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PANE, JE TOTO ZNAK KONCA?
Jeffersonville, Indiana USA

1 Ďakujem, brat Neville. Dobrý večer, moji drahí priatelia. Som tak rád, že som tu
znovu dnes večer v službe Pána, nášho Boha. (Toto je ten zapnutý mikrofón? Ó, áno, v
poriadku.) Dnes ráno som vás držal tak dlho, že cítim, že sa musím teraz večer skutočne
poponáhľať. Ó, bolo to hrozné, museli ste stáť, a teraz je to tak isto. Tak, už to nebude
dlho trvať a budeme mať pre vás viacej miesta - len čo bude modlitebňa dokončená.

No, neplánujeme tu byť dnes večer príliš dlho. Ale zajtra večer plánujeme zostať
trochu dlhšie. Zajtra večer, ak niekto z vás môže prísť zajtra večer, aha, očakávame, že
prežijeme krásne chvíle v Pánovi. Zajtra večer tu budú niektorí vzácni mužovia. Všetci
máme čas ... [Brat brata Branhama, Edgar Branham, hovorí: “Ó, počkaj, drahý! Mal som
ťa o niečo poprosiť. Zabudol som ti to povedať. Ale mnohí ľudia tu hovorili, že sa stále
ponáhľaš, aby si dokončil kázanie. Ale zajtra máš k dispozícii všetok čas, od siedmej do
dvanástej, ak ho len budeš chcieť využiť. No, to je to, čo tu ľudia chceli, aby som ťa
požiadal. Tak teraz im to vysvetli, ak to tak nemyslíš.”] Zajtra večer o polnoci budeme
mať  večeru  Pánovu.  Som si  istý,  že  radi  budete  mať  ...  pri  tom.  Zatiaľ  čo  ostatní
hulákajú a vykrikujú, strieľajú, a pijú, a tak ďalej, my sa budeme práve s úctou skláňať
pred Bohom a prijímať večeru Pánovu, a začínať rok vyjadrením svojej lásky k Bohu, v
posvätení sa Mu.

A zajtra večer tu bude niekoľko znamenitých kazateľov - naozaj dosť. Je tu niekoľko
vzácnych ... je tu brat z Georgie - brat Palmer, znamenitý rečník. Brat Junior Jackson tu
bude zajtra večer, brat Beeler, brat Neville. Ó! A ďalší a ďalší - znamenití mužovia Boží,
ktorí tu budú. Brat Wilbur [Willard] Collins, a všetci tí bratia, ktorí zvestujú také veľké
posolstvá - a možno prídu i iní. A tak zajtra večer očakávame krásne chvíle.

2 No, moja žena povedala: “Nehovor to,” ale ja to jednako musím povedať. Prepáčte,
že som dnes ráno povedal,  “empire” namiesto “umpire.”  (empire -  vláda, umpire -
sudca.) [Brat Branham sa smeje i  so zhromaždením.] Billy,  ktorý sedel  tam vzadu,
povedal: “On tak hovorí.”

Povedal som: “Vláda. On musí mať vládu.” Chcel som povedať vykonávať sudcu.
Páči sa mi, ako hovoria o Holanďanoch, viete: “Neposudzujte ma podľa toho čo hovorím,
ale podľa toho čo chcem povedať.” Povedal som: “Myslím, že za všetky tie roky mi
rozumejú.”

Viete toto je okolo ... toto je tridsať rokov, čo stojím za touto kazateľňou. Tridsať
rokov v tejto modlitebni. Za ten čas ma už musíte poznať, však? Ó! Moje vzdelanie je
skutočne ohraničené. Ale ja - ja neviem rozprávať, ale robím pre Pána verný hluk.

3 A brat, myslím, že to bol Dr. Lamsa, prekladateľ Lamsovej Biblii, to bolo v preklade,
povedal ... Raz som hovoril, a nevedel som, že on tam bol, a on sa vrátil a rozprával o
Urím a Thumím. Keď hovoril o tom svetle a povedal: “Čo sa deje dnes s tými ľuďmi?” A
ja som povedal  ...  On povedal:  “Dôvod, že ľudia,  tí  prekladatelia,  nemôžu správne
preložiť  Bibliu,  lebo  tí  prekladatelia  sa  snažia  prekladať  ju  spisovným Hebrejským
jazykom; a Ježiš hovoril jazykom jednoduchej vrstvy ľudí, tak ako hovorili ľudia na ulici.”

Vy viete, že v ev. Lukáša je miesto Písma, ktoré hovorí: “Obyčajní ľudia Ho radi
počúvali.” On hovoril ich jazykom.

4 Dúfam, že je to znovu tak. Sme šťastní za Pána.

No viem ... Vidím stáť tie dámy. Je to dosť zle vidieť stáť mužov, nehovoriac už o
tých dievčatách a chlapcoch a paniach a tak ďalej, stáť okolo stien - a malé deti. Ale
nemáme proste dostatok miesta na sedenie. A tak sa modlíme, aby nabudúce, keď
budeme mať zhromaždenia, po tomto týždni, po tomto čase ...

Viete, tá ďalšia vec, pokiaľ vieme, je týchto sedem pečatí. A keď Pán dá, začneme s
nimi hneď akonáhle bude prestavaná modlitebňa, aby sme sa tu mohli spratať. Prídeme
na  nové  posvätenie,  a  možno  jeden  alebo  dva  a  možno  tri  týždne  budeme  mať
zhromaždenia niekde inde, no - prichádzame ku tým siedmym pečatiam. Tak, v tom
čase očakávame ohromné chvíle v Pánovi. A budeme ...

Vy všetci,  ktorí  ste pomimo mesta,  pošleme vám kartu a všetko, a dáme vám
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vedieť presne ten čas, možno týždeň alebo dva dopredu.

Ten podnikateľ, ako som porozumel Billyho, dnes povedal, že to bude hotové 10.
februára. No, ak to on dokončí desiateho, my začneme potom okolo 15. Tak, hneď, len
čo oni skončia, my hneď začneme.

