete vidieť
Ježiša Krista vyobrazeného v každom jednom z nich. “...aby zhromaždil všetko v tom
Jednom, v Kristu Ježišovi.”

39 No, trochu ďalej v 11. Verši...

...v ktorom sme sa aj stali dedičstvom... [angl.: “v ktorom sme obdržali dedičstvo”]

Ó,  “dedičstvo...”  Niekto  ti  musí  niečo  zanechať,  aby  si  to  zdedil.  Je  to  tak?
Dedičstvo, aké máme my dedičstvo? Aké dedičstvo mám ja? Ja nemám žiadne, ale Boh
mi  zanechal  dedičstvo,  keď  zapísal  moje  meno  do  Baránkovej  Knihy  Života  pred
založením sveta.

Ó, vy poviete, “No, počkaj brat, Ježiš ti  ho zanechal, keď za teba zomrel.” Nie,
nikdy. Ježiš prišiel, aby pre mňa to dedičstvo kúpil. Čítajte práve ten ďalší riadok.

...v  ktorom sme sa  aj  stali  dedičstvom Božím,[angl.:  “v  ktorom sme obdržali
dedičstvo”] predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko, podľa rady
svojej vôle.

40 Boh pred založením sveta, ako sme to prebrali v tej lekcii, vy ľudia: ako sme videli,
že Boh bol samoexistencia, ako v Ňom bola láska. V Ňom bola vlastnosť byť Bohom, no
nebolo nič, čo by Ho uctievalo. V Ňom bola vlastnosť byť Otcom, bolo tam... On bol len
Sám. V Ňom bola vlastnosť byť Spasiteľ; nebolo nič stratené. V Ňom bola vlastnosť byť
Uzdravovateľ. To sú Jeho atribúty. Nebolo tam nič. Tak On Sám, Jeho vlastná dobrá rada
vyprodukovala tieto veci, aby On mohol skrze tohoto jedného Človeka, Krista Ježiša,
zhromaždiť znova všetko spolu. Ó, čo oko nevidelo, ucho nepočulo... Niet divu, že to je
tajomná vec.

41 Pozrite, “Predurčil nás k tomuto dedičstvu...” Ak mám právo, aby som niečo zdedil,
ak Boh klope na moje srdce a hovorí, “William Branham, povolal som ťa dávno pred
založením sveta, aby si kázal evanjelium.” Mám dedičstvo, dedičstvo Večného Života.
Boh poslal Ježiša, aby sa to dedičstvo stalo pre mňa skutočným, lebo nebolo nič, čo by
som ja mohol urobiť, aby som to zdedil. Bolo to čisté (nepodpísané), no bolo to platné,
ale nebolo nič, čo by som v tom mohol urobiť. Ale v plnosti času poslal Boh, vo svojom
vlastnom správnom čase, Baránka Ježiša, zabitého pred založením sveta. Jeho Krv bola
preliata, aby som ja mohol ísť do môjho dedičstva. Aby som bol čím? Aké dedičstvo?
Synovstvo, byť synom Božím.

42 A teraz, toto vás možno vystraší na smrť. Vedeli ste, že ľudia, ktorí sú synovia Boží,
sú amatérski bohovia? Koľkí ste to vedeli? Koľkí viete, že Ježiš to povedal? Biblia, Ježiš
povedal, “Či nehovorí sám váš zákon, že ste bohovia? A ak nazývate bohmi tých...” Boh
povedal v 1.Mojžišovej 2, že oni sú bohovia, lebo oni boli...oni mali  plnú vládu nad
panstvom sveta. On mu dáva panstvo nad všetkými vecami. A on stratil svoje božstvo,
on stratil  svoje synovstvo, on stratil  svoje panstvo a Satan to prevzal. Ale brat, my
očakávame  na  manifestácie  synov  Božích,  ktorí  sa  vrátia  a  znovu  to  prevezmú!
Očakávame na plnosť času, keď sa tá pyramída dostáva ku vrcholu, keď sa zjavia plní
synovia Boží, keď vystúpi moc Božia (Haleluja!) a vezme všetku moc, ktorú Satan od
neho zobral. Tak veru, to patrí jemu.

43 On je Logos, ktoré vyšlo od Boha, to je pravda, to bol Syn Boží. Potom On učinil
človeka tým malým bohom. A On povedal, “Ak nazývajú tých, ku ktorým prišlo Slovo
Božie, prorokov, ak ich nazývajú bohmi, tých, ku ktorým prišlo Slovo Božie...” a Boh
sám povedal, že oni sú bohovia. On povedal Mojžišovi, “Učinil som ťa bohom a Árona
tvojím prorokom.” Amen!. Och! Možno sa správam ako náboženský fanatik, ale nie som.
Ó, keď sa len naše oči môžu otvoriť a vidieť tie veci...

V poriadku, On učinil človeka bohom, bohom nad svojím panstvom. A jeho panstvo
sa tiahne od mora k moru, od brehu ku brehu. On to má pod kontrolou.

A keď prišiel Ježiš, súc Bohom bez hriechu, On to dokázal. Keď vetry zaduli, on
povedal, “Stoj ticho!” Amen! A keď ten strom, on povedal, “Nech naveky nikto z teba
neje.”

“Amen vám hovorím, vám, ktorí ste malými bohmi, ak poviete tejto hore ´Pohni
sa´ a nebudete pochybovať vo svojich srdciach, ale budete veriť, čo ste povedali, stane
sa, môžete mať, čo ste povedali.”

44 Vráťme sa do 1.Mojžišovej, do originálu, čo je to? Svet a príroda vzdychá, plače,
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všetko je  v  pohybe.  Prečo? Kvôli  zjaveniu  sa  synov Božích,  kedy pravdiví  synovia,
narodení synovia, naplnení synovia vypovedia slovo a ono bude potvrdené. Verím, že
práve teraz sme na hranici toho. Tak veru. “Povedzte tejto hore, nech sa tak stane.”

“Brat, túžim po tom-a-tom, aby sa stala určitá vec. Som veriaci v Ježiša Krista.”

“Dávam ti to v Mene Pána Ježiša Krista.” Tam je manifestácia.

“Ó, brat, moje plodiny tam vysychajú. Nebolo žiadneho dažďa.”

“Pošlem ti dážď v Mene Pánovom... nech požehná tvoje plodiny.” Ó, celá príroda
očakáva, vzdychá, očakáva manifestácie synov Božích. Boh to určil na počiatku. On dal
človeku panstvo.

45 On dal Ježiša Krista a Ježiš to dal v Jeho Mene s týmto uistením, “Proste Otca o
čokoľvek v Mojom Mene a Ja to urobím.” Ó, brat Palmer! Očakávame na manifestácie
synov Božích, aby cirkev zaujala svoju pozíciu.

Ako som povedal, kniha Efežanom je kniha Jozueho a Jozue umiestňuje ľudí tam,
kam patria. No, ak by oni nestáli na svojom mieste a on by umiestnil Efraima sem a on
by bežal do zeme Manassessa a tento by sa vrátil a oni by sa hádali a zmätkovali, ako
by  kedy  mohli  spolu  vychádzať?  Keď  jeden  by  povedal,  “Ja  som baptista,  ja  som
metodista, ja som letničný, ja som jednotár, ja som dvojičiar, ja som to-a-to.”

Ako môžete takto do toho vojsť? Stojte nepohnuteľne! Boh chce umiestniť svoju
cirkev, synov a dcéry Božie. Bože, daj mi žiť tak dlho, aby som to videl, to je moja
modlitba. Je to tak blízko, že to môžem takmer cítiť svojimi rukami, vyzerá to tak, že je
to rovno tu. To je to, čo túžim vidieť, očakávam na ten čas, kedy pôjdeme dolu ulicou a
tam  leží  chromý  od  narodenia:  “Striebra  a  zlata  nemám...”  Ó,  očakávame  na
manifestácie  synov Božích  (Haleluja!),  kedy sa  Boha dá poznať,  kedy oni  zastavia
chorobu, zastavia rakovinu, zastavia nemoci.

46 Myslíte si, že rakovina je niečo? Biblia hovorí, že prichádza čas, kedy ľudia budú
hniť rovno vo svojom vlastnom tele a krkavci budú vyžierať ich telá ešte predtým ako
zomrú.  Rakovina  je  len  bolesť  zubov  oproti  tomu,  čo  má prísť.  Ale  pamätajte,  tej
strašnej veci bolo zakázané dotýkať sa tých, ktorý mali Pečať Božiu. To je to, o čo teraz
zápasíme, aby sme sa dostali dovnútra a boli umiestnení do pozície v Božom Kráľovstve
ešte predtým, ako udrú tie strašné rany. Ó, aké je to dobré. Časové rozdelenie, plnosť
času, dedičstvo...

...v ktorom sme aj obdržali dedičstvo, súc predurčení...

47 Ako nám bolo dané naše dedičstvo, skrze čo? Skrze predurčenie. Predurčenie je
predzvedenie. Ako Boh vedel, že ti bude môcť dôverovať, aby si bol kazateľom? Skrze
Svoje predzvedenie. “Nie ten, kto chce, alebo kto beží, alebo kto... to je Boh, ktorý sa
zmilováva.” To je pravda. Predurčenie, On vedel, čo bolo vo vás. On vedel čo bolo vo
vás, ešte predtým, ako ste prišli na zem. On vedel, čo bolo vo vás ešte predtým, ako
bola zem, na ktorú ste prišli. To je... to je On. To je nekonečný Boh, Ten Nekonečný. My
sme ohraničení, my môžeme rozmýšľať len v ohraničenej oblasti.

48 To znamená pre mňa tak mnoho odvtedy, čo sa mi to prihodilo, neviem. Keď som
tam premýšľal, keď som tam stál tých zopár radostných momentov a myslel som, “Nie
je žiadne zajtra.” Nebolo žiadne včera, nie je žiadna nemoc, nie je žiaden smútok. Nie je
žiadne “trochu šťastia”, ale celé množstvo šťastia, to je všetko len šťastie. Ó! Ó, keď som
tam stál a povedal som, “Čo je toto?”

Ten Hlas povedal, “Toto je dokonalá láska a všetko, čo si kedy miloval, a všetko, čo
milovalo teba je tu teraz s tebou.”

“A ty nás predstavíš Pánovi Ježišovi, keď On príde, ako trofeje tvojej služby.”

Videl som tam tie krásne ženy, ako tam stáli, objímali ma a volali, “Môj vzácny,
milovaný brat!”

Videl som tam tých mužov s hustými vlasmi ako bežali, objímali ma a hovorili, “Náš
vzácny brat!”

A ja som si pomyslel, “Čo má toto znamenať?”

On povedal, “To je tvoj ľud.”

