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1 Brat Neville... Dobré ráno, trieda. Sme veľmi šťastní, že sme tu znovu, aby sme vás
pozdravili v tom vše-dostačujúcom Mene Pána Ježiša. Veríme, že ste mali veľký týždeň
Jeho chvál a požehnaní...

Keď som sem dnes ráno prichádzal, stretol som tam malého chlapca a on mi dal
taký  obrázok  Anjela  strážneho,  ako  dohliada  na  dve  deti.  Nevedel  som,  že  to  bol
Daulton, chlapec od Daltonov.

2 A tu pred pár týždňami, alebo niekoľko... asi pred dvomi týždňami, tu bol jeden
otec, kresťanský otec, ktorý prosil za svoju mladú dcéru, ktorá ešte nebola kresťankou.
Zatiaľ čo stál v modlitebnej rade, Duch Svätý povedal, “Dávam ti tvoje dieťa.” A ona je
tu dnes ráno, spasená a pokrstená vo Meno Pána Ježiša, sedí na pódiu, práve tak, ako
povedal Duch Svätý. A ostatné deti tu sedia tiež. Viem, že rodina Daltonová je šťastná.

3 Vidím tu mladú pani, za ktorej dieťa sa minulú nedeľu modlili, mysliac si, že zomrie.
Vidím, že je tu stále s nami a sme preto tak šťastní, sestra. Oni si mysleli, že má svalovú
dystrofiu a ono ju nemalo. Tak sme veľmi vďační.

4 Vidím všetkých našich dobrých priateľov. Pamätám si, ako tento muž raz prišiel za
mnou kvôli  zvláštnemu interview, myslím že to bolo v Chatauqua. Raňajkoval  som,
myslím, s tebou a tvojou ženou a s deťmi, alebo len s tebou a tvojou ženou,... alebo,
áno, deti tam boli tiež. Middletown, tam, kde sme všetci... Zabudol som to meno, tak to
volám len Chatauqua. Tak veru. Mnohí z mojich dobrých priateľov...

Sú tu Brat Charlie Cox a sestra Nellie, ktorí boli pre mňa druhým domovom a mohli
by byť skoro mojimi vlastnými deťmi. Chodím tam dolu, tam trávim väčšinu svojho času
svojho odpočinku. On je najlepším poľovníkom veveričiek v Kentucky, keď som ja v
Indiane. A tak v... A Charlie, hovorím ti, že túžim, cítim sa tak, ako by som mal chytiť
zopár tých páskovaných, alebo pruhovaných ostriežov, prv ako sa tam vydám. Skutočne
sa cítim, že by som ich zvládol mnoho.
5 Brat Parnell, či vlastne Arnette z južnej Karolíny a brat... No, sú tu toľkí z rôznych
miest, ktorí nás prišli dnes navštíviť.

Viete, my tu nemáme žiadne určité členstvo. Máme len obecenstvo jeden s druhým,
zatiaľ čo Krv Ježiša Krista, Božieho Syna nás očisťuje od každej nespravodlivosti.

6 No, teraz máme také nádherné štúdium, také slávne. A my všetci, aspoň ja sa z
toho radujem, a viem, že všetci sa z toho tiež radujete. Pustil som sa do toho niekedy
cez deň, aby som o tom hovoril alebo čítal, prečítam asi dva verše a začnem prechádzať
cez Písma a prvé čo zistíte, že som to prešiel od Genesis až po Zjavenie, stále to ide.

Viete, rád by som venoval nejaký čas, kde by sme sa mohli dostať do Knihy Židom
a prebrať to ako ... No, keď príde sezóna veveričiek, v sept... asi okt... v auguste a
pokračovali by sme, až kým nepríde čas, kedy pôjdem za oceán. Každý večer by sme
boli  v Knihe Židom, alebo v Knihe Exodus. Ako Boh, v Exoduse, vyvádza svoj ľud z
Egypta, exodus, veľmi nádherný predobraz o nás, ako sa pripravujeme teraz na náš
exodus. To je, ó, je to taká nádherná vec. Celé Písmo je zviazané spolu a je to jeden
veľký príbeh.

7 No,  dnes  ráno  sme  stále  v  knihe...  Chceli  sme  vziať  prvé  tri  kapitoly  Knihy
Efežanom, Pavlov list Efežanom v Efeze, snaží sa, umiestňuje cirkev do jej pozície. A
prv, ako ku tomu pristúpime, mohli by sme stráviť ešte chvíľku na modlitbe, prv ako do
toho pôjdeme.

8 Ó, Pane, náš Bože, prichádzame teraz do Tvojej Prítomnosti, tak nehodní, akí sme,
ale vieme, že tam čaká Obeť Krvi, očisťujúca nás od všetkej nečistoty a predstavujúca
nás pred Otcom bez viny, bez vady. Nie je nič, čím by sme si to mohli  zaslúžiť, ale
pretože Ježiš toto pre nás urobil, pokorne sa skláňame pred Jeho Prítomnosťou a Jeho
Menom, prosiac,  aby si  poslal  dnes ráno Ducha Svätého do nášho stredu.  Nie som
teológ, ani neviem, ako postaviť miesta Písma na poriadok, ale som nadšený a vďačný
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za to, že cítim ako Duch Svätý prechádza mojou bytosťou, nech by nás to všetkých
spolu požehnalo keď čítame Tvoje napísané Slovo, aby sa nám stalo Životom Večným.
Udeľ to, Otče. Prosíme to v Mene Ježiša a vzhľadom na Neho. Amen.

9 No, chcel by som tu najprv povedať; že ak by som kedykoľvek povedal niečo, s čím
by ste nesúhlasili, čo by vám nesedelo, čo by podľa vášho učenia bolo úplne nesprávne,
alebo niečo, s čím by ste nemohli súhlasiť, verím že Duch Svätý, že On to tak ochutí a
urobí to takým príjemným, že to nikoho vôbec nepohorší,  že to bude skrze lásku a
obecenstvo, že to je to, čo... Myslím to takto.

A všetko toto  začína kázňou z  minulej  nedele,  myslím,  z  minulej  nedele  ráno,
“Odmietnutý Kráľ.” Má niekto tú pásku? Myslím, že oni to majú a ak chcete môžete ju
mať, “Odmietnutý Kráľ.”

10 No, za pár dní budeme začínať hore v Middletown, Ohio. Chceme, aby všetci, ktorí
majú svoje prázdniny naplánované na ten čas,  aby sa tam isto s nami stretli,  lebo
očakávame nádherný čas v obecenstve, v Middletown, Ohio. Myslím, že doktor Sullivan
je predseda toho výboru. A budeme tam mať päť večerov. Budem tam kázať ako hosť na
Medzinárodnej  Konferencii  medzidenominačnej  cirkvi.  A  potom budeme  mať  naše
vlastné zhromaždenia. Máme to objednané do dvanásteho, ale rozumieme, že to môže
pokračovať dokonca i ten ďalší týždeň, závisí to od toho, ako nás bude Duch Svätý viesť.
Všetci chceme byť vedení Duchom; robiť len to, čo hovorí Duch, potom to rýchlo urobiť.

11 A pamätajme, keď poslúchame Ducha, jedna veľká lekcia, ktorú sa chceme naučiť,
je nikdy nebyť unáhlený, (vidíte?), urob si čas, maj vieru. Ak sme o niečo Boha prosili,
pamätajme, Boh odpovedá na modlitbu.  On to robí  vo svojom čase,  tým najlepším
spôsobom, aby to bolo pre nás dobré. A ak to tak nie je, potom čo tu dnes ráno robíme?
Načo  si  nárokujeme  kresťanstvo?  Boh...  Ak  toto  nie  je  Slovo  Božie,  potom nie  je
pravdivé, potom sme nájdení ako najbiednejší z ľudí.

Som tak rád, že sa môžem pripojiť k srdciam mnohých tu, ktorý vedia, že Toto je
neomylné Božie Slovo. Potom To... Každé Slovo je Pravda, každé Slovo z Toho, každá
jeho časť. A milosťou Božou, ako som mal tú výsadu nahliadnuť do tej zeme, do ktorej
jedného dňa odcestujeme...

12 Včera... Ľudia nevedia aké skľučujúce chvíle prichádzajú s týmto typom služby. Bol
som skutočne skľúčený a povedal som manželke, “Prial by som si, aby som mohol už
ísť.”

Ona povedala, “Čo to hovoríš, Bill?”

Povedal som, “Ó,... ó, mám tu problémy a také veci.”

A potom sa zdalo, akoby Duch Svätý povedal, “Snažíš sa ich obísť? Snažíš sa im
vyhnúť?” Vidíte?

“Nie,” povedal som, “daj mi len postaviť sa pred všetky tvárou v tvár a čeliť im,
len...” Vidíte?

Je to o toľko lepšie. Úprimne, pravdivo, hovorím to ako očitý svedok, že len čo
tento život skončí, vstupujeme do zeme, ktorá je pomimo všetkého, na čo niekto môže
pomyslieť.  A  ak  je  tu  niekto  cudzí,  verím,  že  vy  ne...  Modlím  sa,  aby  ste  ma
nepovažovali za fanatika. Chcem, ak je niečo, byť úprimný a povedať vám pravdu.

A čo by mi to bolo platné, keby som vám povedal niečo, čo je nesprávne, keď je tu
toľko toho, čo je pravda? My všetci... Prečo by sme o tom povedali niečo zlé? Vidíte? To
je všetko pravda.

13 A niet divu, verím, že Pavol bol vychvátený hore do tretieho neba a on videl veci, o
ktorých mu nebolo dovolené hovoriť. A on jedného dňa povedal, “Čo oko nevidelo, ucho
nepočulo, alebo čo na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh prihotovil pre tých, ktorí Ho
milujú.”

Ó,  to  je  len  život...  My  teraz  žijeme  na  smetisku  (to  je  všetko),  len  skládka
odpadkov, plný vystupujúceho dymu z tej  špiny toho...  Hoci  my sami nie sme tým
znečistení, ale žijeme tam, kde ten zápach vychádza zo žeravého uhlia hriechu. Jedno z
najodpornejších vecí, na ktoré môžem pomyslieť, je horiace smetisko v nejakom starom
meste.  Boli  ste niekedy blízko takého niečoho? Ten odporný znečistený pach dymu
vychádzajúceho  zo  všetkých  druhov  špiny  a  vy  to  dýchate,  a  to  spôsobuje,  že  sa
obraciate preč.
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14 Pamätám si, keď som musel ísť dolu do New Albany, dolu na Osemnástu ulicu, tam
kde bývalo to staré smetisko a ja som musel odčítavať hodiny. A ja som sa desil toho
dňa (to bola cesta číslo osemnásť), keď som tam mal ísť, lebo tam ste museli voňať ten
odporný zápach. Ešte tam ležali  aj  telá potkanov a psov a všetko možné, viete,  to
dútnalo a vychádzal z toho ten starý zápach.

No, to je to, ku čomu je prirovnaný tento život, vo svojom najlepšom: len to dútna,
hriech páchne odvšadiaľ, tak ako tam, duchovne hovoriac. Ale, ó, tam, kde vietor voľne
vanie a všetko je nádherné a pokoj a radosť a Večný Život, tam za tou riekou... Ale my
sme v boji, takže neležme len a nehovorme ... Ponáhľajme sa a poďme tam, priveďme s
nami každého, koho môžeme priviesť.

15 A teraz, cieľom týchto lekcií, je zakotviť tých, ktorí už prešli do tej zeme. Cieľom
tohoto štúdia v knihe Efežanom je umiestniť cirkev do pozície, kde stojí úplne v Kristovi.
Je to typ Starého Zákona a Knihy Jozuu, kde Jozue pridelil (mali sme to minulú nedeľu),
kde Jozue pridelil tú zem každému mužovi. A on to urobil skrze inšpiráciu.

Ako Mojžiš vyviedol ľud z Egypta, z cesnaku, z póru, von a dal im miesto, ktoré Boh
zasľúbil po štyristo rokoch, vlastne pred štyristo rokmi, že On ich privedie na to miesto,
do dobrej zeme oplývajúcej mliekom a medom. A Mojžiš priviedol deti Izraelove rovno
ku tej zemi, ale nevoviedol ich do nej.

A Ježiš, v tom duchovnom, ľuďom, ktorí budú... Nám bol zasľúbený Svätý Duch od
počiatku; Ježiš nás viedol rovno ku tomu zasľúbeniu, ale Svätý Duch prišiel ako Jozue,
aby prevzal vládu a viedol a ukazoval cestu, aby ovládol tú zem, alebo ovládol cirkev.
Nachádzame, ako základ, potom v našom...

16 No, tuto by si možno ľudia mohli myslieť, že som hrubý a že sa snažím znevažovať
bratov. To nie je tak. Boh je mojim sudcom, že to nie je tak. Vidíte? Chcem len ukázať
na niečo, čo je pravda. Vidíte? Zvolili sme si vodcov z ľudí, namiesto toho aby nás viedol
Duch Svätý. Chceli sme, aby nám ľudia prideli našu časť a aby nás viedli, denominácie
ako  metodisti,  baptisti,  presbyteriáni,  luteráni,  cirkev  Kristova,  letniční  a  rôzne
denominácie, aby sme založili organizáciu ako príklad a nasledujeme to. Ale my sme...

Nikde v Biblii nevidíme, že máme takto postupovať. Nie je jediné miesto Písma v
celej Božej Biblii, kde by On kedy zorganizoval nejakú cirkev, alebo kde by kedy hovoril
o organizácii; nie je jediné miesto v Biblii, ale vždy proti tomu. On nechce, aby sme boli
prispôsobení tomu svetu, On nás chce zvláštnych, oddelených.

Nechcem tým teraz  povedať,  že  máme byť  “hlúpi”,  ako  to  nazývame.  Chcem
povedať, že máme byť vyvolaným ľudom, ó, požehnaný svätý národ, žijúci životom bez
pohany, ktorí jedná, správa sa tak, ako by to On robil, účinkujúc v nás, lebo sme Jeho
dielom, stvorení v Kristu Ježišovi ku dobrým skutkom.

17 No, v stredu večer, mnohí z vás tu neboli v stredu večer, ale my sme sa dostali
do...  Myslím,  že  to  je  tretí  verš,  alebo...  Nie,  je  to  piaty  verš  — k  adopcii,  alebo
umiestneniu ľudí, ako sa Boh snaží umiestniť svoj ľud. A keď Boh umiestňuje jedného,
potom, ó, celá cirkev chce byť ako on, mať tie isté veci, robiť tú istú vec. My sme vyrytí
tak, že sa líšime; sme stvorení odlišní; máme rôznu povahu; a sme umiestnení do rôznej
pozície, každý jeden pre inakšiu prácu; možno jeden len pre taký malý druh práce, iný
zase pre veľkú prácu.

Myslím,  že  to  bol  Dávid,  alebo jeden z  prorokov,  zabudol  som, ktorý  povedal,
“Radšej by som bol rohožkou v dome Pánovom, ako bývať v stánoch s bezbožnými.”