5 Stará  sestra  Kiddová  mi  volala  pred  chvíľou  a  skoro  plakala.  Povedala:  “Brat
Branham,  tak  sme  sa  snažili  naštartovať  to  staré  auto  a  nechcelo  naštartovať.”
Povedala: “Pomodli sa aby naštartovalo, a ja zajtra prídem.” A povedala: “Som zvedavá
či nájdem miesto na státie?”

Povedal som: “Netráp sa. Budeme mať pre teba miesto, sestra Kiddová, len čo tu
prídeš.”

Ona  povedala:  “Požehnané  tvoje  srdce.”  Povedala:  “Vieš,  ak  budeš  mať
zhromaždenie až do dvanástej, ja nechcem odísť o dvanástej ...”

Viete, ona a brat Kidd, majú okolo osemdesiat päť rokov, a oni sú stále v službe.
Viete čo robia? Oni majú magnetofón. A teraz berú moje posolstvá a chodia z nemocnice
do nemocnice, z domu do domu, púšťajú tam tie pásky. To ukazuje, že sa nevzdávajú!
To nie je dôchodok. To je držanie sa viery až do konca, zomieranie s mečom v ruke. To
je cesta hodná nasledovania. To je cesta, po ktorej chcem ísť.

6 A potom ona povedala: “Vieš, ak vyjdem na diaľnicu okolo dvanástej,” povedala: “a
po dvanástej hodine v noci, snažiac sa dostať domov ... a všetci tí opití diabli, ”povedala,
“šoférujú,”  povedala,  “jazdia  všade,  pijú  ...  ”  Povedala:  “Tí  démoni  jazdia  všade,”
povedala, “Bola by som vyľakaná na smrť.”

Brat Pat, ona je skutočne ... starenka ... Koľkí poznáte sestru Kiddovú? Ona je taká
sväto vyzerajúca osoba.

Viete ... a predstavte si len, roky pred tým, ako som sa narodil (a ja som starý
človek), ona bývala tam hore v tých horách - ona a brat Kidd. Ona celý deň prala na
pracej doske, aby zarobila pätnásť alebo dvadsať centov za svoje pranie, aby ho večer
mohla poslať niekde kázať - do tých baní tam v Kentucky, kde vás niekto musel chrániť s
puškou, aby ste vyšli hore na ten vrch, kde ste išli kázať. Ó! Potom si myslím:

“Či ja mám odísť domov do neba na kvetnatej posteli, bez ťažkostí, Zatiaľ čo druhí
bojovali, aby vydobyli tú odmenu a plavili sa cez krvavé moria? Ak mám vládnuť musím
bojovať; Dodaj mi odvahy, Pane ...

A ja chcem, aby ma On podoprel svojím Slovom. To je to čo chcem dnes večer.

7 No, predpokladám, že magnetofóny sú zapnuté. Ó, áno - prepáčte. Nejaká sestra tu
mala dnes ráno dieťa a chcela ho dať posvätiť, a ja som jej povedal, že by sme to dnes
večer  urobili.  A  teraz ...  a  zajtra  večer  budeme mať posvätenie  detí,  uzdravovacie
zhromaždenie, všetko čo budeme môcť. Budeme mať dosť času. A tak ak je tu tá sestra,
má tu svoje malé ...

A  myslím,  že  tu  máme nejakých ľudí  z  ďaleka,  a  boli  tu  dnes ráno na osobný
rozhovor, a ... kvôli niečomu. A oni predpokladali, že sa tam stretnú dnes ráno, a Billy
ich musel nechať čakať do večera. A nemohol ich nikde nájsť, vidíte, dnes večer. Ak si
tu, sestra ... Bol som tam vzadu nejaký čas, čakal som, a vyzeral, či nájdu tú pani. Boli
tam myslím dvaja,  ktorí  boli  na  osobnom rozhovore,  z  pomimo tohoto  kraju.  Tak,
veríme, ak som vás obišiel, budem môcť ... len čo budem môcť, možno zajtra večer, keď
tu prídem.

8 No verím ...  ide tu tá  pani  s  tým deckom ...  modré dupačky? Dupačky.  Méda,
nechcel som to povedať, drahá - čokoľvek to je. Vyzerá to ako šaty či niečo. Dupačky.
Koľkí vedia čo sú to dupačky? Aha, naozaj. Podľa mňa je to nejaká kombinéza. Aha, to je
malé dieťa z Dallasu. Ó, to je pekné. Brat,  mohol  by si  podísť  sem? Dovoľte.  [Brat
Branham odchádza spoza mikrofónu a ide trochu nabok od kazateľni.]

Dobre, dobre, páči sa mi tam tá malá stužka. Ako sa volá? [Otec hovorí: “Rebeka
Lynn.”] Rebeka Lynn, L-y-n-n. A aké - aké je teraz tvoje priezvisko? Staytonová. Rebeka
Lynn Staytonová. Dobre som to povedal? Môžem ju zobrať? [“Samozrejme.”] Viem, že je
to ťažko, vzdať sa niečoho takého. Či nie je milá? Tu je pekné milé dievčatko. Rebeka
Lynn Staytonová.

9 Táto rodina prešla cez mnohé. Táto mladá pani tu, a jej muž, len nedávno boli
obaja spasení a poznali Pána. A teraz, v ich zväzku, Boh im dal túto nádhernú, malú
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Rebeku, a oni ju prinášajú Pánovi.

No,  mnohí  ľudia,  oni  vyžadujú  krstenie  nemluvniat,  v  Metodistickej  cirkvi  a  v
mnohých ďalších, a oni ich fŕkajú vodou, keď sú nemluvňatá. No, to je v poriadku, čo sa
mňa týka. Ale my sa vždy snažíme trvať presne na tom, čo hovorí Biblia. A v Biblii nikdy
nebolo niečo také, ako krst nemluvniat; nikde cez celú históriu, až do rannej Katolíckej
cirkvi, pokiaľ vieme, ktorá bola ... pokiaľ ide o Evanjelium.

[Nemluvňa vykríklo: “Ba!”] Tak, ono takto hovorí: “Amen.” Tak, vidíte, potrebujete
mať výklad.