Povedal som, “Môj ľud? Sú ich milióny, nemôže byť toľko Branhamov.”
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On povedal, “To sú tvoji obrátení.” Haleluja! “To sú tvoji obrátení. Oni sú tí, ktorí...
” Povedal, “Vidíš tú, ktorá stojí tam?” To bola tá najkrajšia žena, akú som kedy videl...
Povedal, “Mala viac ako deväťdesiat rokov, keď si ju priviedol k Bohu. Niet divu, že ona
kričí, ´Môj vzácny brat!´” Povedal, “Ona nebude už nikdy stará. Ona je už pomimo toho.
Ona  je  v  rozkvete  mladosti.  Tam  stojí.  Ona  nemusí  piť  studenú  vodu,  ona  to
nepotrebuje. Ona si nemusí ľahnúť a spať, lebo ona sa nemôže ani unaviť. Nie je tu
žiadne zajtra, žiadne včera, ani nič také. My sme tu vo Večnosti. Ale jedného slávneho
dňa príde Syn Boží a ty budeš súdený podľa Slova, ktoré si im kázal.”

Ó, brat, ja som povedal, “I Pavol bude musieť priviesť svoju skupinu?

“Áno.”

Povedal som, “Kázal som To presne tak, ako to Pavol povedal. Nikdy som sa od
Toho neodchýlil,  nikdy som do Toho nepribral  nejaké cirkevné vyznanie ani nič iné.
Zostal som pri tom.”

A  všetci  zvolali  jedným hlasom,  “My  to  vieme.  My  odpočívame  v  tej  istote.”
Povedali, “Ty nás predstavíš Jemu, a potom sa všetci vrátime znovu na zem, aby sme
žili naveky.” Ó!

49 Až potom som začal prichádzať k sebe. Pozrel som sa, videl som tam na posteli
ležať svoje staré telo, natiahnuté a zostarnuté a zvráskavené a nemocné a strápené a
videl som svoje ruky za hlavou a pomyslel som si, “Ó, či sa budem musieť do tamtoho
znovu vrátiť?”

A stále som počul ten Hlas, “Len sa tlač napred! Tlač sa napred!”

Povedal som, “Pane, vždy som veril  v Božské uzdravovanie, budem tomu ďalej
veriť. Ale budem napredovať pre tie duše, tak mi pomôž. Budem ich tam mať mnoho...
Nechaj ma žiť ešte dlhšie a privediem do neba ďalší milión, ak len Ty dovolíš.”

50 Je mi jedno akej farby, akého vierovyznania, akej národnosti, alebo čím oni sú; oni
sú všetci jedno, keď sa tam dostanú. Tie staré hranice pominuli. Ó, môžem vidieť tie
ženy, také krásne, nikdy som nevidel... dlhé vlasy im viseli na chrbát, mali dlhé šaty
siahajúce až dolu. Boli bosé. Vidím tých mužov s tými hustými vlasmi, červenovlasých,
čiernovlasých a všetkých iných farieb. A oni ma objímali. Mohol som ich cítiť. Cítil som
ich ruky. Boh je mojím Sudcom a táto otvorená svätá Kniha; mohol som ich cítiť tak,
ako môžem cítiť svoje ruky na mojej tvári.

A oni ma objímali, nebolo tam pri tých ženách cítiť žiadne vzrušenie, ako by to bolo
tu. Je mi jedno, akí ste svätí, kto ste, aký si kazateľ, kňaz, alebo čokoľvek by si mohol
byť; nie je žiaden muž, ktorý by mohol objať ženu bez toho, že by nemal pri tom ľudské
vzrušenie. To je presná pravda. Ale, brat, keď prejdeš odtiaľto tam, tam to už takto nie
je.  Ó!  Je  to  tak...  ó,  tam  je...  je  to  tam  nemožné.  To  je  všetko  láska.  Každý  je
skutočným bratom a  každá  je  skutočnou  sestrou.  Nie  je  tam žiadna  smrť,  žiaden
smútok, žiadna žiarlivosť, vôbec nič, nič tam nemôže vstúpiť. To je všetko dokonalosť.
To je to, o čo zápasím. To je to, do čoho mám byť umiestnený.

51 Povedal som, “Ó, Pane, kvôli  tomu som tu v cirkvi,  pokúšam sa ju postaviť  na
poriadok.” Poviem ti,  brat a sestra, je len jedna vec, ktorá tam môže vstúpiť; to je
dokonalá láska. Nie to, že ste verní Branhamovej modlitebni, alebo Metodistickej cirkvi,
alebo Baptistickej cirkvi, to je v poriadku, to by ste mali byť. Ale priatelia, ó, vy musíte...
Nie to, že ste hovorili v jazykoch, tancovali v Duchu, nie to, že ste vyháňali démonov,
alebo hýbali vierou horami. To všetko je v poriadku, lebo to je v poriadku, ale až dokiaľ
tam nie je tá dokonalá láska... Bolo to tam, kde dokonalá... [Prázdne miesto na páske.]

...v ktorom sme aj obdržali dedičstvo... (Čo my dedíme? Večný Život)... predurčení
súc...

52 Ako? Rozumie to každý? Či ste vy volali na Boha? Boh volal na vás. Žiaden človek
nikdy Boha nehľadal. To je Boh, ktorý hľadá človeka. Ježiš povedal, “Nikto nemôže prísť
ku Mne ak ho prv nepritiahne Môj Otec.” Vidíte, to je ľudská prirodzenosť utekať od
Boha. A vy teraz hovoríte...

To je to, čo ma trápi, keď kážem vám, ľudia: Nezostávajte v tom istom stave, v
ktorom ste doteraz chodili, premeňte sa teraz! Počúvajte ma, lebo to hovorím ako TAK
HOVORÍ PÁN. Nikdy som sa takto nenazval, to ja nie som. Ale vy ste ma nazvali svojím
prorokom, alebo prorokom. Svet tomu verí, ten svet naokolo, milióny a milióny a milióny
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ľudí. Hovoril som priamo alebo nepriamo ku desať alebo dvanásť tisícom ľudí, alebo viac.
Videl som desiatky tisícov videní, divov a zázrakov a nič z toho nikdy nezlyhalo. A to je
pravda.  On mi  predpovedal  veci,  ktoré  nikdy neodbočili  od presného naplnenia  sa.
Môžem s týmto zastať pred súdom s ktorýmkoľvek človekom. To je pravda. Ja netvrdím
že som prorok, ale počúvajte ma.

53 TAK HOVORÍ PÁN, bude potrebná dokonalá láska, aby vás preniesla na to miesto,
lebo to je všetko, čo tam bolo. Nezáleží na tom, koľko náboženských prejavov, koľko
dobrých skutkov ste urobili, alebo čokoľvek ste urobili, to nebude počítané za nič v ten
deň.  Bude  potrebná  dokonalá  láska.  Takže  čokoľvek  robíte,  odložte  nabok  všetko
ostatné, až kým nebudete tak naplnení láskou Božou, že budete môcť milovať tých, ktorí
vás nenávidia.

Ja som len, ako som jedného rána povedal, bol som učinený... Celé moje odenie je
milosť. Mnoho ľudí hovorí, “Poškrab ma po chrbte, a potom ťa ja poškrabem. Áno, urob
niečo pre mňa a potom ja urobím niečo pre teba.” To nie je milosť. Milosť je to, že ak ťa
svrbí chrbát, tak ja ho jednako poškrabem, či ty poškriabeš mňa alebo nie. Možno ma
udrieš do tváre a povieš, “môj chrbát potrebuje poškriabať,” tak ja ho poškriabem.
Vidíte? To je to, urobte niečo. Ja neverím v skutky, ja verím, že skutky sú láska. Skutky
sú prejavom, že milosť zaujala miesto. Ja nie som verný svojej manželke preto, že by
som vedel, že sa so mnou rozvedie, ak by som jej nebol verný; ja som jej verný preto,
lebo ju milujem.

54 Nekážem Evanjelium preto,  že  si  myslím,  že  pôjdem do  pekla,  ak  by  som ho
nekázal;  kážem Evanjelium preto,  lebo Jeho milujem. Určite.  Myslíte si,  že by som
prechádzal tými búrlivými moriami a tie lietadlá sú zmietané hore a dolu a všade okolo
sa blýska a deje sa všetko možné a takmer každú minútu každý vykrikuje “Zdravas
Mária”, prechádza to lietadlom a takéto veci...tí ľudia si zapínajú bezpečnostné pásy a
pilot hovorí, “Máme paliva už len na pätnásť minút a nevieme, kde sa nachádzame.”
Myslíte si, že by som to robil len...len aby som mal nejakú zábavu? Ha. Myslíte si, že by
som sa vrátil tam do tej džungle, kde sa museli tí nemeckí vojaci postaviť každú noc
okolo mňa a doprevádzali ma na tie zhromaždenia a z nich, až kým Duch Svätý nezačal
činiť zázraky? Komunisti tam sedeli s infračervenými zameriavačmi, aby ma zastrelili i zo
vzdialenosti jednej míle. Myslíte si, že by som to robil len pre zábavu? Je to preto, že
niečo je vo mne, láska. Sú tam ľudia, za ktorých Kristus zomrel. Pavol povedal, “Ja som
ochotný nielen ísť hore do Jeruzalema, ale ja tam idem, aby som bol ukrižovaný. Idem
tam, aby som zomrel. Idem tam, aby som zomrel pre Pána.” Je to niečo... láska, ktorá
vás núti. To je presne tak.

55 Ak by som kázal Evanjelium za peniaze, ak by to tak bolo, nemal by som dnes
večer dlh dvadsaťtisíc dolárov. Nebol by som v dlhu. Nie veru. Lebo ja by som potom
zobral niekoľko z tých miliónov, ktoré mi boli ponúkané. Jeden človek, jeden človek ku
mne poslal agenta FBI so šekom na milión päťstotisíc dolárov. Povedal som, “Vezmite to
späť.” Nie za peniaze, to nie je za peniaze. Ja nekážem Evanjelium za peniaze, to nie.

Je to kvôli láske. Tá vec, ktorú chcem robiť je, keď tam prekročím a vydám svoj
posledný dych, čo môže byť za päť minút od teraz, môže to byť o dve hodiny, môže to
byť o päťdesiat rokov od teraz. Ja neviem, kedy to bude. Ale keď to nastane a ja tam
prídem, chcem vidieť tých ľudí v rozkvete mladosti ako bežia a kričia, “Môj milovaný
brat,  môj  brat!”  To  je  to,  čo  je  v  mojom srdci.  To  je  ten  dôvod.  Ja  sa  nesnažím
nesúhlasiť s vami, aby som bol odlišný, ale snažím sa vás postaviť na cestu, ktorá je
správna.  To je  tá  cesta dovnútra.  Nie  vaša cirkev,  nie  vaša denominácia,  ale  vaše
narodenie v Kristovi. Ó!

...v ktorom sme obdržali dedičstvo, predurčení súc podľa preduloženia toho, ktorý
pôsobí všetko podľa rady svojej vôle.

56 Počúvajte, o pár minút zakončíme. Počúvajte pozorne, predtým, ako zakončíme.

Aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi...

Sledujte toto teraz pozorne. Oblečte si svoje rúcha, rúcha Evanjelia, majte svoje uši
otvorené, počúvajte pozorne. Som pri 13.verši.

...ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi, v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, (“Viera
prichádza z počutia Slova... [Zhromaždenie odpovedá: ”Božieho“] ...v ktorom aj vy,
počujúc slovo pravdy...
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Čo je pravda? Božie Slovo. Je to tak? Ján 17:17, vy, ktorí  si  zapisujete miesta
Písma, Ježiš povedal, “Posväť ich, Otče skrze Pravdu, Tvoje Slovo je Pravda.”

...v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia...

57 Čo to bolo za spasenie, o ktorom sa im snažil povedať? Predurčení pred založením
zeme (je to pravda?) do adopcii za synov, predurčení do Večného Života. No, potom,
keď ste prišli do Večného Života, keď ste zostali spasení, posvätení, naplnení Svätým
Duchom, ste synovia. Boh vás teraz chce umiestniť do správnej pozície, ó, aby ste mohli
pracovať pre Jeho Kráľovstvo a Jeho slávu.

To je Evanjelium. Najprv sme počuli Slovo, “Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť na
Meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov.” To berie od vás preč všetky vaše
hriechy, keď vzývate Meno Pána Ježiša Krista, lebo tá zasľúbená zem... To zasľúbenie je
pre každého spolupútnika s ktorým ste na tej ceste. Ak si odišiel zo svojho domu dnes
večer ako hriešnik a povedal si si, “Pôjdem do Branhamovej modlitebni,” tak Boh ti dáva
príležitosť dnes večer. Je len jedna vec, ktorá leží medzi tebou a zasľúbenou zemou. Čo
je zasľúbená zem? Duch Svätý. To, čo ležalo medzi Jozuom a zasľúbenou zemou, to bol
Jordán. Presne tak.

58 Mojžiš, ktorý bol predobrazom na Krista, viedol tie deti hore smerom k zasľúbenej
zemi, no Mojžiš nevoviedol tie deti do zasľúbenej zeme. Jozue tam voviedol ten ľud a
rozdelil tú zem. Ježiš zaplatil tú cenu, priviedol ich rovno k Duchu Svätému. Boh zoslal
dolu Ducha Svätého a On umiestňuje cirkev do poriadku, každého človeka a napĺňa ho
Prítomnosťou Svojej Bytosti. Rozumiete, čo mám na mysli? Všetko v Kristu Ježišovi, ako
to Boh predurčil k vyvolaniu skrze toto Evanjelium.

Pavol hovorí v Galaťanom 1:8, “Ak by prišiel ku vám anjel a kázal by niečo iné,
nech je prekliaty.” Pravda, Evanjelium... No, počúvajte pozorne, ako budeme čítať ďalej,
dokončíme ten verš.

...evanjelium svojho  spasenia,  v  ktorom aj,...  (Počúvajte  pozorne)  ...uveriac,
zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia...

59 V tých posledných dňoch, Biblia hovorí... Sledujte. V tých posledných dňoch tam
budú dve triedy ľudí. Jedna z nich bude mať Pečať Božiu, tá druhá znamenie šelmy. Je to
pravda? Koľkí to viete? No, ak Pečať Božia je Pečať... Ak je Pečať Božia Duch Svätý,
potom bez Svätého Ducha je to znamenie šelmy. A Biblia hovorí, že tie dva duchy budú
tak blízko, že by to zviedlo i vyvolených, ak by to bolo možné. To sa ale nikdy nestane,
lebo oni sú vyvolený do Večného Života. Vidíte? Cirkev pôjde ďalej ako obyčajne...
60 Desať panien vyšlo stretnúť Pána, všetky posvätené, všetky sväté, každá jedna z
nich bola posvätená. Päť z nich bolo váhavých a nechali svoje lampy vyhasnúť. Päť malo
olej  vo  svojich  lampách.  “Hľa,  Ženích  prichádza.”  A  tých  päť  malo  olej  vo  svojich
lampách a vošli na svadobnú večeru. A tie ostatné boli zanechané vonku, kde bol plač a
nárek a škrípanie zubov. Buďte pripravení,  lebo neviete, v ktorej minúte Pán príde.
Majte... Čo reprezentuje olej v Biblii? Ducha Svätého.
61 No, ak ste dnes bratia adventisti siedmeho dňa, ktorí hovoria, že siedmy deň je
Božia pečať, ukážte mi jedno miesto Písma, ktoré to dokazuje. Biblia hovorí, že Pečať
Božia je Duch Svätý. Sledujte toto. Sledujte teraz ten 13. verš.

...v ktorom aj uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia...

Otvorme Efežanom 4:30, myslím, že to je ono. Pozrime sa, či je to to isté, 4:30.
Efežanom 4. kapitola a 30. verš. Áno, tu je to, 4:30.

A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia.

62 Ako dlho? Keď vy skutočne, skutočne prijmete Ducha Svätého, dokedy vám to
vydrží? Do ďalšieho prebudenia? Alebo dokiaľ ti stará mama neskríži cestu? Alebo dokiaľ
na teba šéf nenakričí? Až do dňa tvojho vykúpenia. Haleluja!

Potom, čo ste zomreli, potom, čo ste vkročili do tej zeme, stojíte tam so svojimi
milovanými a stále ste naplnení Duchom Svätým. Písmo... Vy ste práve takí, ako teraz,
len ste sa premiestnili do iného tela. Vy ste len zmenili svoj dom. Tento tu zostarel,
nemohli  by ste na neho pribiť  šindle, trámy sú zhnité. To je pravda. Tak vy ste len
odhodili tú starú vec a nechali ste ju zhniť a premiestnili ste sa do novej. Je to pravda?
“Lebo ak tento pozemský stánok bude zborený, máme iný, čakajúci.”
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63 Pamätáte sa, ako sme to minule preberali? Keď to malé dieťa je vyformované v
lone matky a tie malé svaly kopú a skáču... Ale akonáhle tá matka rodí to dieťa a ono
prichádza  na  zem,  tá  prvá  vec,  tam  je  duchovné  telo,  aby  sa  ujalo  toho  malého
prirodzeného tela. Možno ten lekár to urobí takto [Brat Branham tleskol rukami], alebo
takto ním zatrasie, a potom “uááá, uááá, uááá!” A hneď ho priložia k prsníku matky a
ono začne “am, am, am”,  takto  pohybuje  svojou hlavičkou hore a  dolu  na prsníku
matky, aby to podnietilo tie mliečne žily priniesť mlieko.

Malé teliatko, akonáhle ono vyjde zo svojej matky, behom pár minút sa postaví na
svoje kolená. Čo ono urobí? Pohne sa rovno späť, uchopí sa svojej matky a začne takto
triasť svojou hlavičkou, aby dostalo svoje mlieko. Haleluja! Tak veru.

Keď toto prirodzené telo prichádza na zem, je duchovné telo, ktoré naň očakáva.

A keď toto prirodzené telo skonalo (haleluja!), je telo, ktoré tam čaká. My sa len
presúvame z jedného do druhého, my meníme svoje miesta bývania. Toto smrteľné
musí obliecť nesmrteľnosť, toto duchovné. Toto porušiteľné oblieka neporušiteľnosť. Toto
je staré, zvráskavené, zhrbené telo, ale ono vôbec nezmení svoj vzhľad, mám na mysli,
keď sa ono dostane tam. Vy budete mať stále toho istého ducha.

64 Dovoľte, nech vám podám niečo, čo sa vám bude zdať pokrútené, ale to je Biblia.
Potom vám dám niečo, čo vám to vyjasní. Sledujte toto. Keď starý Saul, kráľ, ten starý,
veľký denominačný kazateľ  tam v tom čase,  viete,  ktorý mal  hlavu a plecia  ponad
všetkých,  on  sa  bál,  on  nevedel  nič  o  tom  nadprirodzenom.  Dávid  musel  prísť  a
vyslobodiť tú ovečku z tlamy leva, zabiť Goliáša. Sledujte ho. On sa dostal tak ďaleko od
Boha, že až nenávidel toho fanatického kazateľa. Namiesto toho, aby sa mu pokúsil
pomôcť, on sa obrátil proti nemu. Ak to nie je presne ten obraz dnes, to je presný obraz:
on sa od neho odvrátil.

65 Koľkí z vás tu boli, keď som odchádzal na svoju prvú cestu a kázal som, “Dávid
zabíja Goliáša,” keď som odchádzal? Mnohí, niektorí, zopár z vás veteránov. Chystám sa
ku tomu znova vrátiť. Pamätáte sa, čo sa tam udialo minulú nedeľu? To prechádza rovno
do ďalšej fázy. Dávidova druhá kampaň, druhá fáza jeho služby. To je presne tak. On sa
potom stal kráľ nad Izraelom. Všimnite si tú službu, ako teraz prechádza do väčšej fázy,
stáva sa väčšou, tak ako pri Dávidovi. Všimnite si toto, ako on prichádza, Dávid. Ó, keď
Boh tam mal Dávida, aby zabil leva, všimnite si, zabil medveďa, potom zabil Filištína...
Potom prišiel čas, kedy Boh poslal zlého ducha na toho starého muža. A teraz prečo,
kvôli čomu? Aby nenávidel Dávida. A ja verím...

66 Teraz vy, pri tých páskach... Počúvajte, bratia, vy, pri tých páskach; ak so mnou
nesúhlasíte, odpustite mi. Ja vás milujem. Ja vás tam každopádne stretnem, lebo ak si
muž Boží, každopádne ťa tam strenem. Ale chcem povedať toto, tu je ten dôvod: Len
preto, že Saul videl, že Dávid má niečo, čo on sám nemá... Čo sa potom stalo?

Taký malý ryšavý výrastok... Biblia hovorí, že bol ryšavý. To nebolo veľmi pekné
dieťa, “ryšavý,” to je len taký výrastok A on tam vyšiel  a Saul...  Keď si  on obliekol
Saulovu výstroj,  predstavujem si,  ako mu ten štít  sahal  až dolu k chodidlám. A on
povedal, “Dajte tú vec zo mňa dolu!” No, možno mu dal nejaký doktorský titul, PhD
alebo LLD, alebo niečo také, viete. On povedal, “Ja o tom nič neviem, lebo ja som to
neokúsil. Nechajte ma vziať si toto, s čím viem, čo robím.” Tak veru. On si vzal prak.
67 A ony doviedli Saula do šialenstva, pretože tie dcéry, cirkvi; tie cirkvi spievali, “Saul
mohol zabiť svoje tisíce, ale Dávid zabil svoje desaťtisíce.”

A potom on začal žiarliť, “Tie nezmysli o Ježišovom Mene, na tom nič nie je.” Tak je
to. A čo mu urobil Boh? Boh na neho poslal zlého ducha, aby nenávidel Dávida a on
nenávidel Dávida bez príčiny.