18 No, teraz sa na chvíľu zastavíme pri adopcii, piaty verš, a budeme sa snažiť prebrať
z toho koľko len budeme môcť. Ale teraz, pamätajte na tú tému; to všetko hovorí o
umiestnení.  Koľkí  tomu  rozumejú?  Nech  vás  to  počujem povedať  jedným slovom.
Umiestnenie [Zhromaždenie hovorí, “umiestnenie”], tela [ “tela”] Ježiša Krista [“Ježiša
Krista”]  do pozície  [“do pozície”]  v Kristovi  [“v Kristovi”],  kde nás vedie [“kde nás
vedie”] Duch Svätý [“Duch Svätý”].To je to, teraz to máme. Vidíte? Umiestňuje nás do
pozície, Kniha Efežanom to má urobiť.

19 Sledujte tohoto hlavného učiteľa, Pavla. Prvá vec, ktorú on robí, je že odstraňuje
akúkoľvek myšlienku odpadnutia. Odstraňuje akúkoľvek myšlienku, že dnes som kresťan
a zajtra som stratený a ďalší deň ma Boh odsúdil a na ďalší deň som znovu späť. To je
nezmysel.  No,  toto  je...  táto  kniha  nie  je  adresovaná  evanjelizačnému  učeniu,
evanjelizačným kázňam. My ne... nehovorím o tomto na misijnom poli. Prinášam toto
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cirkvi; lebo Pavol to adresoval svätým, tým, ktorí sú povolaní a ochránení a sú naplnení
a oddelení a sú už vo Svätom Duchu, v zemi Kanaán. On sa im snaží povedať, tú prvú
vec, “vyhoďte to zo svojej mysle, že budete stratení a že budete robiť toto a že ste
vystrašení z tohoto.” Ničoho sa nestrachujte, lebo on sa vám snaží povedať na čom ste,
kto ste a ako stojíte.

20 No, vy môžete urobiť niečo zlé a zakaždým ako urobíte niečo zlé, budete za to
platiť. Tak veru, budete žať, čo ste zasiali. Ale to nemá nič spoločné s vašim spasením.
Keď si narodený z Ducha Božieho, máš večný život a nemôžeš viac zomrieť, tak ako Boh
nemôže zomrieť. Si časťou Boha, si Boží syn.

Narodil som sa ako Branham. Môžete mi dať nejaké iné meno, nejaké iné meno, ale
to ma neurobí ničím menším; som stále Branham. Narodil som sa ako Branham, vždy
budem Branham. Budem... jedného dňa môžem byť tak zohavený, postihnutý artritídou,
môžem byť zruinovaný a celý roztrhaný, že budem vyzerať ako zviera, ale stále budem
Branham. Prečo? Vo mne je Branhamova krv.

21 Tak je to s vami. Ak vás Boh učinil... No pamätajte, nehovorím to tým, ktorí sú
mimo Krista. Hovorím to tým, ktorí sú v Kristovi. Ako sa dostanete do Krista? “Jedným
Duchom...(veľkým písmenom D-u-ch-o-m), čo znamená... jedným Svätým Duchom sme
všetci pokrstení do toho jedného Tela.” Ako sme, ako sa dostaneme do vnútra? Skrze
vodný krst? Ako nesúhlasím s vami baptistami a s vami Cirkev Kristova! Nie vodným
krstom,  v  žiadnom  prípade.  1.Korinťanom  12  hovorí,  “Jedným  Duchom  (Svätým
Duchom) sme privedení do toho Tela” a sme práve v takom bezpečí, ako to Telo je v
bezpečí. Boh to zasľúbil.

22 Ako Ho Boh môže znova súdiť, keď On išiel na Golgotu? Keď išiel hore na Golgotu,
on bol zbitý, zranený; On nemohol uzdraviť; On nemohol dokonca ani slovo povedať,
sotva. Prečo? On mal na sebe hriechy sveta, nie preto, že by On bol hriešnik, ale pretože
On bol učinený hriechom pre mňa a pre teba. Všetky hriechy sveta od Adama až do Jeho
príchodu, spočinuli na Jeho pleci. A Boh netrestal Svojho Syna. On trestal hriech. Vidíte,
aké to bolo strašné? On vykonával  zmierenie.  On robil  cestu úniku pre všetkých, o
ktorých Boh, skrze Svoje predzvedenie, vedel, že prídu. Dostaneme sa do toho o pár
minút.

23 No potom, keď ste boli...  skrze jedného Ducha sme pokrstení do jedného Tela,
jedného Tela, ktorým je Kristus a sme naveky v bezpečí.

No, tam je to, čo zdá sa, že zasiahne zvlášť arminiánskych veriacich, že oni sú ... že
musia niečo urobiť, aby si to zaslúžili, alebo mať nejaké zásluhy. Ako to môže byť dvomi
vecami naraz? Je to buď milosťou alebo skutkami, jedna vec. Nemôže to byť naraz, to sú
dve odlišné veci. To musí byť skrze tú jednu. To...

24 Ja nemôžem vidieť nič iné, len milosť Božiu. To je moja povaha. Vždy som veril v
milosť. Ja som všetko len milosť, to je všetko. To nie je... Dokonca v mojom živote, keď
som bol chlapec, nemohol som vidieť nič, len milosť, milosť. Ľudia hovoria, “Poškrab ma
po chrbte  a  ja  poškrabem teba  po  chrbte.”  No,  to  je  hrozné  vyjadrenie.  Ale  ja  sa
nestarám,  či  ma  poškrabeš  alebo  nie,  ak  potrebuješ  poškrabať,  ja  ťa  jednako
poškrabem.  Vidíte?  Milosť...  Tak  veru.  Vidíte,  milosť  pracuje  skrze  lásku.  Ak  to
potrebuješ... Bez ohľadu, či si niekedy niečo pre mňa urobil, nikdy som s tebou nemal
nič dočinenia, ak to potrebuješ, ja to jednako urobím: Milosť. Lebo ty to potrebuješ...

25 Potreboval som spasenie. Nebolo nič, čo by ma mohlo spasiť. Nebolo nič, čo by som
mohol  sám  urobiť.  Nemohol  som  zachrániť  seba,  práve  tak,  ako  nič.  Ale  ja  som
potreboval záchranu, lebo verím v Boha. Boh poslal Svojho Syna, učineného na podobu
hriešneho  tela,  aby  trpel  na  mojom mieste.  A  ja  som bol  spasený,  len  samotnou
milosťou  som bol  spasený;  ani  jednu  vec  som nemohol  urobiť,  alebo  vy,  aby  ste
zachránili seba. A tých, ktorých predzvedel pred založením sveta...
26 Vošli sme do toho minulú stredu, cez týždeň, predstavili sme Boha v Jeho Elah,
Elohim a ukázali, že On bol samo-existujúci. Ale o vnútri Neho bolo Otcovstvo, vo vnútri
Neho boli rôzne vlastnosti, ako Spasiteľ, ako Uzdravovateľ. To všetko bolo v Bohu a Boh
bol samo-existencia. Ale tým, že bol Spasiteľom, On bol Otcom. On nemal Anjelov, On
nemal nič. Nebolo nič, okrem Neho Samého. On bol samo-existencia. Neexistovalo nič
iné okrem Boha. Ale tým, že On bol Boh, potom muselo byť niečo, čo by Ho uctievalo,
pretože On miloval uctievanie. A Jeho vlastná Bytosť stvorila stvorenia, aby Ho uctievali.
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No, dočasne..., dotknime sa toho ešte raz. Teraz dočasne, my nepôjdeme cez celú
tú vec, ale budete to mať na páskach. Ale potom, pretože On bol Boh, On stvoril Anjelov
a Anjeli Ho uctievali. Anjeli Ho stále uctievajú. Zatiaľ čo Anjeli, ktorí stoja v Prítomnosti
Boha majú šesť krídel, šesť krídel. Oni majú dvoje cez svoju tvár, dvoje cez nohy a s
dvomi lietajú v Jeho Prítomnosti, kričiac dňom i nocou, “Svätý, svätý, svätý, Pán Boh
Všemohúci.” To je to, čo hovorí Písmo. Oni Ho uctievali,  bolo stvorené niečo, čo Ho
uctievalo.

27 Potom vo vnútri Neho bol atribút Spasiteľa. Ako by mohla byť jedna z tých bytostí,
keď tam nebolo žiadneho hriechu ani myšlienky po hriechu, ako by mohla byť niektorá z
nich  stratená?  Nemohla  byť.  Tak  potom  muselo  byť  učinené  niečo,  čo  mohlo  byť
stratené, aby On mohol byť Spasiteľom. Vo vnútri Neho bol Uzdravovateľ. Veríte, že On
je Spasiteľ? Veríte, že On je Uzdravovateľ? No, čo ak by nebolo nič, čo by mohlo byť
spasené, alebo uzdravené? Vidíte, tam muselo byť niečo takto stvorené.

Tak... No, On to nikdy takéto neurobil, ale On postavil človeka pred slobodnú voľbu,
“Ak vezmeš toto, budeš žiť, ak vezmeš toto, zomrieš.” A každý človek, ktorý prichádza
na svet, je stále postavený pred tú istú vec. Boh, skrze Svoje Predzvedenie, vedel, kto
bude a kto nebude. Ak Boh vediac...

28 Včera mi jeden teológ položil otázku, ktorý bol na týchto zhromaždeniach, alebo
počul pásku; povedal, “Jednu otázku.” Povedal, “Je potom Boh všadeprítomný?” On
potom povedal, “Môže byť všade?”

Povedal  som,  “On  nie  je  všadeprítomný  v  tom zmysle  ako  to  vyjadruje  slovo
všadeprítomný.  On  nemôže  byť  Bytosť  a  potom  byť  všadeprítomný.  Ak  je  On
všadeprítomný, prečo by ste sa modlili  o Ducha Svätého? Ak je všadeprítomný, On
napĺňa každú štrbinu, roh, trhlinu, každú bunku, vlákno, všetko, čo existuje.” Povedal
som, “Prečo hľadal Mojžiša, ak je vlastne všadeprítomný? Prečo chodil hore dolu po
záhrade  Eden,  kričiac,  ´Adam,  Adam,  kde  si?´,  ak  je  všadeprítomný?”  50  On  je
všadeprítomný,  lebo  je  vševedúci.  On  vie  všetko,  lebo  je  nekonečný  a  tým,  že  je
nekonečný, to Ho robí všadeprítomným. Tým, že je všadeprítomný, potom... tým, že je
nekonečný, potom On sedí na nebesiach, On prebýva na nejakom mieste, pretože On je
Bytosť.

29 Ale tým, že je nekonečný, potom vie všetky veci, vie zakaždým, kedy nejaký komár
mihne svojím okom; pozná každého čmeliaka, kam ide na plást, aby dostal svoj med.
Pozná každého vrabca, ktorý sedí na strome. Pozná každú myšlienku, ktorá je v tvojej
mysli, pretože je nekonečný a vševedúci. To znamená, On nie je len nekonečný, On je
vševedúci, vie všetko. Ale On je Bytosť. Boh je Bytosť a z tejto Bytosti začali vychádzať
tieto (atribúty).
30 A  hriech...  jedného  večera  som povedal,  “Hriech  nie  je  stvorenie”.  Nie  je  nič
stvorené okrem dokonalosti.  Boh stvoril  všetky veci  dobré.  Hriech nie je stvorenie.
Povedali, “no, to je práve to stvorenie hriechu”, počuli ste to. Ale to je omyl, hriech... je
len jeden Stvoriteľ, to je Boh. Boh by nemohol stvoriť hriech, lebo On je svätý a nie je v
ňom  nič,  čo  by  to  urobilo.  Hriech  je  prevrátenie,  nie  stvorenie,  ale  prevrátenie.
Cudzoložstvo je prevrátený legálny akt. Klamstvo je pravda povedaná zle. Každý hriech,
každý hriech je prevrátená spravodlivosť.

31 A tak teraz Boh privádza do poriadku. On sa už manifestoval, On je Boh. On sa už
manifestoval ako Spasiteľ: človek bol stratený a On nás spasil. On sa už manifestoval
ako Uzdravovateľ, to nezáleží od toho čo ľudia hovoria že On je, On ním je každopádne
ten istý. On je uzdravovateľ, On je Spasiteľ, On je Boh, On je večný. A On má zámer...
Jeho zámerom bolo od počiatku učiniť stvorenia, ktoré by Ho milovali a uctievali.

A On učinil stvorenia a tie stvorenia upadli. A potom Boh skrze svoju nekonečnosť
pozrel  dolu cez ten prúd času a videl  každého človeka, ktorý bude spasený. Každý
človek... On to vedel skrze predzvedenie. Preto ak On skrze predzvedenie vedel, kto
bude spasený a kto nebude spasený, On mohol predurčiť. To slovo nie je predsa také zlé
slovo, že? On mohol predurčiť, lebo On vedel, kto bude a kto nebude. Preto, aby zachytil
tých, ktorí budú, On musel urobiť zmierenie za ich hriechy. Ó, ak môžeme, chceme sa do
toho dostať, len o pár veršov nižšie. On nás predurčil do Večného Života poznajúc tých,
ktorí odložia všetko a bez ohľadu na to, ako bezvýznamne to bude vyzerať u detí tohoto
sveta, pre nich to nebude nič znamenať, pretože oni sú deti Božie.

32 A  On  ich  povolal  a  poslal  Ježiša,  aby  Jeho  Krv  mohla  byť  zmierením,  Krvou
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zmierenia,  aby  urobil  zmierenie,  alebo  prijatie,  alebo  očistenie,  neustály  proces
očisťovania, nie len raz pri jednom prebudení, ale počas celého života, robiac prímluvy,
takže kresťan je strážený čistý dňom i nocou. Je tam Krv Ježiša Krista, ktorá činí na tom
kríži naše prijatie... v prítomnosti Božej, ktorá nás ustavične očisťuje dňom i nocou od
každého hriechu. A my sme bezpečne vložení dovnútra. Ako? Skrze Ducha Svätého, do
Tela Pána Ježiša a v bezpečí. “Ten kto počuje moje slová a verí tomu, ktorý ma poslal,
má večný život a nikdy nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” Už žiaden súd,
kresťan nikdy neprichádza na súd. Kristus tam išiel za neho. Môj Obhájca zastal na
mojom mieste. On obhájil môj prípad, to, že som bol nevedomý. On povedal Otcovi, že
som nebol hodný, že som bol nevedomý. Ale On ma miloval a zastal na mojom mieste a
obhájil môj prípad a dnes som

slobodný. Tak veru. A On prelial Svoju Krv, aby ju tam obetoval za naše hriechy.