Tak, ale v Biblii, oni prinášali malé deti ku Ježišovi, aby ich On mohol žehnať. A On
kládol na ne svoje ruky a žehnal ich. A to - my v tom stále pokračujeme.

10 Skloňme teraz svoje hlavy.

Náš Nebeský Otče, táto mladá žena a mladý muž prišli dnes večer s touto milou,
malou Rebekou, ktorá im bola daná do ich opatery, aby ju vychovávali v napomínaní
Božom. A oni ju priniesli dnes večer, aby ju predložili Pánovi. A keď ju matka dala zo
svojho náručia do môjho, ja ju potom dávam zo svojho náručia do Tvojho, túto malú
Rebeku. Bože, buď s ňou a žehnaj ju. Žehnaj jej otca a matku. Nech oni všetci žijú
verný, dlhý život, a ak to bude možné, nech vidia príchod Pána Ježiša. Nech toto dieťa
vyrastá v známosti  Pánovej.  A nech, ak bude nejaké zajtra,  nech ona bude Tvojím
veľkým svedkom. Udeľ toho, Pane. No, keby si Ty bol tu na zemi, tieto ženy i muži by
prinášali svoje deti ku Tebe. Ale my, služobníci Evanjelia, sme Tvoji poslanci. Tak, my
dávame Tebe toto dieťa do životnej služby v Tvojom Kráľovstve, v mene Tvojho Syna,
Pána Ježiša Krista. Amen.

Buď požehnaná, malá Rebeka! Aká milá! Nech vás Boh oboch žehná, i to dieťa, a dá
vám dlhý, šťastný život v službe Božej.

11 Poď bližšie. Neviem či som dosť silný, alebo nie. Toto je celý chlapec. Ako sa volá?
[Matka hovorí: “Stanley Victor.”] Stan- ... [“Stanley.”] Stanley Victor ... [“Cleveland.”]
Cleveland. Cleveland, Cleveland, malý Stanley. Aké pekné, milé meno, a aký pekný,
milý chlapec! “No myslím že vstanem.” [Ten malý chlapec sa postavil.] “Myslím, že
budem len stáť.” Pekný chlapec. Oh ...? ... Toto nepraktikujeme. Robíme len toto, viete,
a v tom nie je žiadny formalizmus. To je dobre. On je naozaj milý chlapček. A zabudol
som jeho priezvisko. Myslím, že to nevyslovujem správne. [“Cleveland.”] Cleveland. No
dobre.

12 Skloňme svoje hlavy.

Nebeský Otče, tento pár prináša toto dieťa, malého Stenliho Clevelanda, aby bol
posvätený pre Pána Ježiša. A pastor tu tohoto zboru, a ja, stojíme spolu v jednote v
práci Pánovej, dávame Tebe toto dieťa do životnej služby. Ty si ho dal matke a otcovi; a
oni ho teraz dali mne, na moje ramená; a ja ho kladiem zo svojich ramien do Tvojich.
Bože, žehnaj jeho otca a matku. Žehnaj tohoto maličkého chlapca, a nech môžu všetci
dlho žiť šťastný život v službe pre Teba. Nech je to dieťa vychovávané v napomínaní
Božom, aby Mu slúžilo, a bálo sa Ho, a milovalo Ho, po všetky dni svojho života. No, oni
Tebe prinášali deti, aby si ich žehnal; a my majúc svoje ruky na tom decku, žehnáme ho
v mene Pánovom. A nech žije dlhý, šťastný život v zdraví a sile, v Tvojej službe. V mene
Ježiša. Amen. Nech ťa Boh žehná, malý Stanley. Máš pekného chlapca.

13 Teraz, chcem požiadať o malú láskavosť tento drobný ľud a dospievajúcich, a viem,
že je to ťažko. Vy nedokážete obstáť príliš dlho, pretože vám tŕpnu nohy. Ale dnes večer
pristupujem ku niečomu, ku čomu som nikdy predtým nepristúpil.  A je niečo o čom
chcem hovoriť, nikdy som nemyslel, že budem hovoriť o niečom takomto.

Preto som dnes ráno nechcel umiestniť ten čas pred posolstvo. Nikdy som nehovoril
o  mojom absolute  -  a  nemyslím,  že  niekedy  budem.  Dúfam,  že  nikdy.  On  je  tak
ohromný. Ale dnes večer budem hovoriť o niečom, čo neviem. A teraz, je to divná vec
pre kazateľa povedať, že bude hovoriť o niečom, o čom nevie. Ale ja sa odvažujem,
podľa svojho najlepšieho poznania,  aby tento zbor mohol  porozumieť.  A v žiadnom
prípade nezatajím pred vami nič, čo je užitočné.
14 A potom táto páska ... Predpokladám, že tí chlapci nahrávajú. A ak sa stane, že sa
vám dostane tá páska (ktokoľvek bude počúvať tú pásku), pamätajte, ak je vám niečo
nejasné, nehovorte nič, iba to, čo je na páske! Nehovorte niečo iné, než to čo je na
páske. Tak mnohí píšu ohľadne “Semena Hada” a hovoria, že som povedal tak a tak.
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Vypočul  som si  znovu tú pásku -  ja  som to tak nepovedal.  Vidíte,  ľudia  nesprávne
posudzujú tie veci.

Viete, Ježiš, raz po Jeho zmŕtvychvstaní, kráčal po brehu jazera s apoštolmi. A Ján
bol opretý na jeho hrudi, a oni povedali: “Čo sa stane s týmto mužom?”

Ježiš povedal: “Čo vás do toho ak on zostane, až kým Ja neprídem?” A roznieslo sa,
že Ján bude žiť tak dlho až uvidí príchod Ježiša.

A Písmo povedalo: “Ale, On to tak nepovedal.” Vidíte, On to nepovedal. On len
povedal:  “Čo teba do toho,  ak on zostane dokiaľ  neprídem?” Ale On nepovedal,  že
nezomrie. Ale, neporozumenie - to je tak ľahko.