Dávid mu mohol niekoľko krát vykrútiť krk. On mohol, ale on to len nechal tak. On
nikdy nič nepovedal. Isteže to on mohol urobiť. Jednej noci išiel a odrezal mu kúsok z
kabáta a vrátil sa a povedal, “Pozri, vidíš?” Tak veru, on to mohol urobiť, ale on ho len
nechal tak. On mohol rozbiť jeho zhromaždenie a roztrúsiť ich a založiť svoju vlastnú
organizáciu, ak by chcel. Ale on to neurobil, on nechal Saula pokračovať. Nechajte Boha,
nech On bojuje. Tak veru.
68 Takže ako on pokračoval a tá kampaň sa skončila, ten zlý duch prišiel na Saula v
takej miere, že on nemohol dostať od Boha žiadnu odpoveď. Po nejakom čase on... Duch
Boží odišiel od neho. A starý Samuel, ten, ktorého oni zavrhli, ten, ktorý bol skutočne
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tým Hlasom Božím ku nim; ten, ktorý im to povedal ešte predtým, ako oni vôbec chceli
jednať ako ten svet...

Prečo  chce  cirkev  jednať  ako  ten  svet?  Prečo  letniční,  pokrstení,  metodisti  s
prežitím Ducha Svätého a baptisti a presbyteriáni chcú jednať ako ten svet? Prečo to
robia? Ja neviem. Ja... ja tomu nerozumiem. Hovoríte, “No, to nie je zábava hrať poker,
to je len trocha pre zábavu, len trocha vsadiť (peniaze),” akokoľvek to nazývate. To je
hriech. Nemali by ste mať tie veci doma. “No, to mi neuškodí vypiť takýto malý pohár
piva tam vonku. Ja budem... Vypili sme ich len zopár. Ja a moja žena si popoludní dáme
zopár.” A za chvíľu zistíte, že vaše deti si dajú zopár. Isteže je to tak.

69 A vy, ženy, diabol urobil... To je to, čo on urobil na začiatku a on si samozrejme
urobil terč z vás, sestry. On to robí tak, že len... Lebo on vie, čo môže spôsobiť. On
môže zviesť ženu tisíc krát rýchlejšie ako muža. Viem, že to zraňuje vaše pocity, ale to
je pravda. To je presne tak. To je to, čo on urobil v záhrade Eden. On môže urobiť... No,
ona bola čestná, on bola úprimná, ale ona bola zvedená. “Adam nebol zvedený,” Biblia
hovorí. On nebol zvedený, ale ona bola zvedená. Takže on ju dokáže zviesť. A stále
pastori budú ordinovať ženy za kazateľky, postavia ich nad nejakým zhromaždením a
Biblia to odsudzuje od 1.Mojžišovej po Zjavenie. Hovoríte, “No, to je v poriadku. To je v
poriadku. Ony majú... Ony vedia kázať tak isto ako ktokoľvek.” Viem, že to je pravda.

70 Ako raz niekto začal hovoriť v jazykoch, ja som len kázal ďalej. A keď som potom
vyšiel von, nejaká žena povedala môjmu synovi, “Mám posolstvo, ktoré by som chcela
predniesť zajtra večer,” povedala, “keď tvoj otec príde na pódium.”

On povedal, “Posolstvo? Čo máš na mysli?”

A toho večera na konci  zhromaždenia,  keď som bol  pripravený zvolať  výzvu k
oltáru, ona si zopla svoje vlasy hore a vytiahla si punčochy a tak ďalej, pripravila sa,
vyskočila do stredu a začala vyskakovať hore a dolu, hovoriť v jazykoch a prorokovala.
Ja som len ďalej kázal, robil som výzvu k oltáru. Ja som to ani trochu nerešpektoval, to
nebolo  správne.  Tak  potom...  no,  Biblia  hovorí,  “Duchovia  prorokov  sú  podriadení
prorokovi.” Boh je na... keď Boh hovorí z pódia, tak Ho nechajme hovoriť. Pavol povedal,
“Ak je niečo zjavené jednému, nech je ticho, kým to druhý nedohovorí.” To je pravda.

No keď som vyšiel von, títo ľudia povedali, taká veľká skupina ľudí, oni povedali,
“Ty si dnes večer zarmútil Ducha Svätého.”

Povedal som, “Čím? Čo som urobil?”

Oni povedali, “Keď tá sestra prinášala posolstvo. Haleluja, ona povedala...”

“Ale,” povedal som, “ja som kázal. Ona postupovala nesprávne.”

“Ó”, oni povedali, “to bolo čerstvé, rovno od Trónu. To bolo čerstvejšie ako to, čo si
ty kázal.” Ach.

71 No, to len ukazuje... to ukazuje buď toto... a hovorím vám to s rešpektom; je to
buď šialenstvo, alebo nerešpektovanie, alebo nedostatočná náuka; oni nevedia o Bohu
viac ako vie králik o snežných topánkach. Ja to nehovorím ako nejakú hlúpu poznámku,
lebo toto nie je miesto na žartovanie. Ale to je úplná pravda. Človek by mal vedieť, že
Boh nie je autorom zmätku. On je autorom pokoja. Oni nepoznajú Bibliu. Všetko, čo oni
vedia,  je  skákať  hore  a  dole,  hovoriť  v  jazykoch  a  hovoria,  “Mám Ducha  Svätého,
haleluja!”

Bol som v Afrike a videl som čarodejníkov, bolo ich päťtisíc a hovorili naraz, skákali
hore a dolu, krv mali na svojich tvárach, hovorili v jazykoch a pili krv z ľudskej lebky,
vzývali diabla a hovorili v jazykoch.

72 A pritom hovorenie v jazykoch je dar Boží, ale to nie je neomylný dôkaz Ducha
Svätého. Dovoľte mi, nech vám to teraz poviem. Ja verím, že všetci svätí pod inšpiráciou
hovoria jazykmi. Ja verím, že človek môže byť niekedy pod takou inšpiráciou od Boha,
že bude hovoriť v jazykoch. Verím tomu. Ale ja neverím, že to je nejaký znak, že máte
Ducha Svätého. Tak veru. Verím, že je taký čas, keď máš vieru a môžeš ísť a položiť
svoje ruky na nejaké malé dieťa, ktoré má rakovinu, potom, čo sa za neho modlilo
päťdesiat kazateľov, a ono bude uzdravené; lebo tá matka mala vieru za to dieťa. Boh
jej to dal, ona je údom Tela Kristovho. Tak veru. Verím tomu. Videl som, že sa to dialo a
viem, že je to pravda. Ale to, o čo ide, je doviesť cirkev do poriadku, usporiadať ju tak,
aby sme mohli pracovať.
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73 Zakončime ten zbytok toho verša predtým, ako pôjdeme.

...potom, čo ste to prijali, zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia...

“Pečať.” Čo je tá pečať? Čo je pečať? Pečať, po prvé, to ukazuje, že to je dielo,
ktoré bolo dokončené, dokončené dielo. Za druhé, to ukazuje vlastníctvo. A za ďalšie, to
ukazuje bezpečnosť, zachováva to.

Povedzme, napríklad, ja som pracoval pre Pennsylvánske železnice, pracoval som
tam s mojím otcom na železnici.  Nakladali  sme vagóny. My sme ich nakladali  v tej
baliacej spoločnosti, nakladali sme plechovky a niektoré sme uložili sem hore, niektoré
tu dolu a niektoré zase tam. Ale predtým, ako ten vagón bol zapečatený, prešiel cez to
inšpektor a postrčil týmto, vrazil do tohoto, zatriasol týmto. “Ach, to je nanič. To sa celé
porozbíja ešte predtým, ako sa to tam dostane. To je nanič. Vyložte to von. Naložte to
znova.” Ten inšpektor ten vagón neprepustil.

74 Duch je Svätý je Inšpektor. On s tebou trochu zatrasie a ty s rachotom padáš. Veríš
celému Slovu Božiemu? “Ja neverím tým starým veciam ´v mene Ježiša´.” To nie je
nanič! Ty sa trasieš, rozumieš? “Ja neverím v Božské uzdravovanie, ani v nič také.” Stále
sa  trasieš.  Vyber  to  von.  Či  veríš,  že  Ježiš  Kristus  je  ten  istý  včera...  “No,  istým
spôsobom” Ty sa trasieš. Vykopni to. To stále nie je pripravené. Tak veru.

Brat, keď si pripravený povedať “Amen”... Obdržal si Ducha Svätého? “Amen!” Bolo
všetko dokonané? “Amen!” Čo robí potom ten Inšpektor? Všetko je zbalené, dobré a
pevné,  plné  Evanjelia.  Ó,  každé Slovo  Božie  je  dobré.  Všetko  je  dokonalé.  “Verím
každému Slovu. Amen! Amen! Amen!” Veríš, že Boh stále uzdravuje? “Amen!” Veríš, že
Ježiš  je  ten istý  včera,  dnes  i  naveky? “Amen!”  Veríš,  že  Duch Svätý  je  práve tak
skutočný ako bol vždy? “Amen!” Veríš, že ten istý Duch, ktorý padol na Pavla, padá na
nás? “Amen!” Veríš, že to spôsobuje pri nás tie isté veci ako tam pri nich? “Amen!” Ó, ó,
je to stále pevnejšie. Vidíte, on sa teraz stáva pevným a my sme pripravení zatvoriť
dvere. V poriadku.

75 Potom ten inšpektor zatvára dvere. Čo on robí? On na to dáva pečať. Potom on ide
dolu a berie tie malé kliešte a tú plombu a pečatí to. Radšej by ste to nemali lámať. Ten
vagón, ak jeho cieľ je Boston, tá pečať nemôže byť narušená. Bolo by to priestupkom s
následkom uväznenia, keby sa tá pečať narušila predtým, ako sa to dostane do Bostonu.
A tú pečať môže otvoriť len človek, ktorý na to má autoritu, jedine on. To je pravda. Je
to vlastníctvom určitej železničnej spoločnosti. To je ich pečať. Je to ich uistením, že ten
vagón bol naložený, že je pripravený. Patrí to im. Oni by tam nemohli dať pečať B&O na
vagón spoločnosti Pennsylvania. Vy musíte byť zapečatení, a keď je to zapečatené...

76 A keď je kresťan naložený Evanjeliom, naplnený Božou dobrotou, všetky dobré veci
Božie ležia v ňom, má otvorené srdce, je pripravený pracovať, ochotný byť umiestnený
do pozície a urobiť všetko, čokoľvek mu Duch Svätý povie, aby urobil, prešiel zo smrti do
Života, je posvätený od všetkých vecí tohoto sveta, kráča vo Svetle, ako to Svetlo ku
nemu prichádza, hýbe sa ďalej; on je vtedy pripravený. Potom Boh za ním zatvára dvere
toho sveta, takto ním zatrasie a pečatí ho Svätým Duchom zasľúbenia. Haleluja! Na ako
dlho? Až do miesta určenia. Nevyťahujte to von na tú železničnú trať a nenarušujte tú
pečať a neotvárajte to, aby ste znova pozreli, či to je všetko v poriadku. Je to všetko v
poriadku, len to nechajte tak. Ten Inšpektor na tom už urobil inšpekciu. Na ako dlho ste
zapečatení? Až do dňa vášho vykúpenia. Na tak dlho ste zapečatení.