33 Pamätajte na minulú stredu večer, žiadny kresťan... kresťania hrešia, ale hriešnik
nemôže hrešiť. Hriešnik nehreší, lebo on je hriešnik. On je proste od začiatku hriešnik, a
to je všetko. Tu, vezmite zadnú stranu tejto knihy; je čierna, aká časť z nej je čierna?
Celá je čierna. Nie je tam proste žiadna biela, je to čierne. Poviete, “Toľkoto tu”. Nie, nie
je; všetko na nej je čierne. Je to celé čierne. Tak je to s hriešnikom. On je od začiatku
odsúdený. No, poviete, “Čo ak spácha cudzoložstvo? Čo ak znásilní nejakú ženu? Čo ak
bude hrať hazardné hry? Čo ak niekoho zastrelí?” To nie je našou vecou. To nie je vôbec
našou vecou; máme tu zákony, aby sa o to postarali. My nie sme reformátori; my sme
kazatelia Evanjelia. My ho neodsudzujeme za to, čo urobil; my ho neodsudzujeme za
spáchanie cudzoložstva. My ho odsudzujeme preto, že je hriešnik. Keby bol kresťanom,
on by to nerobil. Tak je to. Keby bol zmenený, nerobil by to. Ale preto, že je hriešnik; to
je to, čo ho vedie k tomu, že to robí.

34 To je to, čo podkopáva podpery zákonníkom. Tak veru. Dovoľ, brat, nech ti poviem,
“To  nie  skutkami,  ale  milosťou  sme  spasení  a  to  skrze  vieru.”  Tak  veru.  No,  ja
neodsudzujem bratov zákonníkov; oni sú moji bratia. Oni tam budú práve tak isto, ako
ktoríkoľvek ostatní z nich, pretože Boh predurčil Svoju cirkev, aby tam bola. Ale to je
práve to, držíte ľudí v takom zmätku, oni nevedia čo s tým. “Dnes, no, možno ak...”
Dajte im to poznať; že pokiaľ majú hlad po tom svete, tak tam vôbec nie sú.
35 Ja nie som verný svojej žene preto, že si myslím, že by sa so mnou rozviedla. Som
verný svojej  žene pretože ju  milujem.  To je  legálna pozícia,  ktorú  sme zaujali,  že
milujeme jeden druhého. Zaprvé, prv ako to mohlo nastať, musela byť láska. Milujem ju.
Hoci verím, že ak by som urobil niečo nesprávne, ona by mi odpustila; ale pri tom by
som to aj tak neurobil. Milujem ju.

Takto  je  to  s  Kristom.  Ak  by  som  žil...  Mám  päťdesiat;  ak  by  som  sa  dožil
deväťdesiat alebo sto, mal by som ďalších päťdesiat rokov na kázanie a ak by som už
vôbec nekázal, išiel by som tam dole a sedel pri rieke, jednako som spasený. Boh ma
spasil svojou milosťou, nezaslúženou ničím, čo by som kedy mohol urobiť, alebo urobil,
ani ničím. Kážem, pretože Ho milujem a milujem Jeho ľud. A ja... To je ten dôvod, viem,
že som prešiel zo smrti do Života, pretože ich milujem a idem za nimi. Nezáleží na tom,
v akom stave sa nachádzajú, i tak idem za nimi. Aj tak idem aby som ich dostal, aby
som ich  jednako potiahol.  Ak  kazatelia  so  mnou nesúhlasia  a  ostatní  nesúhlasia  a
denominácie nesúhlasia, to ma nezastaví. Je niečo... To nezastavilo Jeho. On prišiel
rovno do stredu nevery a to Ho nezastavilo,  On predsa len išiel  ďalej.  To je to,  čo
robíme: vychádzame a získavame ich, jednako ich chytáme. Nevadí, načiahni sa, uchop,
držať celou silou. Vy neviete, kto oni sú. Zachráňte ich. Robím to z lásky. Nie preto, že
musím, ale pretože milujem, pretože milujete.
36 Povieš, “Mal by som ísť a napraviť tam tú ženu, ale hneď ti poviem, myslím, že
pretože chodím do zboru, by som to mal ísť napraviť.” Nie, ty si ten, ktorý sa máš dať
najprv do poriadku. Vidíš? Ak nemáš lásku Božiu vo svojom srdci, niečo ti dá poznať, že
nie si v poriadku, potom ideš, ... potom to ideš dať do poriadku s Bohom. Potom to dáš
do poriadku so svojím susedom.

Ježiš učil tú istú vec. Povedal, “Ak prichádzaš k oltáru a rozpamätal si sa, že máš
niečo proti svojmu susedovi alebo bratovi, choď a daj to najprv s ním do poriadku.”

37 No,  teraz  v  tých  vekoch,  ktoré  majú  prísť...  Preberali  sme  to  v  stredu  večer
“manifestácie”. Dotkneme sa toho znova dnes ráno - “Manifestácie [zjavenie sa] synov
Božích.” Iným slovom, Boh čaká. A potom v čase konca, keď sa my všetci postavíme
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pred Ním... Anjeli neboli stratení. Oni nebudú vedieť, ako sa radovať z tých požehnaní
ako my, oni nikdy neboli stratení. Ale ja viem odkiaľ prichádzam, poznám tú skalu z
ktorej  som bol  vyťatý,  hriešnik.  Vy viete odkiaľ  ste boli  vyťatí.  No potom, keď sme
nájdení, potom môžeme stáť pred Bohom. Ó, aký deň to bude.

38 Potom adopcia, umiestnenie... No, Božia dobrota by mala pracovať. A teraz, ak toto
môžem dostať do vás, potom začneme rovno od 5.verša. Chcem to prečítať.

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

Boh ľúbi vykonávať svoju vôľu: adoptovať, umiestňovať na pozíciu. No, čo On robí?
Umiestňuje Svoju cirkev. On najprv povolal Svoju cirkev, metodistov, presbyteriánov,
luteránov, baptistov, povoláva ich, potom čo urobil? Poslal Svätého Ducha a dáva im
krst Duchom Svätým.

39 Chcem to dostať von z vášho srdca, letniční ľudia. Letnice, to nie je denominácia.
Letnice, to je prežitie. To je Svätý Duch. To nie je organizácia. Nemôžete zorganizovať
Svätého Ducha. On nebude za tým stáť. No, vy máte organizáciu, ktorú tak nazývate,
ale  Svätý  Duch  sa  posúva  hneď  von  a  vás  proste  necháva  sedieť  tam,  kde  ste  a
pokračuje ďalej. Vidíte? Letnice nie sú organizácia. Letnice, to je prežitie.

40 A potom Boh dal Svojim deťom nové narodenie skrze krst Svätým Duchom. Oni sa
priblížili rovno ku tomu, keď sa očistili, prešli cez nazarénov, pútnikov svätosti. Potom
prichádzajú  do  prežitia  letníc,  krstu  Svätým  Duchom,  do  navrátenia  darov.  Oni
pokračovali hovorením v jazykoch a výkladom jazykov a boli dané dary uzdravenia a
zázrakov a divov, ktoré ich začali  sprevádzať.  Teraz sú deťmi,  sú Božími deťmi.  Sú
umiestnení v Kristovi; stali sa deťmi skrze narodenie. A nové narodenie a obrátenie to
samo o sebe je Duch Svätý.

Vy nie ste dokonca ani obrátení, dokiaľ ste nedostali Ducha Svätého. To je to, čo
hovorí Písmo. Ježiš to povedal Petrovi. Opýtajte sa kohokoľvek, čítajte Písmo. On bol
ospravedlnený skrze to, že uveril v Pána Ježiša, stal sa nasledovníkom, apoštolom. Ježiš
mu dal  kľúče do Kráľovstva.  A Ján 17:17,  On ich posvätil  a  dal  im moc,  vyslal  ich,
vyháňal diablov a tie veci, posvätil ich. “Posväť ich, Otče v Tvojej Pravde. Tvoje Slovo je
Pravda. A Ja za nich posväcujem sám seba.”
41 To je jedno z najsladších slov, ktoré som kedy počul. “Otče, ja posväcujem sám
seba za nich.” Viete, že On mal právo mať domov? On bol človek. Viete, prečo On mal
právo mať ženu? On bol muž. On mal právo na všetky tieto veci, ale On povedal, “Otče,
ja posväcujem sám seba za nich. Posväcujem seba.”

42 Včera som hovoril s jedným kazateľom, išiel som pre neho kázať na pár večerov tu
pri hlavnej ceste. A ja som sa ho opýtal určitú vec, on povedal, “Áno, brat Branham, ale
väčšina mojich ľudí tomu neverí.” Povedal som, “Väčšina z nich sú zákonníci?”

“Áno.” Ten brat tomu neverí. Ale on povedal, “Za nich... ” Ó, chcel som ho objať.
“Za nich (vidíte?), posväcujem seba za nich.”

43 Ó, Ježiš pripravoval dvanástich mužov, aby skrze tých dvanástich mužov priniesol
Evanjelium do sveta. A On povedal, “Za nich posväcujem samého seba.” Posvätťe sa za
vášho suseda, za niekoho druhého. “Nepoužívajte vašu slobodu za zásteru,” povedal
Pavol,  “ale  posväťte  seba.”  Správajte  sa  ku  svojmu susedstvu  tak,  ako  by  sa  mal
skutočný kresťan. Nech je vaše obcovanie... Ak stretnete vášho nepriateľa, posväťte sa
za neho, nevediac, čo by ste mohli urobiť.
44 Tak teraz,  umiestnenie  syna.  Tá prvá vec potom, ako prišiel  syn,  on sa stáva
synom, ale potom nachádzame, že jeho správanie ho postavilo do adopcie, či sa choval
správne alebo nie.

A  to  je  letničné—  No,  dovoľte  mi,  aby  som  vám  ukázal,  že  Letnice  nie  sú
denominácia.  Koľkí  baptisti  tu,  ktorí  ste  boli  baptistami,  ktorí  ste  obdržali  Svätého
Ducha, nech vidím vašu ruku. Vidíte? Koľkí z vás metodistov, ktorí sú tu, ste prijali
Ducha Svätého,  zodvihnite  ruku.  Koľkí  nazaréni  sú  tu,  ktorí  prijali  Ducha Svätého,
zodvihnite  ruku.  Presbyteriáni,  ktorí  obdržali  Ducha Svätého (vidíte),  luteráni,  iné
denominácie,  ktoré  nepatria  vôbec  do  tej  letničnej,  ktorí  len  patria  do  nejakej
denominácie a obdržali Ducha Svätého, nech vidím vašu ruku. Vidíte? Takže Letnice nie
sú denominácia, to je prežitie.
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45 No, Boh vás vzal  do Tela Kristovho. No čo On robí? Potom, čo ste sa dokázali,
posvätili ste sa vaším dobrým správaním, poslušní Svätému Duchu bez ohľadu na to, čo
hovorí svet.

46 Na toto budem skutočne tvrdo narážať, lebo .. nechcem tým povedať že budem
hrubý. Ja... prosím, ne... neberte to tak. Vidíte? Vôbec to tak nemyslím. Nechcem aby
ste to tak porozumeli. To, čo ma trápi je, že beriem ľudí a kážem im túto Bohom poslanú
Pravdu a oni sa obrátia chrbtom a len idú ďalej a robia tú istú vec a hovoria, že majú
Ducha Svätého. To vás takmer ruinuje. Vidíte? Čo sa deje? Oni idú rovno do tej istej
veci, práve tak ako deti Izraela, oni chceli kráľa, aby tento kráľ mohol nad nimi vládnuť a
robiť to, aby sa správali ako Amoreji a Amalechiti a Filištíni.

47 Či viete, dámy, že je nesprávne nosiť nohavice? Viete to? Či viete, že je to zlé
strihať si vlasy? Či vieš, že je to zlé, chlapče, aby si ďalej fajčil a takto sa správal? Či
vieš, že je to zlé, že nie si pánom svojho domu; tvoja žena dostane trochu zlú náladu a
vykopne ťa z dverí a ty povieš, “áno, miláčik, ja sa hneď vrátim”? Či vieš, že ty... Ako
môžeš byť pastierom v dome Božom, keď ani nevieš spravovať svoj vlastný dom? To je
presne tak. Či vieš, sestra, že tvoj manžel nie je len tvojím manželom, ale on je tvojím
vládcom? Boh tak povedal. Pretože manžel nebol zvedený, žena bola zvedená. A vy,
kazatelia,  budete  pokračovať  v  ordinovaní  žien  za  pastorky  a  kazateľky  vo  vašich
cirkvách vediac, že Božie Slovo to odsudzuje.

48 Budete neustále používať mena “Otec, Syn a Duch Svätý” pri krste, pričom nie je
ku tomu ani kúsok Písma v Biblii. Chcem, aby mi nejaký arcibiskup alebo niekto ukázal,
kde bol niekto v Biblii kedy pokrstený v mene “Otca, Syna, Ducha Svätého”. Chcem, aby
mi niekto ukázal niekoho, kto bol kedy pokrstený inak, ako na meno Ježiša. Ale Ján
nebol pokrstený... oni boli pokrstení veriac, že On prichádza, ale oni nevedeli, kto On je.
Ale hneď, ako to oni rozpoznali, oni museli prísť a byť znovu pokrstení na meno Ježiša
Krista. Chcem, aby niekto... Vyzýval som Zbory Božie, a iných kazateľov, baptistov,
presbyteriánov a všetkých, oni o tom nebudú hovoriť. Ja chcem vidieť Písmo.

A potom ja som fanatik? Potom ja som bláznivý, bez seba, som šialenec, len preto,
že sa vám snažím povedať Pravdu? No, to je úprimné, bratia. Ak je človek vydaný Bohu,
zrieka sa úplne všetkého, čo má. Vy, vy... ste oddelení, ste odlišnou bytosťou.

49 Mnohí sú povolaní, málo je vyvolených. Áno, mnohí ľudia sú povolaní, máte volanie
vo svojom srdci, “Áno, verím, že Boh ma miluje. Verím tomu.”

Ale brat, to, ty budeš tak stratený ako tí ostatní, lebo oni prídu ten deň, dokonca
budú hovoriť, “Pane, démonov som vyháňal v Tvojom Mene. Urobil som všetko toto v
Tvojom Mene. Mal som uzdravovacie zhromaždenia. Kázal som Evanjelium. Vyháňal som
diablov.”

A Ježiš povie, “Choďte preč odtiaľto, nepoznám vás, pokrytci. Ten, ktorý činí vôľu
Môjho Otca.” Prečo to ľudia nemôžu vidieť? Viem, že je to drsné. A ja ne... ja nechcem
zraniť. Ja to tak nemyslím. Ale, brat, ja...

50 Vidím to tak, že sme... sme v čase konca a Boh robí adopciu, stavia na pozíciu v
cirkvi,  v  Tele Kristovom, Jeho...  No,  nebude ich príliš  mnoho, ktorých tam postaví.
Poviem vám to hneď na začiatok.  No,  vy poviete,  “Ó,  no,  bude ich tam také veľké
množstvo?” Ale On mal na to šesť tisíc rokov, aby ich vytiahol. Pamätajte, prichádza
vzkriesenie  a  my  sme  vychvátení  spolu  s  nimi.  Len  málo  z  nich...  Vidíte?  Rýchlo
skontrolujte svoje spasenie. Prekontrolujte sa a vidzte, čo je nesprávne. Vidíte? Vidzte
len,  čo  sa  deje.  Viem,  že  je  to  tvrdé,  ale,  brat,  to  je  pravda.  Je  to  Božia  Pravda.
Adopcia...