15 A teraz, to nie, že ja niekoho odsudzujem, že to robí, pretože ja sám to robím, a
všetci ľudia to robia. Ak apoštolovia, ktorí chodili s naším Pánom, Ho zle porozumeli ... A
oni Ho jasne neporozumeli. Nakoniec konečne povedali: “Aha, teraz rozumieme! Teraz
veríme. A sme si istí, že nikto Ti nemusí nič povedať, pretože vieš všetko.”

A Ježiš povedal: “Teraz veríte? Po celom tom čase, vy nakoniec ... nakoniec ste
pochopili, že veríte?”

A  to  je  proste  ľudské,  a  my  sme  všetci  ľudia.  Tak  sme  sklonní  nesprávne  to
pochopiť. Ale ak to pre vás bude trochu nejasné, vypočujte si znovu pásku. Počúvajte
potom pozorne. No som si istý, že vám to Duch Svätý zjaví.

16 Potom, vy mládenci, keby ste zadržali svoje amen - deti, počkajte len za chvíľu;
pretože chcem, aby to bolo ozaj zrozumené, pretože mnohí nebudú mať tú pásku. A tak
chcem, aby ste si boli istí, že to rozumiete. A pristúpme ku tomu, povedzme za tridsať
päť alebo štyridsať minút, s takou vážnosťou s akou len vieme podísť, pretože toto je pre
mňa ohromný čas. Práve tu sa niečo stalo, že neviem čo robiť. A stojím v najväčšej
tiesni, v akej som kedy stál, počas svojej služby, pokiaľ viem. A tak skloňme teraz svoje
hlavy, prv ako pristúpime do Slova.

17 Nebeský Otče, potom ... pred nejakým časom som kázal na tému o trúfalosti. A
trúfať si to je odvážiť sa bez autority. A možno dnes večer, Pane, som sa podujal vyložil
niečo týmto ľuďom, nemajúc o tom videnie. A preto, Pane, zastav ma na tom, čo nemá
byť povedané. Zavri moje ústa, Pane.

Ty si zavrel ústa levom v tej jame s Danielom, že mu nemohli ublížiť. Pane, prosím,
že ak by som sa ja snažil vyložiť niečo zle, Ty máš stále moc zavrieť moje ústa. Ale ak je
to pravda, potom, Pane, požehnaj to a podaj to ďalej. Ty poznáš tie okolnosti a vieš čo
je práve nablízku. A preto prichádzam za kazateľňu, až do tejto poslednej chvíli, aby
som sa snažil vyložiť tieto veci. Prosím aby si nám pomohol.

18 Žehnaj tento malý zbor, túto skupinu, ktorá prichádza sem pod túto strechu, tých
ktorí spolu s nami dočasne prebývajú v tomto meste - ktorí tu prichádzajú z mnohých
štátov. Ó, keď padajú tie večerné tiene, sme tak šťastní, že máme miesto kde môžeme
prísť. Keď tento svet je tak zmätený a nevedia kde stoja, my sme radi, že “meno Pánovo
je mocnou vežou, a že spravodliví pobežia do neho a sú bezpeční.” Nie tak mnoho slov,
ale zjavenie.

Tak, prosíme, Otče, keď prichádzajú večerné svetlá, pri zapadaní slnka ... A my
veríme, že toto je ten čas v ktorom žijeme - zapadanie slnka. A my Ti najvelebnejšie
ďakujeme, Pane, z celých svojich sŕdc, za tie veci, ktoré si pre nás vykonal. Pane, za
celý ten čas Ti ďakujem za tie videnia, ktoré si dával ... každé jedno z nich tak dokonale.
A s každým výkladom snu bolo presne tak isto. Tak vieme, že to môžeš byť jedine Ty,
Pane, pretože my sme smrteľní - všetci narodení v hriechu, a nie je v nás nič dobrého.

Ale keď si pomyslíme, že Ty môžeš zobrať takúto vec, akou je ľudská bytosť, a
umyť ich vodou Slova, a krvou Kristovou; a vystrieť Svoju ruku až tak, že tá osoba
nepoužíva svoje vlastné myslenie, ale necháva, že myseľ Kristova, ktorý pozná všetky
veci, vstupuje dovnútra a hovorí, a používa nejaký príbytok. Ďakujem Ti, Otče.

19 Teraz žehnáme Tvoje sväté meno. A žehnáme v Tvojom mene túto malú skupinu
dnes večer.  Žehnáme pastora,  brata Nevilleho,  Božieho chrabrého sluhu. Žehnáme
diakonov, starších, a každého člena tela Kristovho, tu i po celom svete, v mene Pána
Ježiša.

Ó, keď vidíme túto temnosť, zašpinené, strašné, tiene padať na tvár Kresťanstva,
vieme, že čas sa približuje. Bude vytrhnutie a cirkev bude vzatá hore. Pane, daj nám
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pochodovať, dívajúc sa na autora a dokončiteľa, Krista. Udeľ toho, Pane. A keď teraz
kráčame vpred, v mene Pána Ježiša, aby sme sa chopili týchto vecí, ktoré boli položené
na naše srdcia, modlíme sa, aby si bol s nami a pomohol nám, a zobral z toho chválu,
Pane, pretože sa Ti porúčame, s Tvojim Slovom, v mene Ježiša Krista. Amen.

20 No,  ak  máte  tužku  a  papier,  chcem aby  ste  si  zapisovali  niektoré  veci,  alebo
čokoľvek čo chcete. Len to majte pripravené. A potom pri tej páske, tiež, ak si chcete
poznačiť miesta Písma - kedykoľvek - pretože verím, že to je Písmo, ktoré sa ráta.

No, chceme dnes večer čítať text, či čítať Písmo, z knihy Zjavenia Ježiša Krista. Ja
verím, že toto je zjavenie Ježiša Krista,  ako je napísané v tejto knihe. A každé iné
zjavenie, ktoré by bolo v rozpore s týmto zjavením je zlé. Verím, že to prinesie znovu
citovanie. Každé zjavenie, ktoré nebude pasovať s týmto zjavením a neprinesie toto
zjavenie do svetla, je falošné zjavenie. To musí byť podľa Písma.