“No, a keď zomrieš, brat Branham, čo potom, keď zomrieš, povedal si, že to stále
budeš mať?” Vy to máte naveky. Kde začal ten Život? Pri oltári. Rovno tam vidíte kúsok
tieňa. To je ten tieň, Pečať Ducha Svätého. Potom to je tieň tieňa tieňov, ako som to
minule povedal. Ale keď zomriete, vy idete ďalej cez tie tiene, až prichádzate k vlhkosti,
od vlhkosti ku kvapkajúcemu prameňu, od prameňa k potoku, od potoku k rieke, od
rieky do oceánu lásky Božej. Vy ste jednako tou istou osobou.
77 Pozrite sem. Starý Saul, ten starý odpadlík, on sa nedokázal dostať k Bohu, hoci
nebol stratený. On určite nebol stratený. On bol prorok, ale on sa len dostal mimo Boha.
To je ten dôvod, bratia, že som povedal, “Vy nie ste stratení.” Tak potom pamätajte, on
sa len dostal mimo vôli Božej, tak potom tou prvou vecou bolo, viete, že on nesúhlasil.
No,  možno  som  to  nemal  hovoriť.  V  poriadku,  kážem  dnes  večer  pred  šťastným
zhromaždením.  Tak  potom,  viete,  tá  prvá  vec,  viete,  ó,  on  potom  išiel  k  urím  a
thummím.
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Viete, čo bolo tým urím a thummím? To bol náprsník, efod, ktorý nosil Áron. A to
bolo vždy...Boh bol vždy nadprirodzeným Bohom, ktorý odpovedal nadprirodzenými
spôsobmi. A keď nejaký prorok prorokoval, a to tajomné svetlo neprechádzalo cez urím
a thummím, on bol falošný. Keď mal niekto sen, a to svetlo sa na tom urím a thummím
nemihotalo, je mi jedno, ako dobre to znelo, bolo to falošné. To je pravda.

78 A  je  mi  jedno,  aké  množstvo  doktorských  titulov  máš  a  aká  je  veľká  tvoja
organizácia, keď prorokuješ alebo kážeš a nie je to podľa tohoto Slova, tak si v blude,
brat. Ty si... toto je Božie urím a thummím. Keď poviete, že ste neboli predurčení pred
založením sveta, to svetlo nebude mihotať, lebo Biblia hovorí, že ste boli. Keď poviete,
že  by  ste  mali  byť  pokrstení  na  meno Otca,  Syna a  Ducha Svätého,  to  sa  nebude
mihotať, lebo nikto nikdy nebol v Biblii pokrstený takýmto spôsobom, jedine vo Meno
Pána Ježiša. To sa nebude mihotať, takže tam niekde bude niečo nesprávne.

Takže to urím a thummím nemohlo odpovedať starému Saulovi a on nemohol mať
ani sen. On bol tak ďaleko preč, že on nemohol mať ani sen. Tak viete, čo on urobil? On
išiel dolu ku veštici a táto stará veštica, stará diabolská čarodejnica tam dolu, on jej
povedal, “Môžeš mi vyveštiť?”

Ona povedala, “Áno, ale Saul povedal, že zabije každého, kto bude veštiť.”

79 On povedal, “Ja ťa ochránim. On bol prezlečený za lokaja. On povedal, ”Vyvolaj mi
hore zo sveta mŕtvych, ktorí prešli odtiaľto tam.“ No počúvajte toto. ”Vyvolaj mi ducha
proroka Samuela.“

A ona išla  veštiť.  A potom, keď to urobila,  ona padla na svoju tvár,  povedala,
“Vidím bohov vystupovať hore.” Vidíte, ona bola pohanka, “Bohovia,” dvaja alebo traja,
ako  Otec,  Syn,  Duch  Svätý,  alebo  niečo  také,  viete.  Ona  povedala,  “Vidím bohov
vystupovať hore.”

On povedal, “Opíš mi ho. Ako vyzerá? Ako vyzerá?”

Ona  povedala,  “Je  chudý  a  má  plášť  na  svojich  ramenách.”  On  sa  ani  trochu
nezmenil.

On povedal, “To je Samuel. Priveď ho na toto miesto, priveď ho sem predo mňa.”

A sledujte to, kedy Samuel prichádza pred Saula, on povedal, “Prečo si ma zavolal,
keď vieš, že si sa stal nepriateľom Božím?” Sledujte to. On bol nielen stále Samuelom,
on mal stále toho prorockého ducha. Len povedzte, že to nie je pravda, nech niekto
povie,  že to nie je pravda. To je pravda. On bol  stále prorok. Lebo on povedal,  on
prorokoval a povedal, “Zajtra bude vojna proti tebe, a ty a tvoji synovia padnete zajtra v
boji a zajtra o tomto čase večer budeš so mnou.” Je to pravda? On bol stále prorok.

No, vy poviete, “Ó, ale to bolo cez čarodejnicu.”

80 V poriadku, poviem vám o Niekom, u koho to nebolo cez čarodejnicu. Ježiš raz vzal
Petra, Jakuba a Jána a vyšli hore na Vrch Premenenia a oni stáli na vrchu tej hory. A
Ježiš... Boh umiestňoval Svojho Syna do Jeho pozície, ako som sa to jedného večera
pokúšal predstaviť, umiestnenie syna na jeho pozíciu. A keď tam oni vyšli, poobzerali sa
a zistili, že tam stál Mojžiš a Eliáš. Oni sa spolu zhovárali, mali obecenstvo, neboli to
nejaké poletujúce malé biele zástavky alebo vlastne malé biele obláčky, vznášajúce sa,
ale  oni  boli  mužovia  a  zhovárali  sa.  Mojžiš  bol  pochovaný  v  neznámom hrobe  po
osemsto rokov. A Eliáš išiel domov na voze pred päťsto rokmi. A oni tu boli obaja, stále
takí živí, ako boli vždy, stáli tam a rozprávali sa s Ním predtým, ako On išiel na Golgotu.
Haleluja! “Zapečatení až do dňa nášho vykúpenia.”

81 Poponáhľam sa a potom zakončíme, lebo je už neskoro a my sa budeme modliť za
chorých asi ešte päť minút. 14. verš, domnievam sa, že sme čítali 13. verš, aby sme
tomu dali pozadie.

... ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi,

v ktorom aj vy, počujúc slovo pravdy, evanjelium svojho spasenia...

No,  pamätajte,  aké  oni  mali  spasenie?  Toto  boli  Efezskí  kresťania.  Oni...  No,
pozrite, všimli ste si Korinťanov? On im vždy musel hovoriť, “Keď prichádzam medzi vás,
jeden má jazyk, jeden má jazyk, jeden má žalm, jeden má proroctvo, jeden má...”
Vidíte, on ich nič nemohol vyučovať, lebo oni si vždy žiadali toto, to alebo tamto. Títo
ľudia mali to isté, ale oni to mali na poriadku. On nikdy nevyučoval Korinťanov niečo
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takéto, on to nemohol. Tá cirkev nebola v takom poriadku, aby ich to mohol vyučovať.
Ale týchto ľudí on mohol vyučovať tú skutočnú vec.

...evanjelium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac, zapečatení ste Svätým Duchom
zasľúbenia,

ktorý je závdavkom... (ó, nech toto nevynechám) ...závdavkom nášho dedičstva na
vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva, na chválu jeho slávy. (Och!)

82 Čo je Duch Svätý? No, ja veľmi rýchlo prečítam ten zbytok toho, ak toľkoto so
mnou strpíte. Kde sme skončili minulý večer, brat Mike? Tam, kde boli oni všetci šťastní,
ó, všade panoval pokoj, to bola dokonalá láska. No, zakaždým, ako idete touto cestou
dostávate malú kvapku. Zakaždým, ako urobíte krok, prichádzate o centimetre bližšie.
Keď ona prichádza dolu na zem, vy dostávate tieň tieňa tieňa tieňov. To je práve toľko,
koľko Ducha Svätého máte v sebe. To je láska. Ale, ó, vy túžite po niečom.

Ó, či by starší ľudia nechceli... “Ako rád by som sa chcel vrátiť a mať zase pätnásť,
dvadsať. Ó, dal by som za to čokoľvek.” K čomu by mi to bolo dobré? Mohol by som mať
dnes večer pätnásť a mohol by som dnes večer zomrieť. Je to neisté. Čo ak by ste mali
dnes  večer  pätnásť,  ako  viete,  či  bude ešte  vaša  matka  žiť  alebo  nie,  keď prídete
domov? Ako viete, či sa dostanete domov alebo nie? Ako viete, či budete ešte zajtra žiť,
ak by ste mali dvanásť a mali dokonalé zdravie? Môžete zahynúť pri nehode, padnúť
mŕtvy, môže sa vám čokoľvek stať. Je to neisté, tu nie je nič isté. Ale vy túžite po tom.
Čo je to? To je tam hore, to, čo spôsobuje, že po tom túžite.

83 Keď do toho vstúpite, máte Večný Život. Čo sa to stalo? To je “závdavok.”

Čo je peňažný závdavok za niečo? Keby som prišiel k vám kúpiť auto, povedal by
som, “Koľko stojí to auto?”

Vy poviete, “Toto auto by ťa, brat Branham, stálo tri tisíc dolárov.”

“A koľko je záloha?”

“No, dám ti to za päťsto dolárov.”

“V poriadku, tu je päťsto dolárov. Prinesiem ti zvyšok, čo najskôr, ako budem môcť.
Podrž mi to auto. Dávam ti päťsto dolárov, to je závdavok. Je to v poriadku?”

No, zachovajte to v mysli, to je závdavok, to je záloha.

...zapečatení ste Svätým Duchom zasľúbenia, (Duchom zasľúbenia, potom, čo ste
boli zapečatení)

ktorý je...  (čo je táto pečať zasľúbenia, ktorú zasľúbil  Duch Svätý?) ...ktorý je
závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva,...

84 Čo  je  to?  To  je  záloha.  Brat,  ó,  ak  je  toto  záloha,  čo  to  bude  potom,  keď  sa
dostaneme... čo to potom bude. Ak je toto... ak toto, z čoho sa teraz radujeme a sme
tak šťastní, ak... videl som deväťdesiatročných ľudí, ktorí nemohli...

Videl som jedného starého kazateľa, ktorý povstal jedného večera a prišiel takto na
pódium, povedal som, “Tento starý človek ide kázať?”

On  povedal,  “Sláva  Pánovi!”  Starý  farebný  brat  s  veľkým dlhým kazateľským
plášťom.

Povedal som, “Prečo nenechali kázať niektorých z tých mladých kazateľov? Taký
starý človek, ako on vôbec môže kázať?”