51 Mali by sme byť tak plný ohňa pre Boha, mali by sme byť takí dňom i nocou. Nič by
nás nemalo zastaviť a mali by sme byť tak milí a príjemní a láskaví, takí ako Kristus, v
našich životoch. To je každodenný život. Ježiš povedal, “Povážte ľaliu na poli, ako rastie,
namáha sa a pradie a predsa hovorím vám, že Šalamún v celej svojej sláve nebol tak
odiaty ako jedna z nich.” Šalamún mal rúcha, ktoré boli ozdobené slávnym hodvábom a
vyšívané veci, ale to nebolo to, o čom On hovoril. Nato, aby ľalia rástla, ona sa musí
namáhať dňom i nocou. S čím chcete prísť sem hore na tento úzky koniec tej cesty? Ak
spravodlivý  býva  sotva  zachránený,  kde  bude  potom  hriešnik  (to  je  neveriaci)  a
bezbožný, človek, ktorý počuje Slovo a odmieta v Ňom kráčať? No, čo budeme robiť?
Vidíte? No, to...
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52 Toto je môj - toto je náš zbor. Máme tu asi štyroch alebo piatich cudzích. Ale toto
je zbor. Vyučujem vás. Toto ide na pásky. Chcem, aby ľudia, ktorí počúvajú tieto pásky,
pamätali,  že  toto  je  pre  môj  zbor.  Tam vonku medzi  ľuďmi  sa  snažím byť  natoľko
džentlmenom,  že  im  poviem toľko,  koľko  môžu  zniesť  ako  nemluvňatá  so  svojimi
myšlienky pri odstredenom mlieku. Ale keď to prichádza ku skutočnému predloženiu
pravdy, predložme ju.
53 Adopcia, umiestňovanie do pozície... Kde oni sú? Ukážte mi, kde sú? Boh skrze
manifestáciu volá Svoje deti bokom, oni nemusia o tom povedať ani slovo, vy len vidíte,
že sa niečo stalo. On umiestňuje do pozície Svojho syna, dáva ho do poriadku presne s
tým istým. A on má práve takú autoritu,  jeho slovo je práve také dobré ako slovo
archanjela, lepšie. Ten syn bol adoptovaný, postavený na vysoké miesto, ustanovený,
má zmenené rúcha, zmenené farby.  Ten otec robí  obrad, hovorí,  “Toto je môj syn,
odteraz je on panovník. On je vládca. On je nad celým mojím dedičstvom. Všetko, čo
mám, patrí jemu”. Tak je to.

54 Potom by sme sa mohli vrátiť k tomu istému, Elah, Elah, Elohim, Elohim. (Vidíte?)
Kde on je samoexistujúci.  A potom sa vrátiť  cez Jehovu,  ktorý niečo učinil,  On dal
človeku panstvo na zemi. Načo očakávame? Na manifestácie. Zem vzdychá. Poďme do
toho a prečítajme si to. V poriadku.

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

na chválu slávy svojej milosti,...

Čo je Jeho milosť? Dávno predtým, keď On nebol Otec. Jeho milosť, Jeho láska,
učinil Si dieťa, aby sme mohli byť predurčení k adopcii za synov na chválu Jeho milosti.
Vidíte?

...ktorou nás omilostil v tom... (v osobe) ...Milovanom, (ktorým je Kristus).

Ako nás omilostil? Skrze Neho. Ako sa dostaneme do Neho? Jedným Duchom sme
všetci pokrstený do Neho. Počúvajte.

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

55 Ako môžete kázať Božie predurčenie a ustanovenie, ak tam nie je niekde zmierenie
za  hriech.  Prečo  to  je?  Každý  deň  urobíte  nejakú  chybu,  každý  deň  urobíte  niečo
nesprávne. Ale ak ste znovuzrodení, muž alebo žena, vtedy ako urobíte chybu, Boh vie,
že to ľutujete. Môžete stáť v prítomnosti prezidenta Roosvelta alebo niekoho iného a
povedať, “zmýlil  som sa, nech mi Boh odpustí túto vec.” Prečo? A to je tam, kde to
zmierenie krvi...

Všimnite si to, “h-r-i-e-ch-o-v”. Hriešnik je hriešnik, on nepácha hriechy. Ale cirkev
pácha hriech; robí zle, dostane zlú myšlienku, zlé dojmy, robí rozpaky; ako malé dieťa,
keď kráča, snaží sa učiť, ako má chodiť. On ešte nevie, ako správne kráčať, lebo to je
ešte malý chlapec. Ale my máme ruku, ktorá ho zachytí, keď... uchopí nás a postaví
pevne a povie, “Urob tento krok takto, synu”. On nás nezdvihne a neudrie preto, že sme
urobili chybu, On nás nevezme a nezbije na smrť preto, že sa snažíme kráčať. On nás
miluje ako my milujeme svoje deti.

56 Skutočný, skutočný otec nezbičuje svoje dieťa, keď sa ono snaží chodiť, ak spadne
na podlahu. Uchopí ho svojou silnou rukou a zodvihne ho, chytí ho oboma rukami a
povie, “Takto to rob, synu, takto kráčaj”.

Takto to Boh robí Svojej cirkvi. Načiahne sa a vezme ho na svoje ramená, zodvihne
ho a povie, “Kráčaj takto, synu. Tu, nehovor to tak, hovor to takto. No, je mi jedno, čo
hovorí cirkev, čo hovorí tento, čo hovorí tamten, ty to hovor takto.” Takto, toto je To.
“Ak to Moje Slovo káže, zostaň rovno s tým, kráčaj s tým, zostaň na tom. Nedbaj na to,
čo niekto iný hovorí, zostaň rovno s tým. Takto kráčaj. Takto robíš svoje kroky.”

57 Naše hriechy; zmierenie, láska za naše hriechy, inak by sme nikdy nemali šancu.
Akoby sme sa mohli proste zakotviť na tých slovách.

...podľa bohatstva Jeho milosti,

ktorú rozhojnil (čo je “rozhojniť”? Ó!) ...ktorú rozhojnil (veľké množstvo toho) ...
ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti...
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Rozumnosť, všetka múdrosť, ktorú rozhojnil naproti nám v každej múdrosti, nie
svetskej. Múdrosť sveta je pre Neho bláznovstvom a múdrosť Božia je bláznovstvom pre
svet. Práve tak, ako deň a noc, jeden nemôže súhlasiť s tým druhým. Ale keď slnko
začne vychádzať a prichádza deň, noc sa roztrháva od miesta k miestu. A keď začne
prichádzať to Svetlo Evanjelia, všetky veci toho sveta začínajú odchádzať a čo to robí?
On rozhojňuje to Slnečné Svetlo na Jeho deti, kráčanie v Duchu, vedení Duchom Božím,
rozhojňujúc  v  Jeho  milosti  so  všetkou  rozumnosťou  a  múdrosťou,  zrozumením  a
chytrosťou ako kráčať. Keď vidíte, že je niečo zlé, potom buďte opatrní, čo robíte, ako
vy... Ak je to zlé, buďte dokonca opatrní, ako sa ku tomu približujete. Rozumnosť...
Buďte skutočne pozorní, buďte si skutočne istí, že viete, ako ku tomu pristúpiť; opatrní
ako hady, prostí ako holubice. To je to, čo povedal Ježiš.

58 Ó, toto sú hrudky zlata, priatelia. Mohli by sme na tom zostať deň za dňom. Nie je
to nádherné? Rozumnosť, múdrosť, On to rozhojnil naproti nám: vylial, On nedal len
lyžičku, ale vzal veľkú naberaciu lopatu a len takto stále hádzal: rozhojnil naproti nám,
múdrosť s rozumnosťou Jeho milosti. Ó, nádherná milosť, ako sladko znie! Tak...

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

oznámiac nám tajomstvo svojej vôle...

Ku komu On hovorí? K denomináciám? Moji bratia, prosím vás, nemyslite si, že
potupujem vašu denomináciu, nie. Ja sa vám len snažím povedať, že to bola zlá vec od
začiatku. Ježiš povedal, “Choďte, kážte Evanjelium.” My sme išli a urobili denominácie.
To je ten dôvod, prečo to nemáme. Kráčame podľa múdrosti človeka. Keby Kalvin mohol
povstať...

59 No, nie tak dávno, stál som pri hrobe jedného veľkého muža, veľkého reformátora.
A myslel  som si,  aký veľký to bol muž. On bol.  No, to...  Ja nebudem... Bol to John
Wesley. A ja som rozmýšľal, “ak by John Wesley mohol dnes vstať zo svojho hrobu a
vidieť stav svojej cirkvi, on by sa hanbil za svoje meno. John Wesley bol zbožný muž, ”
drevo vytrhnuté z ohňa,“ ako to on nazýval. John Wesley bol svätý muž, ktorý veril v
Boha a kráčal krok za krokom za Ním. Ale potom, ako John zomrel, oni povedali, ”
Urobíme Johnovi cirkev, a tak budeme mať cirkev a nazveme ju Metodistická cirkev,
kvôli jeho metóde posvätenia, ktoré bolo druhým dielom milosti.“

Potom oni  urobili  cirkev a dnes tí  cirkevní  ľudia zapierajú všetko,  za čím John
Wesley stál. John Wesley kázal Božské uzdravenie. John Wesley veril v krst Duchom.
John Wesley veril v celé prinavrátenie darov. John Wesley, Martin Luther, mnohí z tých
veľkých mužov hovorili v jazykoch a vykladali. A dnes, keby ste hovorili v jazykoch v
metodistickej cirkvi alebo luteránskej cirkvi, oni by vás vykopli von z dverí. Čo sa deje?
Práve v čase, keď máme byť umiestnení za synov, čo sa deje? Oni si adoptovali niečo
iné,  lebo  nepoznajú  to  tajomstvo  Božie.  A  oni  to  nikdy  nebudú poznať  cez  nejaký
seminár.

60 Chcem vám tu teraz niečo prečítať. V poriadku. Obráťme teraz... Mám tu niečo
poznačené. Zistime teraz, ako Pavol... No, tu je ten učiteľ toho posolstva. Poďme do
Skutkov 9:5, len na minútu. [Prázdne miesto na páske]. Dajte mi vedieť, keď budem
mimo...

A Saul ešte vždycky dýchal hrozbou... (Ó, ten malý, krivonosý, výbušný, biedny
Žid), ...a vraždou na učeníkov Pánových a išiel k najvyššiemu kňazovi,

a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jestli by tam
našiel niektorých...

“Pôjdem a vyhľadám ich. Ak ich len budem môcť nájsť, chlapče, čo im ja urobím
(vidíte?), ak ich len nájdem!” Ale on bol predurčený.

61 Ako vy viete, či ten starý pašerák alkoholu tam dolu nie je predurčený do života?
Ako viete, či tá stará pouličná žena, s ktorou by ste ani nehovorili, ako vy viete, či malé
podanie ruky a pozvanie ju do zboru ju neurobí svätou Božou tam v sláve s...? Ako
viete, či to nie je ona? To je to, čo nevieme. Ale to je naša povinnosť. Tak ako rybár
hodil  sieť do mora a vytiahol, on vyniesol žaby, ryby, jašterice, vodných pavúkov a
všetko možné, ale niektoré z nich boli ryby. On nevedel, on len hodil sieť. To je to, čo
my robíme. Sledujte Pavla.

...a vyžiadal si od neho listy do Damašku na tamojšie synagógy, aby, jestli by tam
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našiel niektorých mužov alebo ženy tej cesty, doviedol ich zviazaných do Jeruzelema.
(Brat, on bol skutočne tvrdý)

A v tom, čo išiel, stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obkľúčilo svetlo z
neba...

Tu  prišiel  po  ceste  kňaz,  Dr.  F.F.  Jones,  a  povedal  mu,  “Ty  potrebuješ  teraz
seminárne prežitie, synu a verím, že Boh by ťa mohol použiť.” Nebolo by to strašné
hľadieť do Písme a čítať niečo takéto? No, to dáva práve tak zmysel... ja to nehovorím
ako vtip. To hovorí... to dáva práve tak zmysel ako to máme dnes: “Vieš, tvoja matka
bola dobrá žena, verím, že by si bol dobrý kazateľ”.

62 Sledujte, čo sa stalo.

A v tom, čo išiel stalo sa, že sa už blížil Damašku a zrazu ho obkľúčilo svetlo (Uh,
začína to nadprirodzené) ...svetlo z neba,

a  padnúc  na  zem  počul  hlas,  ktorý  mu  hovoril:  Saule,  Saule,  prečo  ma
prenasleduješ?

A on povedal: Kto si, Pane? A Pán povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ,
tvrdo sa ti bude proti ostňu vzpečovať.

A on trasúc a desiac sa povedal: Pane, čo chceš, aby som učinil? A Pán jemu: Vstaň
a vojdi do mesta, a povie sa ti, čo máš robiť.

A mužovia, ktorí s ním spolu cestovali...

63 A  oni  našli  muža,  Ananiáša,  ktorí  tam  dolu  videl  videnie,  všetko  to  bolo
nadprirodzené a Saul, ten biedny chlapík... tento Ananiáš videl videnie, uvidel to vo
svojom dome. On bol prorok, modlil sa vo svojom dome a videl videnie. On... Pán ku
nemu hovoril a povedal, “Tam dolu cestou prichádza človek a je tak slepý ako netopier a
nazýva sa Saul, to je Saul z Tarzu.”

On povedal, “Pane, ja som počul o tých veľkých veciach. Neposielaj mňa, ja som
malý človek, neposielaj ma za ním.

Ale On povedal, “Ale hľa, dolu na ceste som mu ukázal videnie. Ukázal som sa mu v
stĺpe ohňa. Ranil som ho, že je tak slepý, ako len môže byť. Musel som ho oslepiť a
roztrhať, prv, ako by som mohol z neho niečo urobiť. Vidíš? Musel som roztrhať všetkú
jeho teológiu. Vieš, on bol veľký človek v jednej z tamtých cirkví. Mal všetky možné
tituly, nepotreboval sa v ničom doučovať.” Ale On povedal, “To, čo musím urobiť, je
vybrať to všetko z neho von.”
64 To bolo to. Nebolo treba dať viac do neho, ale vybrať to z neho von. Myslím, že to
isté je s mnohými našimi duchovnými dnes, vybrať to z nich, aby tam Boh mohol do nich
dať Svätého Ducha. Vybrať... On tam povedal, že on...

A on povedal, “Pane, ale tento... tento muž je hrozný človek.”