21 No, v desiatej kapitole knihy Zjavenia Ježiša Krista, chcem čítať niekoľko prvých
veršov, prvých sedem veršov 1 - 7. Počúvajte teraz pozorne, a modlite sa za mňa.

A videl som iného anjela silného, zostupujúceho z neba, odiateho oblakom, a na
jeho hlave bola dúha, a jeho tvár ... ako slnce, a jeho nohy ako ohnivé stĺpy,

a vo svojej ruke mal otvorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na
zem

a skríkol  veľkým hlasom,  ako  keď  reve  lev.  A  keď  skríkol,  prehovorilo  sedem
hromov svoje hlasy.

A keď dohovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. Ale som počul hlas z
neba, ktorý mi hovoril: Zapečať to čo hovorilo sedem hromov, a nepíš toho!

A anjel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, pozdvihol svoju pravú ruku k
nebu

a prisahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to,
čo je na nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času,

ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie,
ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.

A môj text (ak to tak môžem nazvať) dnes večer je: “Je toto znak konca, vážený?”

22 Všetci  vieme,  že  žijeme  v  slávnom čase  pre  cirkev,  ale  v  strašnom čase  pre
neveriaceho. A žijeme v jednom z najnebezpečnejších časov zo všetkých - ktoré boli
odkedy začal svet. Žiadny prorok, žiadny apoštol, nikdy v žiadnom čase, nikto nežil
nikdy v takomto čase, ako my žijeme teraz. Toto je koniec.

Je to napísané na oblohe. Je to napísané na tvári zeme. Je to napísané v každých
novinách. Toto je koniec - ak dokážete čítať ten nápis. Tí proroci žili v čase, keď ten
nápis bol na stene pre ten národ; ale my žijeme, keď ten nápis pre tento čas je na
stene. Pre všetky národy, zem, pre všetko - čas je na konci. Tak my musíme pozorovať
Písma, aby sme prišli na to v ktorej hodine žijeme.

23 Vždy, opravdový prorok Boží pôjde do Písma. Preto, on má absolut, že to tak bude.
V Starom Zákone, keď proroci niečo povedali, tam stále niekde bol prorok so Slovom,
ktorý stál na Slove. On pozoroval na videnia od Boha, a ak jeho videnie bolo nezhodné s
tým Slovom, potom jeho videnie bolo nesprávne. To je Boží spôsob, ako On dáva Svoje
Slovo Svojmu ľudu.

(Počujete ma dobre tam vzadu?) Ja proste neviem kde začať. No, bolo to pre mňa
veľké privilégium vedieť, že táto modlitebňa bola mojím prvým zborom. To je slávna
vec. Nikdy nezabudnem - hoci by Ježiš predlieval, a ja by som žil sto rokov - budem
pamätať ten deň, keď som kládol ten uholný kameň, a to videnie, ktoré mi On dal v to
ráno o tej modlitebni. Všetci z vás si to pamätajú. Je to napísané v tých knihách. A
vyplnilo sa to presne do písmena. Ani jedno písmeno z toho sa neminulo cieľa.
24 A teraz, ja neverím, žeby niečo z toho, čo On hovoril, po všetky tie roky môjho
života, to čo som povedal ľuďom, žeby sa niečo nevyplnilo. A mnohí ľudia prišli so snami,
ktoré  mi  On  dal,  z  Jeho  milosti,  vyložiť  tým  ľuďom.  A  mnohí  prišli  so  snami  a  s
problémami, ktoré som nebol schopný vyložiť. Ale ja som sa nesnažil predstaviť vám
ľuďom nejaký trik, že mám všetky tie odpovede. Snažil som sa byť čestný a povedať
vám to, čo bola pravda, a ja som vám to mohol povedať, len tak, ako mi to On povedal.
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Keď to prišlo ku mne, potom som vám to mohol povedať.

A chcem vás varovať. V tomto dni v ktorom žijeme, je mnoho ... Nie žeby som
chcel  povedať niečo zlé na ľudí,  ale keď vidíte nejakú osobu, ktorá má odpoveď na
všetko, to je nezhodné so Slovom.

25 Ježiš  povedal:  “Bolo  mnoho  malomocných  vo  dňoch  Eliáša,  ale  len  jeden  bol
uzdravený.” Za tie mnohé roky, osemdesiat alebo viac, keď žil Eliáš, a jeden malomocný
bol uzdravený. Mnoho vdov za dní Elizeusa, ale on bol poslaný len ku jednej.

A zisťujeme, že je mnoho vecí, ktoré Boh činí, ktoré nezjavuje Svojím sluhom, a
žiadny sluha nie je väčší ako jeho Pán. A potom, Boh sa s nikým nebude deliť o Svoju
chválu. On je Boh. A keď sa sluha stane ... príde na miesto, že sa snaží zaujať miesto
Boha,  potom Boh  berie  jeho  život,  a  dáva  ho  niekde  preč  či  niečo.  Musíme  na  to
pamätať.

26 No, v týchto videniach a výkladoch, ja nemôžem povedať výklad nejakého snu, až
kým ho presne neuvidím, vo videní, čo to bol za sen. A mnohí z vás viete, že ste mi
povedali svoj sen, a nepovedali ste ho ani celý. A keď som videl ten sen, ako prišiel ku
mne, ja som sa otočil a povedal som vám, že toho tam bolo viacej čo ste vynechali, a
potom som vám povedal  čo  ste  vynechali.  Vy  viete  že  je  to  pravda.  Ak  je  to  tak,
povedzte: “Amen.” Tie veci, ktoré ste mi nepovedali. A tak, vidíte, ak ... Ako povedal
Nabuchodonozor: “Ak mi nemôžete povedať čo sa mi snívalo, potom ako budem vedieť,
že máte výklad toho snu.”