On povedal, “No,” povedal, “bratia,” povedal, “dnes som počul kázať bratov celý
deň,” povedal, “o tom, čo Ježiš urobil na zemi. Ja vám poviem, čo On urobil v nebi.”
Povedal, “Dnes večer si vezmem text z Jóba 7:27.” Povedal, “Keď tam dávno, na druhej
strane, pred založením sveta,” povedal, “keď On povedal, že ranné hviezdy spievali
spolu a synovia Boží kričali od radosti.” Takto ďalej pokračoval... Povedal, “Viete, tam sa
vtedy niečo dialo.” povedal, “Viete...” A on to začal predstavovať od toho, čo sa dialo na
nebi. On to predstavil a prešiel až do horizontálnej dúhy v druhom príchode. V tej chvíli
ho uchopil Duch Svätý. No oni museli toho starého brata vyprevadiť von, on mal asi
deväťdesiatpäť rokov. On bol takýto zhrbený, asi takto a mal len malý pramienok vlasov,
viete,  takto.  On  tam vyšiel  a  začal  kázať,  povedal,  “Jupí!  Haleluja!  Sláva!”  Začal
vyskakovať takto hore a dolu. Povedal,“Ó, vy nemáte pre mňa dosť priestoru, aby som
kázal.” Takto skákal hore a dolu ako len mohol. A to je len závdavok. Ó!
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85 Čo činí Duch Svätý? Ó, tu je jedno dobré miesto. Dovoľte mi, aby som prečítal ten
prvý  verš  nasledujúcej  kapitoly.  Môžem?  Je  to  v  poriadku?  Povedzte  “Amen.”
[Zhromaždenie hovorí, “Amen!”] V poriadku. Prvý verš 2.kapitoly, rýchlo, počúvajte.

Aj vás, [angl.: “aj vás oživil”], ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo
svojich hriechoch...

“On vás  oživil.”  Čo znamená oživil?  “Učinil  živými.”  Takmer mŕtvi,  ale  On vás
oživuje len skrze ten závdavok. Čo to potom bude, keď skutočne dostanete všetky tie
dividendy? Ó! Niet divu, že Pavol, ktorý bol vychvátený do tretieho neba, povedal, “Čo
oko nevidelo, ucho nepočulo, ani čo na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh pripravil pre
tých, ktorí Ho milujú.” Čo to potom bude? Hovoríte o nevysloviteľnej radosti plnej slávy.
Och, hmm. Vy, ktorí ste raz boli mŕtvi v hriechu a prestúpeniach, On vás spolu oživil
skrze tieň tieňa tieňov. Čo to potom bude? Keď sa dostanete z toho tieňa tieňov do
tieňa, potom z tieňa do potoka, z potoka do rieky a z rieky do oceánu?

86 A čo to potom bude, keď budete tam v takom štádiu vykúpenia s úplne novým
telom,  ste  premenení  znova  na  mladého  muža  alebo  mladú  ženu,  už  nikdy  viac
nezomriete.  A vy sa pozriete dolu na zem a pomyslíte si,  “Mohol  som sa radovať z
hrozna a dobrej studenej vody, ale vieš, ja to tu nepotrebujem.” Ale jedného dňa príde
Ježiš a toto anjelské telo, táto teofánia, v ktorej teraz žijem, to nepríde viac skrze lono
ženy, to už viac nepríde skrze sexuálnu žiadosť, ja budem vzkriesený bez toho. Ale
pretože On sa narodil  bez sexuálnej  žiadosti,  ja  budem vzkriesený bez toho.  A On
jedného dňa prehovorí a mŕtvi v Kristu vstanú a to telo, v ktorom som raz žil, bude
vzkriesené do osláveného tela a ja budem kráčať a hovoriť, budem žiť a radovať sa
(haleluja!) zo života v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, cez tie slávne veky, ktoré majú
nastať. Tu to máš, brat, to je Evanjelium.

87 “Preto ja...” Pavol im len hovorí, čo on je. Budem čítať ten zbytok z toho a potom sa
budeme modliť za chorých. “Až kým vlastníctvo, toto je závdavok toho vlastníctva, na
chválu Jeho slávy.”

Preto i ja, keď som počul o viere u vás,... (počul som, že ste uverili tým veciam.
Počul som, že ste skutočne uverili v predurčenie, Večný Život a spasenie a tak ďalej.) ...
o viere v Pánu Ježišovi, a o láske naproti všetkým svätým,

neprestávam ďakovať za vás zmieňujúc sa o vás na svojich modlitbách,

žeby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil  vám dať ducha múdrosti a
zjavenia pravým poznaním jeho,...

On sa vám len ďalej celý čas zjavuje, rastiete od milosti k milosti, od moci k moci a
od slávy k sláve. Nepadáte dozadu, ale od slávy k sláve, idete stále napred. Budem sa
stále za vás modliť.

Osvietené oči vašej mysle...

88 Hmm. Viete,  Biblia  hovorí,  že  ste  slepí  a  neviete  o  tom. Ale  Pavol  tu  povedal,
“Budem sa modliť, aby oči vašej mysle...” Vy zrozumievate vašim srdcom. To je to, o
čom on  hovorí.  Vy  sa  dívate  svojimi  očami,  ale  vidíte  svojim  srdcom.  Viete  to.  V
poriadku. “Aby ten Boh slávy...” Pozrime sa teraz na ten 18. verš.

Osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a jaká je to nádeja jeho povolania a
čo a jaké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými

a čo tá nesmierna veľkosť jeho moci, vzhľadom na nás...(Och! Oni hovoria, že moc
je preč?Tá moc ešte neprišla.) ...na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády,

“Vy, ktorí ste uverili pôsobeniu sily Jeho vlády, modlím sa, aby Boh na vás vylial
Svoju moc.” Vidíte?

Ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac po svojej pravici v
ponebeských oblastiach

nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad
každé meno, ktoré sa menuje...

Ó, ó,... nie, radšej nebudem... Mohli by sme určite na tom stráviť celú noc.

...a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku ale i v budúcom...

89 Čo je každé... čo je to meno, ktoré bude niesť každá osoba? [Zhromaždenie hovorí
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“Ježiš”]. Celé nebo je pomenované “Ježiš”. Celá cirkev je pomenovaná “Ježiš”.Všetko je
nazvané “Ježiš”, lebo to je jediné meno, ktoré Boh kedy mal. On je nazvaný Jehova,
Jehova-jirech -  Pán,  ktorý si  zaopatrí  obeť;  Jehova-rafa  -  Pán,  ktorý ťa  uzdravuje;
Jehova-manasses -  Pán,  môj prápor,  Jehova a rôzne názvy Jehovu. On je nazvaný
Ranná Hviezda. On je nazvaný Otec, On je nazvaný Syn, On je nazvaný Duch Svätý. On
je nazvaný Alfa, On je nazvaný Omega. On je nazvaný Počiatok, On je nazvaný Koniec.
On je nazvaný Výhonok. Ó, On je nazvaný mnohými titulmi, ale On má jedno Meno.

To je to, o čom hovoril Matúš, keď povedal, “Choďte a učte všetky národy, krstiac
ich vo Meno (nie mená), vo Meno Otca, Syna a Ducha Svätého.” Otec nie je meno, Syn
nie  je  meno,  Duch  Svätý  nie  je  meno.  To  sú  tituly  toho  Mena.  To  je  Meno  troch
atribútov, ktoré patria jednému Bohu. Čo bolo Jeho Meno? Ten Anjel povedal, “Nazveš
Jeho Meno... [Zhromaždenie hovorí ”Ježiš“], lebo On zachráni Svoj ľud od ich hriechov.”
To je ten dôvod, prečo oni všetci v Biblii takto krstili. Takto svätý Augustín pokrstil kráľa
Anglicka asi stopäťdesiat alebo dvesto rokov po smrti Kristovej; vo Meno Ježiša Krista. V
poriadku.

...nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad
každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku ale i v budúcom.

90 A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi,

ktorá je jeho telom...

No, ak by moje telo malo moc nad všetkým, potom to, čo je moje telo, to som ja.
Je to pravda? To je to, čo ja som; to je to, podľa čoho ma poznáte. Je to pravda? No,
potom všetko, čo bol Boh, On vlial do Ježiša, lebo On bol plnosťou Božstva telesne. Je to
pravda? A všetko, čo bol Ježiš, On vlial do cirkvi. “Tieto veci, ktoré Ja činím, vy tiež
budete činiť to všetko. Dokonca väčšie ako tieto budete činiť, lebo Ja idem k Otcovi.”

...ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom.

91 Ó, ako to milujem! Ako to milujem! Pred pár dňami som čítal jednu knihu, kde bolo
napísané o ceste do Afriky, ako som tam išiel slúžiť. Nikdy som to predtým nečítal. Koľkí
ste čítali tú knihu, “Prorok navštevuje Afriku”? Díval som sa tam na malého indiánskeho
chlapca. Koľkí ste videli tú fotografiu?

Počul som jedného evanjelistu, ktorý sa modlil za chorých pätnásť rokov alebo viac,
povedal, “Nikdy v živote som nevidel stať sa zázrak.” Povedal, “Videl som ľudí, ktorí mali
bolesti hlavy, boli uzdravení. Videl som ľudí, ktorí hovorili, že majú bolesti brucha, boli
uzdravení a tak ďalej. Ale zázrak, niečo, čo bolo stvorené a niečo učinené...”

Myslel som, že ten človek tam mal stáť a vidieť to. Noha toho indiánskeho chlapca
bola asi takto hrubá, jedna z nich. Tá druhá noha bola normálna, ako normálna ľudská
noha. A ak si všimnete tú jeho oporu, tá jeho noha bola asi o štrnásť alebo pätnásť
palcov  väčšia.  On  tam  mal  na  spodku  takú  železnú  platničku.  Jeho  topánka  bola
upevnená na dvoch dlhých trubkách na ktorých stál. On vyšiel tam, kde som ja stál, oni
ho tam doviedli. Mal dve barle. Vzal tú veľkú železnú topánku a ona takto buchla o zem.
Pozrel som sa na jeho nohu, bola asi takto hrubá.

92 No, tí ľudia sú mohamedáni. Pamätáte si minulú nedeľu, ako som vám čítal, čo
museli napísať tie noviny? Mám to tu rovno z Afriky, poslali mi to po misionárovi, ktorý
sa tam vrátil,  brat Stricker. Tam je ten článok, ako sa Billy Graham odtiahol.  To je
presne tak. Tam bol mohamedán, ktorý ho strčil rovno do mora. Čo sa deje? Misionári
opúšťajú pole. Aký má význam zostať tam dlhšie, oni sú proste bičovaní.