On povedal, “Ale hľa, on sa modlí. Ty teraz pôjdeš tou a tou ulicou a prídeš ku
fontáne. Prejdeš ju naľavo a pôjdeš dolu. Bude tam biely dom, choď hore, zaklop na
dvere. On tam práve leží, v hale. Potade ho oni doviedli. Polož na neho ruky, vezmi ho
dolu k rieke Damašku a pokrsti ho vo Meno Ježiša. Lebo hovorím ti, čo idem učiniť, on
bude musieť mnoho pre Mňa vytrpieť, lebo on je Môj posol ku pohanom.” Amen.

65 “No, počkaj chvíľu, Pane! Akú školu by som mu mal poradiť?” Poviem vám, čo ...
poďme, prečítajme si Galaťanom a zistime to, to je hneď tá kapitola predtým. Nájdime
Galaťanom 1 a začnime od 10. verša a zistime, do akej školy Pavol chodil, do akého
seminára a kto na neho vzkladal ruky a ó, všetko, čo sa stalo. Galaťanom, 1. kapitola,
aby sme ušetrili čas, začnime od jeho obrátenia, 10. verš.

Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by
mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

Ó, ó, ó. Môžem to pred týmto trochu niečo povedať? Galaťanom 1, prečítajme 8.
kapitolu. Koľkí z vás vedia, že to bol práve Pavol, ktorý spravil, že tí ľudia sa dali znovu
pokrstiť na Meno Ježiša? Skutky 19. Iste to bol on. Vezmime to tu trochu vyššie, 8. verš.

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

Odkiaľ si dostal toto Evanjelium, Pavol? 9. verš.
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Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné
evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty.

Či je on archanjel, či je on biskup, či je generálny dozorca, či je doktor Taký-a-taký,
ktokoľvek on je, ak on nekáže vodný krst na Meno Ježiša Krista, krst Duchom Svätým,
ak nekáže prinavrátenie darov, príchod Pánov, všetky tieto veci, nech je prekliaty. Ak sa
on snaží vziať niektoré toto Slovo a povedať, že to bolo pre iný vek a umiestňuje to na
nejakú  novú  nezmyselnú  myšlienku,  ktorú  sa  naučil  v  nejakom seminári,  nech  je
prekliaty.
66 Čítajme ďalej, pozrime, ako to dostal Pavol, pozrime... čo sa vám snažím dnes ráno
povedať.

Lebo či teraz nahováram ľudí a či Boha? Alebo či hľadám ľúbiť sa ľuďom? Lebo ak by
mi ešte išlo o to, aby som sa ľúbil ľuďom, nebol by som sluhom Kristovým.

Ako môžem niečo očakávať, ako môže človek, ktorý miluje Boha a kazateľ obzvlášť;
niečo očakávať, okrem toho, že bude nenávidený ľuďmi? Ľudia vás budú nenávidieť. No,
oni povedali... Ježiš povedal, “Keď nazývajú Mňa, Pána domu... Ja som Pán, najväčší z
vás všetkých.  Ja som Ten,  ktorý môže činiť  viac  zázrakov a činiť  viac  skrze Ducha
Svätého ako vy všetci, lebo Ja mám v Sebe celú Plnosť. A keď Mňa nazvali Belzebúbom,
o koľko viac potom budú vás tak nazývať.” Ale On povedal,  “Nestarajte sa o to, čo
budete hovoriť, lebo to nie ste vy, ktorí hovoríte, ale to bude Otec, ktorý prebýva vo vás,
On bude hovoriť v ten čas. Zostaňte len rovno na Slove.” A on... Keď on písal tú Knihu,
povedal, “Ktokoľvek odníme jedno Slovo z tejto Knihy alebo jedno slovo ku Tomu pridá,
to isté mu bude odňaté z Knihy Života.” Nech nám Boh pomôže, aby sme zostali rovno s
Tým.

67 No, teraz ten ďalší verš, nech to teraz prečítam, teraz rýchlo.

Ale ja vám oznamujem... [angl.: “dosvedčujem”], (to je vziať vás na súd) ...Ale ja
vám oznamujem, bratia, že evanjelium, ktoré som ja zvestoval, nie je podľa človeka...
(“No, ja nie som ani  metodista,  baptista,  presbyterián, ani  letničný)...  nie je podľa
človeka.

Lebo som ho ani ja neprijal od človeka, ...ani ma nemu nenaučil človek...

“Nikdy som to neprijal od človeka, zo seminára, od žiadneho doktora, ani z nejakej
teológie,  zo žiadnej  školy.  Nikdy som to neprijal  takýmto spôsobom. Nikdy som to
takýmto spôsobom nevyučoval. Nikdy som to takýmto spôsobom nenašiel. Nikdy to ku
mne neprišlo takýmto spôsobom.” Ako to potom prišlo, Pavol?

...ale som ho dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

“Keď sa mi Kristus zjavil, že On je Syn Boží, keď na mňa v ten deň prišiel ten Stĺp
Ohňa, povedal som, ´Kto si, Pane?´ On povedal, ´Ja som Ježiš.´”

68 No, pozrite. Ukážem vám, čo sa mu stalo. No, práve teraz, keď nejaká osoba mala
prežitie, oni by ho chceli dať na desať rokov, aby sa učil grécky a ďalších desať rokov,
aby sa učil niečo druhé a za ten čas je po ňom. Pozrite...

Lebo som ho ani ja neprijal od človeka, ani ma nemu nenaučil človek, ale som ho
dostal skrze zjavenie Ježiša Krista.

Lebo veď ste počuli o mojom živote, a čo som kedysi robil v židovstve,...

“Bol som veľký doktor, chlapče. Mal som to.” On bol učený pod Gamalielom, to bol
najvyšší  učiteľ,  akého mali  v  kraji.  Koľkí  vedia,  že Gamaliel  bol  jeden z  najväčších
učiteľov? Tak veru. “Moje židovské náboženstvo, chlapče, ja som to veru mal, vedel som
to všetko, ako povedať apoštolské vyznanie a všetky tie veci. Vidíte? Vedel som ako
odriekať ranné modlitby a ako žehnať ľuďom.” Vidíte?

...že som nadmieru prenasledoval cirkev Božiu a hubil som ju (Ako som sa snažil
zastaviť tú bandu svätuškárov. Vidíte?)

A predčil som v židovstve mnohých...

“Bol som veľký človek. Chlapče, skutočne som... predčil som ich, ukázal som im, že
ich môžem rozdrviť, lebo som zabil Štefana a mnoho iných vecí som urobil. Vidíte, ako
som to robil.” Ako on nadmieru prenasledoval.

...A  predčil  som v židovstve mnohých vrstovníkov vo svojom rode súc väčším
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horlivcom za podania [tradície - angl.] svojich otcov, ako oni.

69 No, pamätajte, nie Slovo Božie, “podania, [tradície] otcov,” tradície cirkví, inými
slovami. “Myslím, že som bol metodistom až do špiku kosti, bol som baptistom až do
špiku kosti, bol som letničným až do špiku kosti.” Ó, skutočne? Chcem byť Božím až do
špiku kosti. Áno, tak je to. Vidíte? V poriadku.

...za podania svojich otcov.

Ale keď sa zaľúbilo Bohu, (Ó, ó, Pavol, tu to máte), ...ktorý ma oddelil od života
mojej matky (“ktorý ma dokonca priviedol na tento svet”), ...a povolal svojou milosťou
zjaviť vo mne svojho Syna...

Ako je to? “Duch Svätý vo mne... zaľúbilo sa Bohu vziať ma, Ktorý ma oddelil od
môjho lona a dal mi Syna (čo je Duch Svätý vo forme Ducha) do mňa, aby zjavil Seba
vo mne.” Ó! Ach. Myslím, že by som chcel trochu kričať.

70 Pozri, dovoľ, že ti poviem, brat. Keď sa zaľúbilo Bohu... Ó, haleluja! Keď sa zaľúbilo
Bohu... Otec opilec, matka... Nech ťa Boh žehná, mama, nehovorím nič proti tebe. Ale
matka, ktorá nevedela o Bohu viac, ako vie králik o snežných topánkach. A otec, ktorý
ležal opitý na ulici. A nemal som ani topánky do školy, dlhé vlasy po plecia a každý ma
nenávidel, lebo ja som bol Kentačan, tu v Indiáne. A ako, ó, aký to bol zapáchajúci
pohľad. Ale zaľúbilo sa Bohu. Amen. Zaľúbilo sa Bohu, ktorý ma oddelil od lona mojej
matky, aby mohol zjaviť svojho Syna vo mne, urobil  ma kazateľom Slova, aby som
zostal rovno s Tým; aby som videl videnia a znaky a divy a zázraky. Ó, ó...

71 Vidíte, o čom on hovorí? Zaľúbilo sa Bohu učiniť to. Ako? Počúvajte pozorne. “Aby
zja...” Vezmime teraz ten 16. verš.

...zjaviť vo mne svojho Syna, aby som Ho zvestoval medzi pohanmi, hneď som
urobil tak, že som sa neporadil s ...cirkvou

“Nikdy som neišiel za nejakým biskupom a neopýtal som sa ho, čo by som mal
robiť. Nikdy som neišiel za nejakým telom alebo krvou, nejakou organizáciou, alebo
niečím iným. Nikdy som s nimi nemal nič do činenia. Nikdy som sa neporadil s telom a
krvou. Ani som neišiel do Jeruzalema ku tým všetkým veľkým svätým kňazom a svätým
otcom a ku všetkým tým a nepovedal, ´No, viete, mal som videnie, čo s tým musím
urobiť? Videl som požehnaného Pána Ježiša vo videní.´Oni by povedali, ´Choď odtiaľto,
ty...  Čo je...  Ty blúznivec. No, čo sa ti  stalo? ´Nie, mal som od začiatku všetky ich
tituly.” Mal...

72 A Pavol tu povedal; môžem vám ukázať v Písme, že on povedal, že musel zabudnúť
všetko, čo sa naučil a povážiť to za nič, aby mohol poznať Krista. Ó.

Ani som neodišiel hore do Jeruzalema k tým, ktorí boli predo mnou apoštolmi, ale
som odišiel do Arábie a zase som sa navrátil do Damašku.

Potom po troch rokoch som odišiel  hore do Jeruzalema poznať Kéfaša, Petra a
pobudol som u neho pätnásť dní.

Ako čítame ďalej, zistíme, že on a apoštol Peter sa nikdy v živote nevideli, nikdy
nepoznali jeden druhého, nikdy nevideli jeden druhého, ale keď sa spolu zišli, oni kázali
to isté Evanjelium. Boh mal školu. Áno.

73 Tu bol Peter, postavil sa na deň Letníc, povedal, “Čiňte pokánie, každý jeden z vás
a dajte sa pokrstiť na meno Ježiša Krista na odpustenie vašich hriechov a dostanete dar
Svätého Ducha.”

Filip povedal, “Ó, aké je toto slávne. Ja musím tiež niečo robiť. Dole... Mám volanie
dolu do Samárie. On išiel  tam a musel vydávať svedectvo na ulici.  Ako prvé, prišla
nejaká nemocná osoba,  on položil  na  neho ruky a  on začal  skákať  a  vyskakovať  a
hovoriť, ´Sláva Bohu, tu to máme.´ Začal mať veľké zhromaždenie. ”Povedal im, “Vy
všetci  potrebujete  Ducha  Svätého.”  Povedal,  “To,  čo  musíte  urobiť,  musíte  sa  dať
pokrstiť na meno Ježiša.” Povedal, “Poď, Peter, polož teraz na nich ruky.” A oni dostali
Ducha Svätého. Peter, hore, v dome Kornélia, urobil tak isto.

74 Pavol ho dokonca nikdy nevidel ani o ňom nepočul. Ale on prešiel cez horné kraje
Efezu a nachádza tam niektorých učeníkov. Našiel tam jedného baptistického kazateľa,
to bol Apollo, obrátený právnik, chytrý, brilantný, ktorý bral Starý Zákon a dokazoval
skrze neho, že Ježiš je Syn Boží. Tak veru. On bol chytrý človek. A oni kričali a radovali
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sa. Biblia tak hovorí. Čítajte 18. a 19. kapitolu Skutkov a vidzte, či to nie je pravda. Oni
sa radovali,  tancovali  v duchu, behali  dookola, viete. Pavol povedal,  “Ale prijali  ste
Ducha Svätého, odkedy ste uverili?”

75 A vy, baptistickí  bratia, ktorí  sa to snažíte strčiť  ľuďom do hrdla a povedať, že
grécky originál hovorí, “Či ste prijali Ducha Svätého, keď ste uverili?” Vyzývam vás, aby
ste  mi  priniesli  grécky  preklad.  Mám doma svoj  vlastný  grécky  originál.  Mám tiež
aramejský a tiež hebrejský. Každý jeden z nich hovorí, “Či ste prijali Ducha Svätého
odkedy ste uverili?”

Skrze vieru ste spasení, to je vaša viera v Boha. Tá Krv vás drží čistých od hriechu,
lebo to robí obeť. Krv vás nezachraňuje, Krv vás udržuje čistých. Ako ste spasení? Skrze
vieru ste spasení, a to skrze Božie predzvedenie, povolanie. Ste spasení a tá Krv robí
zmierenie, neustále vás udržuje čistých. A potom jedným Duchom ste pokrstení  do
Ducha Svätého, do obecenstva veriacich a do obecenstva Ducha Svätého, aby ste boli
vedení Svätým Duchom, činiac znamenia, divy.
76 Počkajte, ideme ďalej, očakávame na niečo, o chvíľu sa ku tomu dostaneme, dúfam
tak či tak. Povedal som vám, aby ste na mňa zavolali, keď bude toľkoto hodín, že? Len
náhodou som sa pozrel na hodiny. Už len jedno alebo dve slová, ešte trochu.

77 Ako dlho trvá toto spasenie, ako dlho? Čo je to za spasenia? Od cirkvi do cirkvi?
Od... Obráťme teraz Židom 9:11, len na chvíľu, pozrime sa len, ako dlho, už len chvíľu.
Obráťme teraz do Knihy Židom a zistime len, ako dlho trvá toto spasenie. Pozrime sa,
aký druh spasenia to je. Čítajme teraz Židom 9:11.

Ale keď prišiel Kristus, Veľkňaz budúceho dobrého, väčším a dokonalejším stánom,
nie učineným rukou, to jest...(no, toto je ten istý učiteľ, Pavol, vidíte?)... nie stánom
tohoto stvorenia,

ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou vošiel raz navždy...(Koľko krát?
Raz.) ...do svätyne, vynajdúc... (spasenie na týždeň, spasenie do ďalšieho prebudenia?
Aké?) ...večné vykúpenie pre nás.

78 Čo znamená to slovo “večné”? V Kristovi, po tom, ako som uveril... Žiaden človek
nemôže nazývať Ježiša Kristom, len skrze Ducha Svätého. Potom sú tam tri triedy ľudí:
neveriaci, tak-zvaní veriaci a veriaci. Ale tí, ktorí uverili do Večného Života, tí vstúpili do
tých dvorov.