Ale všetky tieto dojmy, my ich nemôžeme zobrať a povedať: “Tak hovorí Pán.” To
nemôžeme robiť. Musíme mať priamy hlas, odpoveď od Boha, prv ako môžeme povedať,
že to je Boh. Nie nejaký dojem, nie senzáciu, nezáleží ako veľmi to pulzuje. Môžete
povedať: “Verím, že to bude takto”; ale keď hovoríte, “Tak hovorí Pán,” to nie ste vy.
Pozorujte pódium. Videli ste niekedy že by to sklamalo? “Tak hovorí Pán” je dokonalé,
nikdy nesklamalo. A pokiaľ je to “Tak hovorí Pán”, nemôže to sklamať.
27 Ale potiaľto ma On chránil, pretože som očakával na Neho. Nestaral som sa hľadať
populárnosť, alebo márnu ľudskú chválu. Snažil som sa, ako som najlepšie vedel, aby
som žil pokorne, a žil takým životom, o ktorom myslím, že kresťan má žiť. A nebol som
schopný robiť to sám od seba, ale On to robil až do tohoto dňa. Ako hovorím, že On je
ten, ktorý ma viedol.

Mnoho vecí by mohlo byť takto povedané, ale zabralo by to príliš veľa času. Ale
všetci ste si vedomí týchto vecí. A jediný dôvod prečo som chcel, aby ste pred chvíľou
povedali: “Amen” - vy ľudia, ktorí ste mi povedali sny, potom som vám povedal, čo ste
vynechali - pretože toto posolstvo bude nahraté. Ľudia zo všetkých národov budú toto
počúvať, a keď oni budú počuť to “Amen”, potom oni budú vedieť, že sú tam hlasy, ktoré
sedeli pri tejto službe, ktoré nepovedia niečo zlé, alebo nepovedia “Amen” niekomu, kto
hovorí niečo zle. “Amen” znamená “Nech je tak.” To je potvrdenie toho.

28 No, po celý svoj život, od malého chlapca, bolo niečo čo ma trápilo. Mal som veľmi
divný život, ťažký do porozumenia. Dokonca moja žena si škrabe hlavu a hovorí: “Billy,
myslím, že ti nikto nerozumie.”

Povedal som: “Ja sám sebe nerozumiem,” pretože som podriadil ... poveril som sa
Kristovi pred mnohými rokmi. On ma vedie. Nesnažím sa tomu rozumieť; idem len tam
kde ma On vedie, podľa môjho najlepšieho poznania.

A som vďačný za vynikajúcu ženu a deti, a za svoju ženu a deti, ktorí mi dôverujú,
že im nepoviem nič zlého - že mi veria. Zakaždým, keď im niečo poviem, oni sa toho
držia.  Oni  vedia,  že  by  som im  nepovedal  nič  zlého.  A  či  by  som potom povedal,
nejakému Božiemu decku niečo zlé? Nie vedome. Nie veru. Boh chce, aby Jeho deti boli
správne cvičené, a aby som bol čestný pri nich a verný. A On to bude žehnať, verím.

29 No, po celej tej ceste sa stali veci, ktoré som nemohol porozumieť. A jedna z vecí,
ktorú som nemohol porozumieť bola, keď som bol dieťa a prichádzali ku mne tie videnia.
A ja som ich videl a rozprával svojím rodičom tie veci, ktoré sa mali stať. Oni si mysleli,
že som bol nervózny. Ale zvláštne, že sa to stalo presne tak, ako to tam bolo povedané.

Vy poviete: “To bolo pred tvojím obrátením?”

Áno.  Biblia  hovorí:  “Dary a povolania sú neodvolateľné (bez pokánia)”.  Vy ste
narodený na tento svet kvôli nejakému účelu, a vy ne ... Vaše pokánie neprináša dary.
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Oni sú vám predurčené.

No, po tej ceste ... A keď som bol malý chlapec, mojou túžbou bolo ... Bol som
nespokojný v tej krajine, v ktorej som žil. Túžil som, nejako, ísť na západ.

30 A bol som operovaný, keď som bol postrelený, keď som bol malý chlapec. A keď
som sa dostal spod tej prvej narkózy, myslel som, že som bol v mukách - padajúc dole.
Ten éter ma zbavil vedomia. Myslím, že osem hodín som bol v bezvedomí. Mali veľkú
operáciu, bez penicilínu, beztransfúzii krvi. Mal som prestrelené z pušky takmer obe
nohy. Malému priateľovi vystrelila puška.

A potom, asi sedem mesiacov neskoršie som bol pod inou narkózou. A keď som sa
dostal spod tej narkózy myslel som si, že stojím na západnej prérii, a veľký zlatý kríž na
oblohe, a chvála Božia vyžarovala z neho, a ja som tam takto stál.

31 Keď to svetlo, ktoré teraz vidíte na tom obrázku, ktoré bolo vedeckým prieskumom
potvrdené, že je nadprirodzenou existenciou ... Pre mňa to bolo to isté svetlo, ktoré
zrazilo na zem sv. Pavla. To bolo to isté svetlo, ktoré cez noc viedlo deti Izraela. Všimli
ste si, tu, tohoto anjela? On bol odiaty v oblaku. Vidíte, On cez deň bol oblakom.

No, to isté svetlo, ako ... Ľudia nerozumejú, prv si mysleli, že to bolo nesprávne, že
to len ja hovorím. Ale Duch Svätý spôsobil, že sa stalo, že tam mal vedecké prístroje a
ľudí, na potvrdenie, a niekoľko krát to odfotili.

Povedal som: “Vidím osobu zatienenú na smrť.” Je na nej čierny tieň.

32 Pred niekoľkými týždňami, keď som bol v nejakom meste. A keď kážeme, nemáte
fotiť, viete - kým kážu. A potom ... Keď to odfotili bolo tam to isté.

Ale niekto mal fotoaparát. Povedal som tej panej, ktorá tam sedela, cudzia (bol
som v Southern Pines), povedal som: “Nad tou a tou paňou je tieň”, žene, ktorú som
nikdy v živote nevidel.  “Ty si  práve prišla  od doktora a ...  dve rakoviny,  každý na
jednom prsníku, a ty si sa vzdala. Si zatienená na smrť čiernou kapucňou.”