Milujem brata Billyho Grahama, myslím, že on je skvelým mužom Božím. Ale to, s
čím mal Billy Graham na neho vyjsť, on mal povedať, “Počkaj chvíľu...” Keby mu to
dovolili urobiť niektorí z tých naškrobených baptistov, verím, že on by to urobil. Verím,
že Billy Graham je Boží muž. Ale ak by on povedal, “Počkaj. Ja som kazateľ Evanjelia. Ty
veríš  v  Starý Zákon a povedal  si,  že  Ježiš  nebol  nič  iné,  len človek.  Vyzývam ťa k
debate.” Ja neverím v prijímaní diablových výziev, nie veru. Ale ja by som ho vyzval
späť a povedal by som, “Zíďme sa spolu. Ja som doktor teológie” Billy Graham je doktor
teológie. Dovoľ mi, aby som ťa k tomuto vyzval a dokázal ti, že Ježiš je Kristus. No, keď
ide o Božské uzdravovanie, ja nevlastním tie dary, ale niektorí bratia to majú. Ak by si
chcel priviesť tých ľudí sem, dovoľ mi, nech zavolám aspoň jedného, Orala Robertsa
alebo niekoho, kto má nejakú veľkú službu, kto by tam určite prišiel.“ On by sem prišiel,
a potom by ste videli, čo by sa dialo, povedal by, ”kresťanstvo nie je to, čo si o tom
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myslíte.“

93 No, každý sa cítil sklamaný, lebo on len odišiel a nechal ho tak. Samozrejme, ja
neverím, keď vám diabol dáva výzvu. Tiež by som mu napľul do tváre a odišiel od neho
preč. To je pravda. Ale keď to prichádza ku tomu, že.... Billy mohol spôsobiť, že by sa
ten mohamedán cítil ako malý úbožiak. On mohol vziať Bibliu a ukázať Izaiáša 9:6 a
povedať, “O kom on hovoril, ´Dieťa sa nám narodilo a Syn nám je daný´? Kto bol tento
Muž? O kom on hovoril? Kto bol tento Prorok? Kto bol tento Mesiáš, ktorý mal prísť?
Ukáž mi, kde sa On prejavil v Mohamedovi. ´Bol ranený pre naše prestúpenia, zdrtený
pre naše neprávosti, kázeň našeho pokoja bola vzložená na Neho a Jeho sinavicami sme
uzdravení.´Ukáž mi to na Mohamedovi. Kedy on volal, ´Môj Bože, môj Bože, prečo si ma
opustil? Prebodli moje ruky aj nohy,´ a tak ďalej? Ukáž mi to v tvojom slove, v tvojom
vlastnom zákone.” On by toho mohamedána tak utĺkol, až by nevedel, kde stojí. Tak je
to.

94 Ale keď ste tie noviny otočili, tam bolo niečo, čo spôsobilo, že moje srdce poskočilo,
tam bolo povedané, “Hoci sa Billy musel vzdať a odísť, ako môžu mohamedáni povedať,
že to nie je pravda,” povedali, “keď kazateľ William Branham v Durbane v Južnej Afrike
pri  nespornom zázraku za zázrakom v Božskej moci,  kedy desaťtisíc mohamedánov
padlo naraz na svoje tváre a odovzdali svoje životy Ježišovi Kristovi.” Absolútne. Oni o
tom vedia. Tí fundamentalisti o tom vedia. Nehovorte mi o tom.

Raz prišiel jeden za Ježišom, povedal, “Rabbi...” viete, on bol farizeus. Povedal, “My
vieme, že si Učiteľ od Boha. My to vieme. My to vieme, lebo nikto nemôže činiť tie veci,
ktoré ty činíš, ak by nebol s ním Boh. My tomu rozumieme. Vieme to. Ale my to len
nemôžeme vyznať (vidíte), lebo ak by sme to vyznali, no, vyhodili by nás z našej cirkvi.
Vieš, stratili by sme svoju prestíž.” A tak Ježiš mu začal hovoriť o tom, že sa musí znova
narodiť.
95 Vráťme sa k tomu mohamedánskemu chlapcovi... keď tam on stál, je tam jeho
fotografia.  Fotoaparát  nezachytí  klamstvo.  Tam on stojí,  jednu nohu mal  o  toľkoto
kratšiu (asi o štrnásť palcov), ako tú druhú, stál na tej železnej topánke. Opýtal som sa
ho, “Hovoríš anglicky?”

“Nie, pane.” On nevedel po anglicky.

Tlmočník povedal, “On nehovorí anglicky.”

“Ako dlho to máš takéto?”

Tlmočník sa ho opýtal. “Od narodenia.”

“Nemôžeš s tou nohou vôbec hýbať?”

“Nie, pane.”

“Veríš v Ježiša Krista?”

Povedal, “Ja som mohamedán.”

Povedal som, “Prijmeš Ježiša Krista, ak ťa On uzdraví?”

“Prijmem Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, ak ma uzdraví.”

“Ak ťa On uzdraví, keď tá noha bude taká ako tá druhá, príjmeš Ho?”

“Prijmem.”

96 Pomyslel som si, “Bože, čo budeš robiť?” Toto bola tá ďalšia vec. Všetky otázky sú
zodpovedané. Brat Mike, to je ten pocit. Budem len chvíľu čakať, aby som videl, čo On
povie. Pozrel som sa tam, videl som toho chlapca, ako chodí, kráča takto popri tej stene,
povedal  som, “Koľkí  z  vás mohamedánov to príjmu? Tu je mohamedánsky chlapec,
pozrite na neho, postavte ho tam.” Povedal som, “Vy, lekári, chcete sa na neho pozrieť?
Tam stojí.” Ó, vy potom viete, na čom ste. Vidíte, viete, kde stojíte. Nikto... tu on bol.

Povedal som, “Tadeto sa poprechádzaj, synu.” Oni ho priviedli a bolo počuť “Šš-
bum, šš-bum Povedal  som, ”Vyzerá to,  že je to asi  o  dvanásť  alebo štrnásť  palcov
kratšie. Asi o toľkoto.

“ Áno.”

Povedal som, “Ale Ježiš Kristus, Syn Boží ho môže uzdraviť. Vy, mohamedáni, či
tomu uveríte a prijmete Ho ako osobného Spasiteľa?”
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Tisíce tých čiernych rúk sa takto zodvihlo. “Ó, Pane, teraz je ten čas.” Povedal som,
“Nebeský Otče, ak si mi kedy odpovedal, odpovedz teraz. Toto je pre Tvoju slávu, toto
je pre Teba. Modlím sa,  aby si  uzdravil  tohoto chlapca.”  Takto som sa len za neho
pomodlil.

Povedal  som,  “Vyzuj  si  tú  topánku.”  Ten  tlmočník  sa  na  mňa  udivene  pozrel.
Povedal som, “Vyzuj si tú topánku.” Rozviazal si ju. Videl som vo videní to, čo sa má
stať. On si ju vyzul. Keď ju dal nabok a vykročil ku mne, obidve nohy boli normálne a
takto ku mne obaja kráčali. Povedal som, “Chceš sa prejsť tam a naspäť?”

Začal plakať, chodil tam a späť, on nevedel, čo robiť. Ako tak chodil, povedal, “Ó,
Allah, Allah!”

Ja som povedal, “Ježiš, Ježiš!”

“Ó, Ježiš, Ježiš!”, hovoril potom. “Ježiš, Ježiš!”, takto.

Povedal som, “Sú nejaké otázky?”

97 Julius  Stadsklev,  koľkí  z  vás ho poznajú? Brat  Stadsklev prišiel  sem do zboru.
Odišiel  práve do Nemecka. On povedal,  “Počkaj chvíľu. Brat Branham, len chvíľku.”
Povedal, “Môžem rýchlo priniesť fotoaparát a urobiť z neho záber?”

Povedal som, “Nech sa páči.”

“Poď sem a postav sem svoju topánku.” Takto sa tam postavil, on vzal jeho záber,
s oboma nohami úplne normálnymi a rovnými ako len mohli byť. Stála tam tá jeho stará
topánka s tým upevnením.

Povedal som, “Koľkí z vás mohamedánov teraz odmietnete Mohameda ako proroka
a  uveríte  v  Ježiša,  Syna  Božieho  a  prijmete  Ho  ako  svojho  osobného  Spasiteľa?”
Desaťtisíc rúk sa zodvihlo... Haleluja! Oni nechcú nejaké...

98 Oni sa to snažia zatajiť, lebo my sme fanatici, ako nás oni nazývajú. Vidíte? Tak
isto, Boh sa pohybuje, umiestňuje Svoju cirkev do jej pozície. On to robí nesmierne
hojne ponad všetko to,  čo my dokážeme urobiť  alebo pomyslieť.  On je práve toľko
Bohom dnes, ako On vždy bol.

Takže, milí priatelia, dovoľte, nech vám teraz niečo poviem. Moji milovaní vzácni
ľudia, vy, v tejto krajine i v tých ostatných, všade, kam sa dostanú tie pásky, možno
niekde za morom, kdekoľvek ste; nebojte sa. Všetko je v poriadku. Otec Boh, ešte pred
založením sveta vedel všetko, čo sa stane. Všetko spolupôsobí na dobré. Či Ho milujete?
Udržujte svoje srdce v poriadku.

99 A pamätajte, keď ten posledný dych opustí váš život; vy, starší ľudia, i vy, mladí
ľudia a vy, matky, keď vidíte svoje malé deti; ako to malé dievčatko, ktoré zomrelo, keď
malo osem alebo päť dní, to bude krásna žena, keď ju uvidíte. Ten starý dedko, ktorý
bol celý zhrbený, on sotva videl, kam ide, keď ho uvidíte, stará mama, on bude pekný
mladý muž, taký mladý, ako by mal okolo dvadsať rokov, v rozkvete svojej mladosti. A
on bude takým navždy. Budete sa môcť dotknúť jeho ruky, budete si s ním môcť potriasť
ruky. Objímete ho svojimi ramenami, ale on už nebude tvojím “miláčikom (manželom)”,
on bude brat. Ó! On bude o mnoho viac, než “miláčik”. Myslíš si, že si ho milovala?
Isteže si ho milovala, ale to bola láska fileo, počkaj, keď budeš mať lásku agapé. Počkaj,
kým ťa zahrnie tá skutočná Božská láska a potom budeš vidieť, čo to je.

Tu je to len ako nejaké staré páchnuce smetisko, nie je v tom nič dobré, nie je na
tom nič. Jediná vec, ktorú vám radím, aby ste teraz robili, je toto, moji priatelia.

100 A trochu neskôr budem... Chceli by ste, aby sme niekedy neskôr vzali tie ďalšie dve
kapitoly? Pán... Musím si trochu odpočinúť predtým, ako pôjdem do Chatauqua. No, ja
nemôžem na tých zhromaždeniach kázať tieto veci. Je tam príliš mnoho rozdielnych
druhov vierovyznaní. Vidíte? Toto je len pre Cirkev. Vidíte? Nemôžem kázať... Ale tu
mám právo kázať čokoľvek chcem. Toto je moja modlitebňa. Vidíte? A hovorím vám...
No, ja verím, že tí ľudia sú spasení. Iste, skutočne tomu verím. Ale ó, o koľko lepšie sa
kráča, keď viete, kde ste. O koľko lepšie to je, keď viete, čo robíte (vidíte?), namiesto
potácania sa a potkýnania sa na ceste. Len sa postavme vo Svetle a kráčajme vo Svetle
a vedzme, kam smerujeme. To je pravda. Nech je Pán s vami.