Vezmime ten starý stánok,  čo bolo tou prvou vecou,  ktorú urobili?  Vstúpili  do
dvorov, pohania. Ďalšou bol medený oltár, kde oni umyli tú obeť v zlatej nádobe. Ďalšou
bolo zabitie tej obeti a pokropenie oltára tou krvou. Potom raz za rok, pomazaný Áron
(ó, s čím?) S parfémom Ruže Sárona, so vzácnym olejom, ktorý mal v sebe parfém, oni
to vyliali na jeho hlavu, to stieklo dolu na lem jeho rúcha. Sledujte, ako musel tento
človek  ísť  tam  za  tú  oponu;  raz  za  rok,  nesúc  pred  sebou  krv  pre  trón  milosti
(zľutovnicu). A jedného roku tam vzal svoju palicu a zabudol ju tam. Keď sa potom po
ňu vrátili, ona bola rozkvitnutá. Stará palica, ktorú nosil možno štyridsať rokov po púšti,
keď ležala na tom svätom mieste...Sledujte, keď oni vzali tú krv zmluvy, tú krv, on bol
pomazaný. A on mal rúcho, na ktorom mal malé zvončeky, granátové jablko a zvonček.
A ten muž musel kráčať takým spôsobom, že zakaždým, ako pohol svojou nohou a takto
sa pohol a urobil krok, ono to hralo, “Svätý, svätý, svätý, Pánovi. Svätý, svätý, svätý,
Pánovi. Svätý, svätý, svätý, Pánovi.” Ó!
79 O čom to hovorím? Počujte to, Branhamova modlitebňa. Mali ste svoju príležitosť.
Keď je človek raz pomazaný Svätým Duchom, aby bol adoptovaný do Božej rodiny, aby
ho Otec umiestnil do pozície a postavil sem do služby, do toho kvôli čomu žije, alebo ku
čomu ho Boh povolal, jeho chodenie musí byť: svätý, svätý, svätý Pánovi. Svätý, svätý,
svätý...“

“Ó, ty sa musíš ku tomuto otočiť a byť... ”Svätý, svätý, svätý Pánovi. “Ó, ty musíš
veriť všetkému, čo povedal ten starší, toto.”

Ale “Svätý, svätý, svätý Pánovi.” Nech Jeho Slovo je prvé, nech je to všetko, čo
tam je a nech je to postavené vo vašom srdci. Vaše chodenie musí byť v Slove. “Svätý,
svätý, svätý Pánovi.”

“Ó, ak len prídeš sem, poviem ti, čo urobíme; zorganizujeme sa, umiestnime ťa v
našej organizácii, budeš veľkým človekom.”
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“Svätý, svätý, svätý Pánovi. Svätý, svätý, svätý Pánovi,” ideme ďalej, bez ohľadu
na to, čo kto hovorí.

“Odvolaj tieto pásky. Urob toto, urob toto, urob tamto, urob tamto, tamto.”

“Svätý, svätý, svätý Pánovi.” Vy musíte mať svoje oči obrátené na Golgotu a nič
vás  nezastaví.  Práve  to  chodenie  vášho  života.  Kráčate  tou  Kráľovou  Hradskou,
pomazaní tým vzácnym olejom, posúvate sa do Svätyne Svätých. Ú! Amen. V poriadku.

80 Pavol povedal, že on to nedostal od človeka. No, čo on hovorí, tam v Galaťanoch, v
našej lekcii. “Oznámiac nám tajomstvo Svojej vôle.” Čo je Jeho vôľa? “Oznámiac nám
tajomstvo Svojej vôle...” Vy, ktorí si to zapisujete, 9. verš. Poponáhľam sa a dokončím
to, lebo je už neskoro.

Ó, každé Slovo je také... Ó, každé Slovo je hrudka zlata. Vy to môžete len vziať a
len to leštiť. Môžete kopať. Môžem... Môžete vziať jedno z tých Slov tu, vziať ich od 1.
Mojžišovej a leštiť ich, vziať ich od 2.Mojžišovej a leštiť ich, vziať ich od 3.Mojžišovej a
znova ich leštiť a v čase, keď sa dostanete až do Zjavenia, každý kúsok z toho bude
Ježiš. Amen. Môžete to len leštiť, koľko len chcete, bude to Ježiš, keď sa dostanete do
Zjavenia. Lebo On povedal, “Ja som ten, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Ja som Koreň
a Rod Dávidov, Jasná Hviezda ranná. Ja som Alfa i Omega.” To je od A po Z v gréckej
abecede. “Ja som A až Z. JA SOM. Ja som Všetko-vo-všetkom.” Tak je to. Ja som ten,
ktorý som bol mŕtvy a žijem na veky vekov. Mám kľúče pekla i smrti.“ Ó. Každá hrudka
zlata, ktorú zoberiete a začnete ju leštiť, ona bude vyleštená až do Ježiša.

81 No, o chvíľu neskôr my... my zakončíme. Áno. Na čo potom čakáme? Na čo ste tu
na zhromaždení? Aký je účel toho? Za čím ten svet vzdychá? Nad čím visia tie atómové
bomby, čím sú tie molekuly a atómy? Ó, o čom je to všetko?

Obráťme na chvíľu do Rimanom 8. Na čo to čaká? Na čo toto všetko čaká? Aký je
čas? Rimanom, 8. kapitola, začnime a čítajme o... ó myslím, že ôsma. Začnime rovno od
deviateho,  či  od devätnásteho verša a  začneme to  tu  čítať,  aby sme to  predstavili
skutočne lahodne.  To je  ono.  Viem kde ...  otvárate si  to  tam. Dobre.  Rimanom, 8.
kapitola, myslím že to mám teraz dobre. Áno. 8. kapitola a začnime čítať tu od 18.
verša. Začnime od štrnásteho.

Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. (Tak je to.)

Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli...

82 “Ó, som zvedavý či si to budem môcť udržať. Óóóó, keby som si to len mohol teraz
udržať.” Nič neudržíš. To nespočíva v tom či si to ja udržím, to spočíva v tom či to On
udrží, Ja som teraz v Ňom. Vidíte?

No, vy poviete, “No, ak som v Ňom...” No, vy presbyteriáni, hovoríte, “Ó, my sme
tomu vždy verili.” Ale váš život dokazuje, že nie, len ak žijete takým životom, akým žil
On, potom veríte tomu Evanjeliu, ktoré On kázal.

Poviete, “Ó...” Baptisti hovoria, “Iste, ja verím vo večnú istotu.” A idete a fajčíte
cigary a bežíte na zábavy a ženy si strihajú vlasy, maľujú tváre správajú sa ako neviem
čo. Vaše ovocie dokazuje, že Tomu neveríte.

Keď poviem, “Veríš v Božské uzdravenie?”

“Ó, Doktor Jones povedal, že to bolo... že to bolo pre tam tie dni.”

No ty pokrytec, čo sa s tebou deje? Ty biedne oklamané decko, si tak ďaleko od
Evanjelia, až je to na zaplakanie. Vybočil si z cesty na nejakú bahnivú cestu na nejaké
horiace  smetisko.  Či  nevidíš,  čo  tu  On  povedal?  Povedal,  že  každý  duch,  ktorý
nevyznáva, že Ježiš práve teraz prichádza v tele, je zlý duch. Biblia hovorí, že Ježiš
Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Čo On povedal, že bol vtedy, On je i teraz, On je
vždy takýto. Počúvajte len.

Lebo  ste  nevzali  ducha  služby,  aby  ste  sa  zase  báli,  ale  ste  vzali  ducha  ...
[Zhromaždenie hovorí “synovstva” (angl.: “adopcie”)]

83 No,  potom ste  adoptovaní,  v  poriadku,  potom ste  adoptovaní,  ste  umiestnení;
potom rozumiete, keď je urobený ten obrad a vy ste boli správne umiestnení do toho
Tela. Si synom, iste, dcérou; keď ste znovuzrodení, vy ste... To je vaše narodenie. Ale
teraz ste umiestnení do pozície.

Neprijali  sme  ducha  strachu...  ale  sme  prijali  Ducha...  ale  sme  prijali  Ducha
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synovstva, v ktorom voláme, Abba, Otče. (Čo znamená, “môj Bože”. V poriadku)

Sám ten Duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími.

Ako sa to deje? Poviete, “Sláva Bohu. Haleluja. To ma netrápi, som Božie dieťa,” a
idete a robíte také veci, aké robíte? Duch Boží bude robiť skutky Božie. Ježiš povedal,
“Ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, on tiež bude činiť.” Vidíte?

84 Ak tento vinič vyženie a vyprodukuje strapec hrozna a ďalší  letorast vyženie a
prinesie  tekvice,  tam niečo  nie  je  v  poriadku.  Vidíte?  Je  to  vštepená  cirkev,  je  to
vštepený vinič, je to vštepená osoba. [Brat Branham klepe na kazateľňu.] Ak nejaká
osoba skrze nejakú denomináciu, patrí do denominácií a nazýva sa kresťanom a nemá
Ducha Svätého a moc Božiu a všetky tieto veci...

85 No, ak tam pôjdete a budete sa správať ako banda tých... len preto, že ste hovorili
jazykmi. Videl som diablov hovoriť v jazykoch. Tak veru. Videl som ich tancovať v Duchu
a kričať až mali penu na ústach a všetko možné. Videl som to. Ja som... ja nehovorím o
tom. Ja hovorím o Duchu Božom.

Sám ten Duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími.

A jestli deťmi, tedy aj dedičmi, dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, akže
spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení.

Lebo tak súdim...

Len počúvajte toto. Ó, či to nie je nádherné!

Lebo tak súdim, že utrpenia terajšieho času nie sú hodny, aby boli prirovnané k
budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás [angl.:“v nás”]... V nás!

Lebo túžobné vyzeranie stvorenstva...

Tu máte, tu je jedno malé slovko, taká malá poznámka na okraji, “stvorenia” je
správne, v gréčtine)

... lebo túžobné očakávanie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích.

86 Na čo všetko očakáva? Na čo očakáva celé stvorenie? Na zjavenie synov Božích.
Čaká na Cirkev, aby sa dostala do svojej pozície. Kto bol synom Božím, keď Adam... čo
bolo jeho panstvom? Zem. On mal panstvo na zemi. Je to tak? On vtedy nebol Elah,
Elah, Elohim, On bol Jehova. Vidíte? To je, “Ja som Boh a Ja som učinil  podo Mnou
nejakých menších. A dal som im panstvo. A v ich panstve, to panstvo pod nimi je zem.”
Človek mal panstvo nad zemou. A celé to stvorenstvo očakáva synov Božích, aby sa
zamanifestovali [aby boli zjavení].Ó.

Čakáme príchod toho šťastného Dňa Milénia,

keď príde náš požehnaný Pán a vytrhne preč svoju očakávajúcu Nevestu

Ó, zem stoná, vzdychá po tom dni sladkého uvoľnenia,

keď náš Spasiteľ príde opäť späť na zem

87 Je to tak? Očakáva, Boh, snažiac sa umiestniť Svoju Cirkev do pozície, aby zjavil
Seba, aby dostal jedného, cez ktorého by mohol pracovať a povedať, “Tam môj Duch
slobodne vanie. Tam je to. To, Ja tu môžem pracovať.” Potom dostane jedného odtiaľto
a umiestňuje ho, “Môžem ho umiestniť.” Adopcia, umiestnenie, manifestácia, môže ho
vziať tu a urobiť nad ním ten obrad, posiela ku nemu Anjela, navštevuje ho, chce mu
niečo povedať.“ No, ak mu je povedaná pravda... No, ak on len niečo predstiera, to
nebude fungovať. Nie, nie, to nebude fungovať, mali sme toho dosť. Ale ja mám na
mysli... mám na mysli manifestácie synov Božích, kedy Boh manifestuje Seba a vysiela
ho. A on potom ide a to, čo hovorí, je pravda. To, čo on robí, je pravda. Čo on robí, on
manifestuje Krista. Podľa čoho ho posúdite? Podľa toho, ako stojí v Slove, rovno v Slove.
Vidíte, tak poznáte všetkých ľudí; ako oni stoja v Slove. ”Ak nehovoria podľa Slova, nie
je v nich žiaden Život,“ hovorí Biblia. Vidíte? Nechajte ich tak.

88 No,  čítajme  a  potom  sa  budeme  musieť  zastaviť,  lebo  náš  čas  je  už  preč.  V
poriadku, v 10. verši, vlastne v 9.

oznámiac nám tajomstvo Svojej vôle...  (adoptovať nás)...  podľa svojej ľúbosti,
ktorú si preduložil v sebe.

On si to preduložil v sebe pred založením sveta. Koľkí tomu rozumiete?
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cieľom správy...

Ó, tu je to znovu. Vidíte? Ó, prejdime to len. Vidíte?

cieľom správy plnosti časov...

89 Veríte v spravovanie - /zriadenie/, ktoré platí na určitý čas? Biblia tak povedala,
“Cieľom správy plnosti časov...” Čo je plnosť času? Bola správa, no, bola správa za času
Mojžišovho zákona. Bola správa za času Jána Krstiteľa. Bola správa za času Krista. Je
správa za času cirkevnej organizácie. Je správa v čase vylievania Svätého Ducha. Teraz
je čas správy adopcie, to, na čo svet očakáva, za čím vzdychá. “A keď prichádza plnosť
času, keď správa plnosti času...”, čo je tá plnosť času? Keď mŕtvi vstávajú, keď choroby
miznú, keď celá zem prestáva vzdychať. “Plnosť správy časov...” Sledujte toto.

Cieľom správy plnosti časov dovedna zobrať všetko v Kristovi...

Nie ste šťastní? Ako to On urobí? Zhromaždiť všetky veci v Kom? [Zhromaždenie
hovorí,  “V  Kristovi”].  Ako sa  dostanete  do Krista?  [“Skrze jedného Ducha.”]  Skrze
jedného Ducha sme my všetci pokrstení do [“jedného Tela”], do jedného Tela. A to Telo
je koho Telo? [“Kristove”]. Už súdené, On vzal náš súd. Potom sme čo? “Keď uvidím tú
[”Krv“],  Krv,  preskočím vás”.  Zakaždým, keď sa  On díva  na to  Telo,  ono tam leží,
skrvavené. Ja som tam v ňom. Skrze čo? Skrze Ducha Svätého. On preskočí. Ó.

Cieľom  správy  plnosti  časov  dovedna  zobrať  všetko  v  Kristovi,  to  čo  je  na
nebesiach...

90 No, ak chcete hovoriť o Mene, začneme o tom trochu hneď teraz. Celá rodina pod
nebom je pomenovaná ako? [Zhromaždenie hovorí, “Ježiš Kristus”] Celá rodina na zemi
je pomenovaná ako? [“Ježiš Kristus”].

Sú tu niektoré skutočne milé ženy,... skutočné dámy. Je tu jedna pani Branhamová,
pani William Branhamová, to je moja manželka. Ona ide so mnou domov. Vidíte, vy
ostatné idete domov so svojimi manželmi.