A  niečo  povedalo  nejakej  sestre,  ktorá  sedela  vedľa,  ktorá  mala  fotoaparát,
povedalo: “Urob fotografiu.” A ona to nechcela urobiť. Znovu: “Urob fotografiu”, a ona
stále nechcela. A potom to znovu prišlo, a ona zobrala fotoaparát a urobila tú fotku, a
tam to je, vedecky. Je to tam na nástenke tieň čiernej kapucni.

Potom,  keď  tá  žena  uverila  a  bola  prednesená  modlitba,  znovu  bola  urobená
fotografia - bola čistá. Povedal som: “Ten tieň je preč.” Tá pani žije z milosti Božej.

33 Rozumiete čo mám na mysli? Ak vy budete hovoriť pravdu ... Možno sa budú z teba
nejaký čas smiať, možno nejaký čas budeš nepochopený. Ale Boh to potvrdí, že to je
pravda, ak len pri tom budeš stáť. Len sa toho drž. Môže to trvať roky, ako v prípade
Abraháma i ďalších, ale On to stále bude potvrdzovať ako pravdu.

Keď ten anjel tam ... a ja predpokladám, okrem mojej ženy, sú tu dnes večer ľudia,
ktorí pred tridsiatimi rokmi stáli tam blízko, keď to zostúpilo. Je tu teraz niekto v tomto
publiku, kto tam bol, keď ten anjel Pánov ... ktorý tam prvý krát pred ľuďmi prišiel dole
nad rieku? Zodvihnite ruky. Áno, tu ich máte. Vidím pani Vilsonovú, že zodvihla ruku.
Ona tam stála. Moja žena tam - ona tam bola.

A neviem, kto je tu z tých ostatných, kto stál tam na brehu rieky, pred mnohými,
mnohými ľuďmi, keď som krstil, o druhej popoludní. A rovno z jasnej oblohy, keď už
týždeň nepršalo, tu On prichádzal s hrmotom. On povedal: “Ako Ján Krstiteľ bol poslaný,
aby predišiel prvý Kristov príchod, ty si poslaný s posolstvom, aby si predišiel druhý
Kristov príchod.”

34 Mnoho ľudí, z obchodníkov, z toho mesta, keď stáli tam na brehu, pýtali sa ma, čo
to znamenalo. Povedal som: “To sa nestalo kvôli mne; to bolo kvôli vám. Ja verím.”
Potom to odišlo. A keď ten anjel odišiel, ak sa pamätáte, On ako odchádzal, išiel smerom
na západ; rovno preč, hore ponad ten most, a odišiel smerom na západ.

Neskoršie som stretol nejakého astronóma, čo znamená mág (mudrc). A oni mi
povedali o konštelácii hviezd, ktoré sa dostali spolu do určitej konštelácii, keď tí múdri
mužovia v Babylone videli, dole cez Palestínu, tieto tri hviezdy v konštelácii. Mnoho krát
ste ma počuli o tom hovoriť. Viete že dokázali, v týchto niekoľkých posledných týždňoch,
že je to pravda?

35 Brat Sothman, máš so sebou dnes večer tie noviny, kdekoľvek si? Je to v tých
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novinách - na strane z nedeľných novín, 9. decembra - že nejaký reportér tam odišiel, a
oni prekopali všetky tieto veci. A my v skutočnosti teraz žijeme, je to dokázané, že tento
nadchádzajúci  rok je rok 1970. Sedem rokov ďalej,  ako je dátum, a dokázali  skrze
vykopávky, že on je nesprávny. Je pozdejšie ako si myslíte!

Nejako som nevidel brata Freda. Brat Sothman, si tu? Máš so sebou tie noviny, brat
Sothman? On má tie noviny. Možno zajtra večer vám to prečítam. Dnes večer nemáme
čas.

36 Tak, môžete vidieť a dávať pozor, presne. Títo mágovia (mudrci), Židovskí mágovia,
hore v Babylone študovali hviezdy, uvideli tie hviezdy zapadnúť do svojej konštelácii. A
keď to uvideli, oni vedeli, že Mesiáš je na zemi. Tu oni prišli do Jeruzalema spievajúc
(dva roky cesty), “Kde je ten narodený Kráľ Židovský?” Chodili hore dole po uliciach a ...
Aha, Izrael sa im vysmial, táto banda fanatikov. Oni o tom nič nevedeli. Ale Mesiáš bol
na zemi. A teraz, vy poznáte ako to bolo ďalej - čo oni povedali. No, budeme to čítať
zajtra večer.

37 No, prichádzame do tohoto, že tie videnia nesklamali, pretože oni sú od Boha. A po
celej tej ceste ma niečo ťahalo, poťahovalo. Potom, keď mi tí mágovia povedali tieto
veci, keď som bol len chlapec - správca zveriny, alebo myslím, že to bolo pred tým - o
týchto veciach, a to ma vystrašilo,  pretože som sa bál  toho čo boli  tí  mágovia. Ale
neskoršie som našiel, že tí mágovia v Biblii mali pravdu - pretože Boh to ohlasuje na
nebi prv, ako to ohlasuje na zemi - pozorujúc tie nebeské telesá.

“Boh nehľadí na osoby v žiadnom národe,” povedal Peter. No ... “Ale tí, ktorí sa Ho
boja v každom národe sú Mu príjemní.”

38 [Prázdne  miesto  na  páske]  ...  a  zisťujeme ...  Potom,  snažil  som sa  vzdať  tej
myšlienky, ale ... Oh, zabralo by to hodiny, vojsť do toho - ako to stále išlo takto, išlo
takto. Ale ja som sa toho bál. Tento mág mi povedal: “Ty nebudeš mať nikdy úspech na
východe.”  Povedal:  “Ty si  sa  narodil  pod znakom.”  A povedal:  “Ty ...  ten znak,  tá
konštelácia ... Keď sa oni tam skrížili, v deň tvojho narodenia, oni sa nakláňali smerom
na západ a ty musíš ísť smerom na západ.”

Povedal som: “Zabudni na to.” Ja s tým nemám nič spoločného. Ale jednako po celý
čas som nemohol na to zabudnúť.