101 A každý jeden z vás tu, ktorý ešte nebol umiestnený do svojej pozície... Ty nemusíš
byť nič iné, ako len žena v domácnosti. No, povieš, “Brat Branham, nikdy som vo svojom
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živote  nič  neurobila.  Nie  som kazateľ.”  Dobre,  možno ťa  sem Boh postavil  za  tým
účelom, aby si vychovala rodinu detí, z tej môže prísť ďalšia rodina detí, a tam môže byť
kazateľ, ktorý privedie milión duší ku Kristovi. Ty tu musíš byť. Ty si tu za nejakým
účelom. Vedela si to?

No, povieš, “Všetko, čo som kedy robil, bolo len trápenie sa na poli. Pracoval som
každý deň do večera,  nevedel  som, ako zaopatriť  svoje deti.  Díval  som sa na tých
maličkých, ako chodia bez topánok. Sadol som si a plakal. Mal som takú starú káru a išli
sme s mamou do zboru.” Neboj sa, brat.  Len Ho ďalej  miluj,  On má s tebou určitý
zámer. Zostaň len tak, ako si a kráčaj rovno napred. Vidíš? Možno si nikdy nekázal ani
jednu kázeň, ale možno budeš pradedkom toho, ktorý to bude robiť.
102 Či  ste  vedeli,  že Boh započítal  (Pozrime sa teraz,  ako sa volal?)...  Lévimu,  že
zaplatil desiatok, keď bol ešte v bedrách Abraháma, keď sa on stretol s Melchisedechom?
Koľkí to poznáte? A pozrime sa, Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jakoba, Jakob splodil
Léviho; čiže otec, dedko, pradedko. Keď bol  ešte v jeho bedrách, v semene svojho
pradedka, Biblia mu započítala, že zaplatil desiatok Melchisedechovi. Ó, brat, ó, ó, ó! Ó,
som...
103 Ako sa jedného večera obrátil jeden Angličan, tam v Anglicku, on povedal, “Som
taký šťastný, som taký šťastný.”

Áno, som taký šťastný, že viem, že toto je pravda. A jedného slávneho dňa, ja
neviem, kedy príde ten deň, ale ak to bolo videnie...  Ja nehovorím, že som tu bol.
Pamätajte, držte to vo svojich mysliach, i vy, pri tých páskach. Či som bol vo videní,
alebo prenesený v duchu, neviem. Ale to bolo také skutočné, ako teraz držím brata
Nevilleho, práve také skutočné. Mohol som sa dívať na tých ľudí a rozprávať sa s nimi.
Stála tam moja prvá žena, ona nekričala, “Manžel môj!”, ona povedala, “Môj milovaný
brat!”

104 Stálo  tam tiež  dievča,  s  ktorým som chodil  pred  rokmi.  Možno  niektorí  z  jej
pokrvných tu sedia, volala sa Alica Lewis z Utica, veľmi milé a verné kresťanské dievča.
Vydala sa v trochu staršom veku a mala svoje prvé dieťa a pri pôrode zomrela. Alica
Lewis. Išiel som do toho domu smútku, aby som ju ešte videl. Ja som len prišiel domov
a počul som, že je mŕtva. Išiel som tam, v tej miestnosti nikto nebol, povedal som, “Je
tu pani...” Volala sa Emmerkeová. Vydala sa za milého kresťanského chlapca a ona bola
milé kresťanské dievča. Bol som s tým dievčaťom všade, na rôznych miestach a všade,
keď sme boli len deti, mali sme osemnásť, devätnásť. Milá kresťanka, nikdy som o nej
nevedel nič okrem skutočného kresťanstva. A ja som bol hriešnik. Ale chodil som s ňou.
Vošiel som tam do toho... A jej manžel, znovuzrodený kresťan, skutočný muž. A ja som
nevedel, vedel som, že zomrela, videl som to v novinách. Išiel som tam dolu, oni mi to
povedali. Išiel som tam ku Cootsovým a opýtal som sa, “Máte tu pani Emmerkeovú?
Povedali, ”Billy, ona je tam v tej miestnosti.“

Išiel  som tam a stál  som sa pri  tej  truhle.  Pomyslel  som si,  “Alica,  bol  som v
najtemnejšom žalári, chodil som po temných cestách. Ty a ja sme sa spolu prechádzali
dolu cestami až ku rieke. Keď tam mali tú divadelnú loď, sadli sme si a počúvali sme,
ako hrali na tých parníkových varhanoch. Chodili sme tými uličkami hore a dolu, akou
dámou si pre mňa bola. Ako ďakujem Bohu za tvoj život. Odpočívaj, moja drahá sestra,
odpočívaj v Božom pokoji.”
105 A toho večera v tom videní ona bežala ku mne. Povedala, “Môj požehnaný brat!” a
objala ma. Ó, brat, sestra, to ma zmenilo. Už nikdy nemôžem byť taký istý. Je to tak
skutočné. Je to práve tak skutočné, ako sa dívam na vás, práve tak skutočné. Tak nie je
žiaden strach. Môžem zomrieť skôr, ako uplynie noc.

Chcem vychovať  môjho  malého  chlapca  Jozefa,  tam sedí.  Chcem ho  vidieť  za
kazateľňou, keď budem môcť vziať túto Bibliu... Keď sa dostanem na to miesto, kedy
uvidím Jozefa za kazateľňou kázať ako mladého muža naplneného Duchom Svätým,
pomazaného, s Božím Duchom na ňom... verím, že bude prorok. Toho dňa, keď som ho
videl, šesť rokov predtým, ako sa narodil, pamätáte sa, keď som vám hovoril, že príde.
Pamätáte  sa,  keď som ho vzal  na ruky rovno tu  pri  oltári,  pri  tom požehnaní  detí,
nevedel som, čo hovorím, povedal som, “Jozef, ty si prorok.”

106 A jedného dňa, keď som stál na dvore, on prišiel ku mne a opýtal sa, “Ocko, má
Ježiš takú ruku ako ty?”
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Povedal som, “Áno, synu, prečo?”

Povedal, “Sedel som na bicykli, čakal som na Sáru (to je jeho malá sestra), keď
príde domov zo školy.” On sedel tam vonku, ja ho nenechám isť tam na cestu, on sedel
tam vedľa. Povedal, “Pozrel som hore,” povedal, “keď som sa pozrel, bola tam taká ruka,
ako máš ty,  s  bielym rukávom, ktorý bol  nado mnou.”  Povedal,  “Ona odišla  hore.”
Povedal,  “Bola to  Ježišova ruka,  ktorá išla  hore?”  Pozrel  som sa na matku,  ona sa
pozrela na mňa. Išli sme dolu k pani Woodsovej. Ona tu vždy sedí. Vypytovali sme sa ho
na to krížovým výsluchom, čo sme len mohli. Bolo to videnie. On to videl. Keď budem
môcť uvidieť ten čas, ako malý Jozef bude stáť... Dúfam, že ho uvidím oženiť sa, ak bude
Pán predlievať.

107 Som starý muž, tu po krku mi visia šedivé vlasy. Poslal som... Chcem poslať ešte
dva alebo tri milióny duší ku Kristovi, ak len budem môcť. To je moje odhodlanie, kázať
Evanjelium do každého konca zeme. Tak veru. Pomôž mi, Bože, budem to robiť. Tak,
keď uvidím prichádzať ten čas, brat Mike...

Keď sa pozerám na mamu, Médu, volám ju “miláčik”... Vidím, ona je... Starneme,
vidím, ako jej vlasy šedivejú a vidím, ako odchádzame, zanikáme.

Rebeka, som tak vďační za Rebeku. Jej učiteľ hudby mi raz večer povedal, “Ó, ak
takto pôjde ďalej, brat Branham,” povedal, “ťažko povedať, čo bude robiť.” Ona takto
postupuje v hudbe. Chcem, aby bola... Chcem, aby Sára bola za orgánom, Becky za
klavírom a Jozef za kazateľňou.

108 Keď budem vidieť, že sa to deje, potom ja a mama môžeme ísť svojou trasľavou
chôdzou, ja so svojou paličkou..., jedného večera pôjdeme dolu po ceste a budem sa
tam môcť pozrieť a uvidím môjho chlapca, ako tam stojí pomazaný Svätým Duchom a
káže toto isté Evanjelium. Chcem vziať túto starú Knihu a povedať, “Synu, tu Ju máš. Je
tvoja.  Drž  sa Jej.  Nerob kompromisy s  ani  jedným Slovom. Zotrvaj  rovno na Tom,
drahý. Nedbaj o to... Je mi jedno, kto je proti tebe, kto je proti, Boh bude s tebou. Káž
každé Slovo tak, ako je Tam napísané, ocko ťa uvidí tam za tou riekou.” Chcel by som
svoju ženu objať, vziať ju za ruku a prekročiť Jordán.

Do toho času, Bože, dovoľ mi verne zostať na misijnom poli. Dovoľ mi to, je mi
jedno, aká je cena, alebo koľko, čo budem musieť urobiť, to alebo tamto. Nech zostanem
verný Slovu živého Boha, aby, keď príde ten deň a ja tam prekročím a pozriem sa
naokolo, budem môcť povedať, “Tu ste. Ó, môj vzácny priateľ, môj vzácny brat, moja
vzácna sestra.”

109 Mladý kazateľ, choď na misijné pole, zostaň vo výzbroji. Všetci vy, mladí kazatelia,
neseďte naokolo. Neseďte len nerobiac nič. Choďte tam a získajte nejakú dušu. Robte
niečo. Choďte napred, pohnite sa! Nezastavuj sa, mladý kazateľ,  ty tam! Nech Boh
požehná tvoje srdce.

On mi pripomína čas, keď som bol asi v tom veku, hádam, možno taký mladý, ako
on. Mal som len niečo okolo dvadsať, keď som tam položil ten uholný kameň. Pamätám
sa, zvykol som nosiť modrý kabát a dlhé biele nohavice a stál som tam a kládol som ten
uholný kameň, asi pred tridsaťjedna rokmi. Pozrite, koľko som mal rokov, bol som len
chlapec. Stál som tam a kládol ten uholný kameň. Nerobil som kompromis s ani jedným
Slovom. Zachoval som to presne tak, ako som položil ten uholný kameň. Tam leží moje
svedectvo, kam som to napísal na tú stranu z Biblie, vytrhol som to a položil na ten
uholný kameň, a to tam stále leží. A nech je to napísané na stránkach Božieho večného
Slova v nebesiach. Nech stojím verne až do konca.

110 Skloňme ešte na chvíľku svoje hlavy k modlitbe. Končíme tento večer, ukončujeme
jednu z týchto kapitol, čo nie je ospravedlnené. Mali by ste mať ešte tú ďalšiu, ako on
ide ďalej a umiestňuje cirkev na jej miesto. Niekedy vám to predstavím, ak bude Boh
chcieť. Musím si teraz trochu odpočinúť, predtým ako pôjdem tam do Chatauqua na tie
ďalšie veľké zhromaždenie, potom odtiaľ prejdem do Oklahomy...



www.messagehub.info

Kázeň
William Marrion Branham

"... v dňoch hlasu..." Zjv. 10:7