Je jedna veľká živá Cirkev živého Boha, ona nesie Jeho Meno; ona je naplnená Jeho
Duchom. Tak je to. Nehovorím...

91 Neodsudzujem dobré skutky, neodsudzujem ich nemocnice a tie dobré veci, ktoré
robia. Myslím, že je to nádherné a že je to Božie požehnanie pre chudobnú, trpiacu
spoločnosť. Neodsudzujem všetky tieto ostatné veci, ktoré oni robia; to je milé, to je v
poriadku. A ich veľké organizácie a milióny dolárov, isteže by som radšej videl to, ako
pašerákov alkoholu na rohu ulice.  Skutočne si  ich ctím, ako kazateľov stojacich za
kazateľňou.

Ale keď to prichádza ku zhromaždeniu sa spolu na konci toho zriadenia, to bude
očakávanie zjavenia synov Božích v tom zriadení - správe, aby On mohol zhromaždiť
všetko spolu, všetko, čo bolo privedené do Krista. Čo je Kristus? Koľkí... ako sa do Neho
dostaneme? 1:Korinťa- nom 12, “Skrze jedného Ducha sme my všetci pokrstení do toho
jedného Tela, ktorým je Telo Kristove a stali sme sa účastníkmi každého daru a každej
dobrej  veci,  ktorú  On  má.”  Je  to  tak?  A  celá  zem  vzdychá,  kričí,  očakáva  tú
manifestáciu, kedy sa Kristus a Jeho Cirkev zjednotia spolu.

Cieľom  správy  plnosti  časov  dovedna  zobrať  všetko  v  Kristovi,  to  čo  je  na
nebesiach, i to, čo je na zemi, v Ňom, v ktorom sme sa aj stali dedičstvom [angl.: “v
ktorom sme obdržali dedičstvo”]...

92 Ó, brat Neville, odpusť mi, že zaberám toľko času. Ja len... To slovo “dedičstvo.” Ó,
Bože. Viem, že ste... On je môj pokrvný Brat. Ja ne... Dúfam, že som nestratil zmysly.
Ja len... Nemyslím si to. Ale ó! Čo to? “Dedičstvo.” My sme obdržali nejaké dedičstvo.
Niekto vám musel niečo nechať. Boh, pre založením sveta, vám niečo nechal: meno,
napísané v Knihe, že keď bude zabitý Baránok, vy bude uznaní v Ňom. Ó, nechajme to
na dnešný večer. Čítajme ešte trochu ďalej. Ó, ó. Ako sa my dnes večer dostaneme ku
tomu tretiemu veršu? Tak... Nemáme z toho ani štyri alebo päť veršov. No, myslím, že
ideme zakončiť. Musím to len prečítať a nechať to tak.

...v ktorom sme tiež dostali dedičstvo, súc...

93 Čo? Ako dostaneme toto... toto dedičstvo? Ako sme to dostali? Pretože sme chodili
úprimne?  Ako  dostávame  toto  dedičstvo?  Pretože  sme  boli  predurčení.  Fú!  Moji
arminiánski bratia, viem, že je to veľmi tvrdé. Nemám v úmysle zraniť, ale to mi robí tak



ADOPCIA, 3. ČASŤ: POZÍCIA V KRISTOVI 18

dobre, keď viem, že to... Ty to máš, ty to máš, brat, v poriadku. Ty to len nevidíš. Ty si
to dostal tak isto. Vidíte? Si v poriadku, si v poriadku. Ale môžeš... Ó, ale to je tak dobré
hľadieť na to. Ako to vtedy povedal brat Neville o tom sklade s regálmi: “Vezmi si rebrík
a choď kolom dokola a vidz, čo si dostal.” Tak veru. To je čo, toto je to. Boží Svätý Duch
je našim Rebríkom, aby nám povedal, čo sme dostali. Vidíte?

94 Vidíte, dedičstvo. Ó. Aký druh dedičstva?

...súc predurčení podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej
vôle.

Keď On bol... Predtým, ako On bol Otcom, predtým, ako bol Bohom, predtým, ako
On  bol  Spasiteľom,  predtým,  ako  bol  Uzdravovateľom,  pred  všetkým  týmto,  On
predurčil, zapísal Meno Baránka do Knihy, pozrel sa dole skrze Svoje predzvedenie a
videl tvoje meno, zapísal ho tam tiež. Čo je to? A po nejakom čase prichádzame na svet,
narodení z hriešnych rodičov, chodíme po svete, viete. To prvé, viete, ako ten Žid s
krivým nosom, Pavol, viete, ako sa správal a prvé čo sa stalo, Niečo povedalo, “Tu, tu,
tu, tu, tu.”

Poviete, “Ó, Abba, Otče.” Tu on začína prichádzať. Vidíte? Predurčil nás k nášmu
dedičstvu v Ňom, ktoré nám bolo predurčené, zdedili  sme to pred založením sveta.
Vidíte? Ó. Pre Jeho vlastný cieľ, aby vykonal Svoju vlastnú vôľu (to je presne tak), aby
bol Bohom a Spasiteľom.

...ktorí sme sa prv nadejali v Kristovi, v ktorom aj vy počujúc slovo pravdy...

95 A Kto je Pravda? Ježiš je Pravda, Pravda Evanjelia. No, akého Evanjelia? Je len
jedno Evanjelium. Galaťanom 1 hovorí, “Aj keby vám anjel z neba kázal iné evanjelium,
nech je prekliaty.” Toto je Evanjelium, Evanjelium vášho spasenia, nie iné, nie je iné...
nie je iné Meno dané pod nebom, v ktorom by ste mohli byť spasení.“ Ale v akom Mene?
[Zhromaždenie odpovedá ”Pán Ježiš Kristus“]. Ó!

...v ktorom aj uveriac, zapečatení ste...

Ó, “odkedy ste uverili.” Ako môžeme cez to len prebehnúť, bratia? Nechajme to len
na zajtra večer,  čo poviete? Ó. Nemôžem ďalej  pokračovať.  Nechajme to na zajtra.
Nemôžem len nechať to slovo “zapečatení,” ako sa do toho dostanete.

96 Dedičstvo skrze predurčenie.  Zdedil  som niečo.  Aké dedičstvo? Musel  tam byť
niekto, kto mi zanechal dedičstvo. No, vy poviete, “Ježiš ti zanechal dedičstvo.” Prosím?
Ježiš nikdy nezanechal nijaké dedičstvo, Ježiš ti nikdy nezanechal nejaké dedičstvo. On
len prišiel dolu a zaplatil za tvoje dedičstvo, priviedol ťa do tvojho dedičstva. Ale tvoje
meno bolo zapísané do Baránkovej Knihy Života pred založením sveta. Boh ti dáva tvoje
dedičstvo. Tvoje dedičstvo bolo najprv. Ježiš len prišiel... Mnoho... Tu je to, ako sa to oni
snažia vyložiť,  “Boh povedal,  ´No, je veľa stratených ľudí,  nechcem, aby boli...  tak
pošlem dolu Ježiša a možno On... niekomu bude cítiť ľútosť a pozná, čo som urobil a
bude spasený.´” Ach... Ja by som takto nevykonával svoj úrad, hoci ho niekedy tak
biedne vykonávam. Ja by som to takto nerobil, čo potom Boh?

97 Boh, skrze svoje predzvedenie, videl presne, kto bude a kto nebude spasený. On
poslal Ježiša, aby zachránil tých, ktorých On už vybral. Či nepovedal Pavol, päť veršov
pred týmto, že On nás vybral ešte predtým, ako bol vôbec svet? To je naše dedičstvo.
Boh nás vybral a nechal Ježiša prísť a zaplatiť tú cenu. Čím? Preliatím Svojej Krvi, až
nám nie je pripočítaný žiadny hriech. Vy nič nerobíte. Ale ak vy...

“Ten kto dobrovoľne hreší po prijatí známosti Pravdy, tam už nie je žiadna obeť.”

No, a tu je to, kedy znovu vstanete a poviete, “Ako je to s tým, brat Branham?”

Ale pamätajte len (vidíte?), “kto prijal poznanie Pravdy.” Oni Pravdu nikdy neprijali;
oni prijali len jej známosť, [poznanie]. Vidíte? Je to nemožné pre tých, ktorí boli raz
osvietení a stali sa účastníkmi Svätého Ducha, ochutnali moc toho dobrého Slova. Ako
tam tí hraniční veriaci. Mnohí mi o tom písali listy.

98 Tí hraniční veriaci prišli rovno tam, Jozue a Kálef išli rovno tam. Prečo? No, budeme
to nazývať Duch Svätý, tam tú zem. Oni sú teda tu vzadu. To je tu hore, povedzme, že
toto je Duch Svätý a oni sú tam vzadu. Vidíte? To zasľúbenie leží tam. No, oni hovoria,
“Pošlime desať vyzvedačov, jedného z každého pokolenia, takže všetky naše pokolenia
môžu poznať,  čo je naše dedičstvo, kde tam budeme umiestnení,  kde tam budeme
umiestnení, takže vyšlem tých vyzvedačov.”
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Oni  tam  všetci  zašli,  “Ó.  No,  budeme  nazvaní  blúznivcami”!...  Nie,  nie,  to
nemôžeme urobiť.“ Vidíte?

Jozue a Kálef povedali, “Uvidím, ako to vyzerá.” Tak oni sem prichádzajú a dívajú
sa tie... Ó, oni sa tam načiahli a odrezali veľký strapec hrozna a vrátili sa dolu. Povedali,
“Chlapče, ona je dobrá,” povedali, “Ó, je to výborné. Tu to je; len ochutnajte niektoré z
nich, sú skutočne dobré.”

“Ó, to je dobré, ale, ó, pozri sa na tých veľkých... Ó, my by sme to nedokázali.
Postaviť  sa  proti  všetkým tým  veľkým  denomináciám,  proti  všetkým tým  veľkým
veciam? Ó, to je veľmi zlé, my to nedokážeme. Nie veru... nie veru.” A oni začínajú
hovoriť, “Ó, vráťme sa späť k hrncom mäsa v Egypte. MOhli sme kľudne zostať tam dolu.
My  to  nedokážeme,  táto  cesta  je  príliš  úzka.  My...  Ó,  my  to  nedokážeme,  my  to
nedokážeme.”
99 Starý Kálef povedal, “Upokojte sa, vy všetci!!”

Jozue povedal, “Buďte ticho, každý jeden. Dovoľte mi niečo povedať.”

“Ó, beda, beda, beda my to nedokážeme. Ó, nemohli by sme... No, ak by som
musel prestať s mojimi kartovými večierkami, brat Branham... Ak si musím nechať rásť
dlhé vlasy ako nejaká stará žena, neviem, čo by som robila. Ak musím prestať nosiť
svoje  šortky,  ak  by  som musela  prestať...  vieš.  A  ak  by  som sa  mal  vzdal  svojich
cigariet, ak by som musel robiť toto...” Ty biedne uvažujúci príklad... Áno. “Proste to
nedokážeme.”

Jozue povedal, “Ó, to je dobré! Haleluja! My to môžeme zaujať!” Čo to bolo? Oni
hľadeli na tie veľké mestá, ktoré tam boli s tými vysokými múrmi. A Jozue a Kálef hľadeli
na zasľúbenie, ktoré im dal Boh. Stojte na Slove, bez ohľadu na to, kto ste. Stojte na
Slove.

100 Lebo Peter povedal, “Čiňte pokánie každý jeden z vás a dajte sa pokrstiť na Meno
Ježiša Krista na odpustenie vašich hriechov, lebo to zasľúbenie je pre vás (aká zasľúbená
zem)  a  pre  vaše  deti  a  pre  tých,  ktorí  sú  široko  ďaleko,  a  pre  tých,  ktorých  a
koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh.”

Nech vás toto nezraní, prosím. Tam vy Pútnici Svätosti a Nazaréni, vy idete rovno
do posvätenia, prišli  ste rovno sem na toto miesto, kde ste mohli  dokonca vidieť to
hrozno a potom ste sa odvrátili a odišli ste späť. Vidíte, čo sa stalo? To je to, čo sa deje:
vy  ste  nikdy  nevkročili  do  tej  zeme.  Ukážte  mi  jedného  Nazaréna,  alebo  Pútnika
Svätosti,  alebo ktoréhokoľvek  z  nich  dnes  na  zemi,  ktorí  majú  veľké  uzdravovacie
kampane so znameniami a zázrakmi. Ukážte mi jedného. Usadili ste sa dolu v Egypte,
išli ste späť k tým cesnakovým hrncom. Zastavili ste sa v Kádeš-barnee. Tak je to.

101 Sledujte, dovoľte, aby som vám podal jedno miesto v Židom, 6. kapitole. “Lebo je
nemožné u tých, ktorí boli raz osvietení (Viete to lepšie. Ak nie, viete to teraz.), a stali
sa účastníkmi a ochutnali nebeských darov...”

Ochutnali... Vidíte? Ľudia idú do zboru a posadia sa tam a povedia, “Vieš, oni... oni
by mohli mať pravdu. To by mohlo byť správne. To by mohlo byť, ale poviem ti, chlapče,
ku tomu treba veľa viery.”

“Ochutnali  nebeského  daru  a  Krv  zmluvy,  ktorou  boli  posvätení,  povážili  za
obecnú...”

Ako nejaký kazateľ, jeho matka ho posiela ... On hovorí, “Mám volanie, aby som bol
sluha Pánov.”

“Dobre. Prvé čo musím urobiť dieťa moje, prať, aby som zarobila a pošlem ťa do
nejakej školy.” To je najhoršia vec, ktorú kedy urobila. Tak je to. Oni vyberú z neho
všetko von, to, čo sa Boh snaží do neho vložiť.

102 Potom...  Sledujte teraz.  “Lebo ak dobrovoľne hrešíme, dobrovoľne hrešíme po
prijatí poznania Pravdy (poznanie: vidieť to v Písme a vedieť, že Biblia hovorí, že On je
ten istý včera, dnes i naveky.). Vidíte, to je poznanie Pravdy... Uvidieť to, odvrátiť sa od
toho a povážiť Krv zmluvy...”

Nejaký človek povie, “Ó, áno, ja verím v Boha.” V poriadku, urobil si prvý krok.

“Iste, ja verím v posvätenie.” V poriadku, si na hranici, rovno tu, pripravený prijať
Ducha Svätého. Ale ty sa poobzeráš a povieš, “Ach, ja neviem. Ak by som sa musel
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takto správať, vieš... Ha, ha. Ja neviem. Vieš, ako volajú tých ľudí? Ach, ja neviem, či by
som to mohol robiť,  či  nie.  Nie,  myslím, že budem len pokračovať a pripojím sa...”
Vidíte?

A viete, čo sa deje? On povedal, “Je nemožné pre nich, aby tam kedy vošli.” Oni si
odhrešili svoj deň milosti. Biblia tak povedala. Viem, že je to hrubé, ale Biblia hovorí,
“Ochutnajúc nebeského daru, povážili Krv zmluvy, ktorou...”

103 Oni hovoria, “Ja verím v posvätenie, dobrý, čistý, svätý život.”

Iste, ale ty, keď si videl krst Svätým Duchom a ten krst a všetky tieto ostatné veci
v Biblii a čo si urobil? Povážil si Krv zmluvy, ktorou si bol posvätený, za nesvätú vec.
Človeče, čo na svete ťa tam priviedlo? Čo ťa chytilo a čo ťa zachovalo od toho, aby si bol
hlboko upadnutým hriešnikom? Čo odstránilo hriech z tvojho života a fajčenie a pitie a
ženy a tie veci z tvojho života, ktoré tam nemajú byť? Čo to urobilo? Krv zmluvy! Potom
prichádzaš dostatočne blízko, aby si  ochutnal hrozno v tej inej zemi a hanbíš sa za
Evanjelium, bojac sa svojej denominácie?! Nech ti je Boh milostivý. Tak veru, “Povážili
Krv zmluvy za nesvätú vec a pohŕdli dielom milosti”. Pre nich je nemožné vôbec vstúpiť
do tej zeme.“

104 Čo sa stalo? Pýtam sa vás. No, ja sa dívam na predobrazy a každý, kto pozná
Bibliu, sa díva na tie predobrazy. Či niektorý z tých mužov dosiahli niekedy tú zasľúbenú
zem? Ani jeden z nich. Kto ju dosiahol? Kto do nej vošiel? Tí, ktorí išli prví, vrátili sa a
povedali,  “My  ju  môžeme  zaujať.  My  môžeme  mať  Ducha  Svätého,  lebo  Boh  tak
povedal.”

“Peter povedal na deň Letníc, že ak budem činiť pokánie a dám sa pokrstiť na Meno
Ježiša Krista, že dostanem Ducha Svätého, to zasľúbenie je pre mňa. Som ochotný to
urobiť. Moje, to zasľúbenie je moje.” Rozumiete tomu? To zasľúbenie je moje. Ja to
prijímam, je to moje. Iste je. Oni boli tí jediní.

“Ó,”  vy  poviete,  “ale,  brat  Branham,  vo  vzkriesení...”  Oni  tam  nebudú.  “Ó,
nebudú?” Nie veru. Ježiš tak povedal.

105 Oni povedali, “A ty sa robíš takým veľkým, ako Mojžiš a ty si povedal, že si videl
Abraháma.” A on povedal, “a... a Abrahám je mŕtvy. No, ty... ty nemáš ani päťdesiat
rokov a povedal si, že si videl Abraháma?”

On povedal, “Prv, ako bol Abrahám, JA SOM.” Ó! Ten “JA SOM,” vždy prítomný,
večný Boh, nie včera, nie zajtra, “JA SOM” (vidíte?), ten vždy prítomný Boh, Elohim, “JA
SOM.” Oni potom zodvihli... oni Ho potom išli zabiť.

On povedal, “No, naši otcovia jedli mannu na púšti. Boh dal, aby štyridsať rokov na
nich pršal chlieb a kŕmil ich. Oni chodili do cirkvi a boli dobrí členovia cirkvi po štyridsať
rokov. Moja stará mama zomrela rovno v zbore,” a všetko takéto. “Moji otcovia jedli
mannu na púšti štyridsať rokov.”

A Ježiš povedal, “A oni všetci sú mŕtvi.” “Mŕtvy” znamená “večné oddelenie,” “Oni
všetci sú mŕtvi. Ale hovorím vám, že Ja som Chlieb Života, ktorý prichádza od Boha z
neba. Človek, ktorý je tento Chlieb Ducha, má Večný Život a nemôže zahynúť.” A ja ho
vzkriesim v posledný deň.“ Ó, brat, či nie je On nádherný?

Či nie je On nádherný, nádherný, nádherný?

Či nie je Ježiš náš Pán nádherný?

Oči videli, uši počuli,

čo je zaznamenané v Božom Slove,

Či nie je Ježiš náš Pán nádherný?

106 Je to pravda? My vidíme Jeho rozpoznávajúceho Ducha prechádzať našim stredom.
My Ho vidíme konať zázraky a znamenia a divy. My To počujeme zapísané rovno tu v
Tom Slove a vidíme to tiež potvrdené. Ó!

Oči videli, uši počuli,

čo je zaznamenané v Božom Slove,

Či nie je Ježiš náš Pán nádherný?

107 Za ďalšie dve alebo tri minúty, tu bude konať vodný krst. A teraz, tí, ktorí sa chcete
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dať pokrstiť, nech ženy idú sem a muži na túto stranu. A teraz, muži po mojej ľavici. A
ženy tam. Budú tam sestry s pripravenými úbormi. A ak je tu dnes ráno nejaký muž
alebo nejaká žena,  ktorí  ste  presvedčení,  že  veríte  v  Božie  Slovo a  veríte,  že  Boh
dodržuje svoje zasľúbenia, že ak človek bude úplne činiť pokánie zo všetkých svojich
hriechov... No, Krv ešte zatiaľ nič nevykonala. Nie, to je len vaša viera v Boha. A Božie
zavolanie len [Brat Branham znázorňuje fúkaním do mikrofónu “fúúú, fúúú, fúúú”], vás
len volá, to je to, čo sa deje teraz [“fúúú, fúúú, fúúú”] “Nikdy som nebol pokrstený”
[“fúúú, fúúú, fúúú”] “No, no, ak by som len mohol začať a konať inak. [”fúúú“] To je to:
začni,  potom budeš iní,  potom keď začneš. Vidíte? Musíte sa obrátiť,  začať.  Vidíte?
Poviete, ”No, nikdy som to takto nevidel.“

108 No,  milý  brat,  chcem aby  si  mi  ukázal  jedno  miesto  Písma,  kde  bol  niekto  ...
Navrhujem to už tridsaťjeden rokov svojej služby po celom svete, biskupom a tak ďalej;
aby mi ukázali, kde bol niekto, kde bol kedy niekto pokrstený iným spôsobom, ako na
Meno Ježiša Krista? A každý, kto nebol pokrstený na Meno Ježiša, musel prísť a dať sa
znova pokrstiť na to Meno.

Boh mal len jedno Meno a Jeho Meno je Ježiš.  To bol  Jeho Syn, On vzal  Meno
Svojho Syna. Boh... No Ježiš, to telo, to bol človek. My to vieme. To bol Syn Boží, ktorý
bol zatônený. No, my neveríme tak, ako to jednotári, ľudia, ktorí hovoria, že Boh je ako
tvoj prst. My veríme, že sú tri atribúty Boha, tri atribúty Boha, v ktorých je Boh zjavený.
Ale je jeden Boh. Vidíte? To je správne. My neveríme... my veríme v... Dovoľte, aby som
vám to takto znázornil. My veríme, že Boh žil v troch úradoch. On mal raz na zemi úrad.
109 No, vy ženy choďte na túto stranu a muži na túto stranu, vy, ktorí sa pripravujete.
Oni sa teraz pripravujú na krst.

110 A teda, Boh mal tri úrady. Jeden sa nazýval Otcovstvo, alebo správa Otca; ďalší sa
nazýval Synovstvo; a ďalší sa nazýval Duch Svätý. No, dnes, ako sa Otec podáva dnes?
[Zhromaždenie hovorí “ako Svätý Duch”] Svätý Duch. Čím bol On v tých dňoch, ktoré
prešli? Ježiš. Čím bol On v tých dňoch pred tým? [“Otec”]. Ale to bol len jeden Boh. Je to
pravda? On je Otec, Syn a Duch Svätý, tie tri... tie tri úrady jedného Boha: jeden Boh.

Ale teraz, Otec nie je meno, je to pravda? Chcem sa vás opýtať. No, ja vám dám
Matúša 28:19, kde Ježiš povedal, “Choďte, učte všetky národy, krstite ich vo Meno (M-e-
n-o)... Meno Otca...”

111 Chcem len, aby sme videli, ako dobre poznáte vaše miesto Písma. Povedzte mi, keď
sa  dostanem  mimo  tej  línie.  A  On  im  povedal,  “Choďte  do  celého  sveta,  kážte
Evanjelium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí  sa, bude spasený. Ten, kto
neuverí, bude odsúdený. Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria; v Mojom
Mene budú vyháňať démonov (je to všetko pravda?), hovoriť novými jazykmi, budú brať
hadov...” No, budem vám citovať z Matúša...

Počúvajte. Žiadam nejakého historika... No, toto ide na pásku, toto ide do celého
sveta. Žiadam nejakého historika, aby prišiel za mnou a ukázal mi nejaké miesto Písma,
nejaké miesto... alebo nie z Písma, nejaké miesto Písma alebo z histórie, nejaký text z
histórie, ktorý by ukazoval, že nejaký protestant, že bol niekto kedy pokrstený v mene
“Otca, Syna, Ducha Svätého” až dokiaľ to katolícka cirkev nenariadila na Nicejskom
koncile. No, toto je na páske, to ide do celého sveta, oni sú preložené do tridsiatich
siedmych cudzích jazykov. Zaplatím vám cestu cez oceán. To je pravda. “Otec, Syn a
Duch Svätý” je falošná, nepravá katolícka dogma a nie kresťanský krst. Správne. Luther
to priniesol z katolíckej cirkvi, z katechizmu, Wesley to prijal a išiel ďalej. Ale toto je deň
zjavenia Synov Božích, kedy tie tajomstvá, ktoré boli ukryté od založenia sveta, majú
byť dané najavo. Toto je tá hodina. Iste.

112 Pamätajte, nikdy v Biblii nebola nijaká osoba pokrstená v mene “Otca, Syna, Ducha
Svätého”. Za tristo rokov po smrti posledného apoštola nebol nikto pokrstený v mene
“Otca, Syna, Ducha Svätého.” Oni mali...Čítal som obe knihy “Prednicejskí otcovia”,
“Nicejský koncil”. A odtiaľ sa oni zorganizovali do toho, čo oni nazývajú “Kresťanská
univerzálna cirkev”. A urobili z toho organizáciu a nanútili do toho všetkých ľudí; čo bola
katolícka  cirkev.  Práve  to  slovo  “katolícky”  znamená  “univerzálny”,  univerzálna
kresťanská cirkev, celosvetová, aby jedna cirkev pokryla svet svojím kresťanstvom. Oni
do toho ľudí nanútili. Tam oni adoptovali... oni odložili Venušu a postavili hore Máriu. Oni
odložili Pavla, vlastne Jupitera a postavili hore Pavla. To je stále pohanské. Tak je to.
Odtiaľ vyšla katolícka cirkev a po päťsto rokoch...
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113 Oni teraz v Louisville premietaju “Ben Hur”. Oni dávali nedávno “Desať prikázaní”.
Prial by som si, aby natočili, ak by mohli, tých tisíc päťsto rokov temných vekov. Prial by
som si, aby to natočili: tisíc päťsto rokov pohanského prenasledovania, kedy oni každého
nútili a zabíjali ich, vraždili ich, naťahovali ich a vešali. Uviazali im vola o jednu ruku a
druhého vola o druhú ruku a nútili ich pobozkať krucifix alebo rozbehli toho jedného tam
alebo tam. Položil som svoju ruku, rovno vo Švajčiarsku, za tými stĺpmi, kde oni stáli a
kde im vyrezávali jazyky a nazývali ich čarodejnicami a všetkým možným. To je presne
tak. Tak veru.

114 A ten istý duch existuje dnes. To je len zákon, ktorý to zadržiava. Počkajte, až to
dostane svoju slobodu. Biblia tak povedala. Len čakajte, až to ukáže svoje farby, keď to
dostane šancu. Zakrátko to možno budete voliť, pokiaľ viem. Vidíte? To... to príde. Nie je
spôsob, ako to odvrátiť. To musí prísť. To je pravda. To musí prísť, to prichádza. A keď
to príde, vy len pozorujte. Ale, brat, ty chceš vedieť túto jednu vec; Viem, komu som
uveril. Amen. Pochodujem ďalej. Vidíte? To je to.
115 Raz, keď ten pisateľ, keď som povedal tomu pisateľovi Lamsa... Lamsova Biblia, keď
sa on pozrel a videl ten staroveký znak Boha, to bolo presne, boli v tom tri malé bodky,
povedal som, “Čo je toto?”

On povedal, “To je Boh v troch atribútoch.”

Povedal som, “Ako Otec, Syn a Duch Svätý?”

Pozrel sa na mňa, povedal, “Veríš tomu?”

A ja som povedal, “Áno, pane.”

On povedal, “Videl som to rozpoznávanie minulý večer, myslel som, že si prorok
Pánov.” Povedal, “Nech Boh žehná tvoje srdce.” Položil na mňa svoju ruku, povedal,
“No, ja viem, že to tak je.”  On povedal,  “Títo americkí  ľudia ani  nepoznajú,  čo...  ”
povedal, “Oni dokonca nevedia nič.” Povedal, “Oni sa snažia vziať východnú Knihu a
urobiť z toho západnú Knihu. Oni vôbec nepoznajú svoju Bibliu. On povedal, ”Nie je
žiadne iné Meno dané pod nebom, žiadne iné Meno, lebo každý, kto bol kedy pokrstený,
bol pokrstený na Meno Ježiša Krista. Nie je taká vec ako tri osoby v jednom Bohu.“ A ak
to nie je brat Lamsa, doktor Lamsa, prekladateľ Lamsovej Biblie, ktorý je blízky priateľ
Eisenhowera a  všetkých tých veľkých diplomatov sveta;  on ma objal  a  povedal,  ”
Jedného dňa ťa za to zastrelia.“ Ale povedal, ”Pamätaj, všetci tí ľudia kvôli niečomu
zomierajú.“

116 Chcel by som byť ako keď starý Peter sedel v tom väzení. Bol tam nejaký malý
starý chlapík a bol celý nervózny. A on povedal, “Ó, čo sa deje?”

Povedal, “Či vieš, že budeš popravený?”

Peter povedal, “Áno.”

On povedal, “No, ty ideš dnes zomrieť.”

Povedal, “Áno.”

Povedal, “No, oni sú... oni sú... nebojíš sa?”

Povedal, “Nie.”

Povedal, “Ty musíš byť jeden z tých, ktorých nazývajú kresťania.”

Povedal, “Áno.”

Povedal, “Čo sa stalo?”

A on mu to povedal, on sa posadil a povedal mu ten príbeh. A ako on pokračoval,
dokončil to a povedal, “A ja som mohol byť dnes ráno slobodný. Ja som mohol ísť a
pripojiť sa k niektorej z ich denominácií a žiť ďalej. Vidíte? Ja som mohol byť slobodný.
Ale ja som začal vychádzať z brány toho mesta a videl som Toho prichádzajúceho, ako
kráča dovnútra. Vedel som, Kto On je. Povedal som, ´Pane, kam ideš?´ On povedal,
´Idem späť, aby som bol znova ukrižovaný.´” Povedal, “Ja sa hneď vrátim.” Práve vtedy
oni povedali, ´Ktorý je Šimon Peter?´“ Povedal, ”Tu som!“
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