39 Potom, keď som bol tam hore ten večer ohľadne týchto videní ... Nemohol som
porozumieť. Môj baptistický brat mi povedal, že je to z diabla. Potom, keď sa ten anjel
zjavil,  On  to  ukázal  presne  v  Písme  a  povedal  ako  to  bolo  vtedy,  keď  sa  tí  kňazi
dohadovali o všetkom - nevedeli aké majú nosiť kabáty, šaty a tak ďalej, a dohadovali
sa o svojich rozdieloch - tí mágovia nasledovali tú hviezdu ku Kristovi.

Keď  tí  kazatelia  povedali,  že  Ježiš  bol  podvodník,  Belzebub;  diabol  povstal  a
povedal: “My vieme kto si - Ten Svätý Boží. Prečo si prišiel trápiť nás pred časom?”

40 Keď Pavol a Sílas prichádzali a kázali evanjelium, veštica z ulici ... A tí kazatelia v
tom kraji povedali: “Títo mužovia sú podvodníci. Oni rozbíjajú naše cirkvi,” a tak ďalej,
“obracajú svet hore nohami svojou skazenosťou.”

Ale čo sa stalo? Táto magička, táto veštica, povedala: “Toto sú mužovia Boží, ktorí
nám zvestujú cestu života.”

A Pavol pokarhal toho ducha v nej. On nepotreboval žiadnu pomoc, aby niekto
svedčil kto on je. Ježiš im stále hovoril, aby boli potichu. Ale to sa dialo, aby to ukázalo,
že  niekedy  diabli  vedia  o  Božích  veciach  viac  ako  kazatelia.  Oni  sa  stávajú  tak
nábožensky poviazaní. Tak to bolo v Biblii, a Boh sa nemení.

41 Jedného dňa, pred piatymi rokmi, vracal som sa dole cestou od brata Normana. Mal
som tam práve zhromaždenie, a Pán Boh sa mi zjavil vo videní. A ja som sedel tu pred
bránou svojho domu. Vyzeralo, že bude zlé počasie.

Mnohí  z  vás  si  budú pamätať  to  videnie.  Je  to  napísané v  mojej  knihe  videní.
Zapisujem si ich, aby som si bol istý, že ich nezabudnem.

A v tom videní som videl, že niečo prechádzalo cez tú ulicu, a všade v mojom dvore
ležali  kamene. A tam boli  rôzne grejdere a škrabače po celej tej ulici  a stromy boli
postínané  a  vykrčované.  A  ja  som  sa  začal  obracať  do  brány,  a  ona  bola  celá
zablokovaná  kameňmi.  Vyšiel  som,  aby  som  povedal  tomu  človekovi:  “Čo  toto
znamená?”
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A on sa stal veľmi nepriateľský, obrátil  sa chrbtom a povedal: “Takto je s vami
kazateľmi.”

Povedal som: “Ja som sa vás len opýtal, prečo toto robíte?” Prechádzate tu na moju
stranu ulice. Prečo ste toto urobili?“ A on ma skoro pleskol a ukázal mi chrbát.

Povedal som: “Veľmi správne.”

Otočil  som sa, a po mojej pravej strane, ako som sedel pred bránou, bol starý
prikrytý voz, ak viete čo ... Prikrytý voz, s konským záprahom. A vedľa kočišovho miesta
sedela moja žena. Pozrel som sa dozadu, a moje deti sedeli tam vzadu. Vyštveral som
sa na voz. Povedal som mojej žene: “Drahá, zniesol som všetko, čo som mohol.”

Chytil som opraty a potiahol vedúceho koňa a vydali sme sa smerom na západ.. A
hlas ku mne prehovoril: “Keď sa toto stane, potom choď na západ.”

42 Myslel som: “Len mu poviem, že nevie o čom hovorí.”

A hlas prehovoril ku mne, povedal: “Nerob to. Ty si kazateľ.”

43 Brat Wood staviteľ tu v našom zbore, a starší ... Koľkí si teraz pamätajú to videnie?
Pamätáte sa, ako som vám to rozprával? Skutočne. Je to zapísané na papieri. A povedal
som bratovi Woodovi. On kúpil od cirkvi tento pozemok medzi tým tam. A on tam chcel
stavať kamenný dom.

Povedal som: “Nerob to, brat Wood, pretože oni ti z toho nedajú tvoje peniaze.
Pravdepodobne, môžu ... ” To bolo pred pár rokmi - pred piatimi rokmi. Povedal som:
“Oni možno tu stadeto prenesú tento most, a tie kamene sú asi moje rozbité základy, a
moje chodníky a iné veci, ktoré tam ležali. [Namiesto kameňov, to boli kusy betónu.] A
potom oni to tu položia, pretože oni povedali v novinách, že to sa snažia urobiť.”

No, on to nestaval. Nakoniec sa oni rozhodli, asi o rok neskoršie, alebo o dva, že to
prevedú z inokade. A tak tým sa to vybavilo, a tak som na to zabudol a nezaujímal som
sa tým.

44 No, tá divná vec sa stala asi pred rokom. Slúžil som raz večer dole u brata Juniora
Jacksona, ktorý tu práve sedí, metodistický kazateľ, ktorý prijal Ducha Svätého, a bol
pokrstený vo meno Ježiša Krista, a je pastorom jedného z našich sesterských zborov.

Len aby som vám ukázal, ako Boh jedná s týmito ľuďmi ... Hovorím toto z celého
svojho srdca: Nepoznám nijaké zhromaždenie na celom svete, zhromaždenie v celku,
žiadne iné,  kde by bol  Duch Svätý,  tak  ako v  tomto zhromaždení.  Oni  majú  svoje
rozdiely. Samozrejme oni nie sú tam kde by mali byť, nikto z nás, ale sú tak blízko toho,
ako nikto iný koho poznám.

45 No, aby som vám ukázal, vedel som čo sa stane, bratovi Jacksonovi sa sníval sen.
Nemohol naň zabudnúť. A keď som odchádzal z jeho zboru, a on to proste nemohol
vydržať. Ako dávno to bolo, brat Jackson?

[Brat Jackson hovorí: “Mal som ten sen vo februári 61.]

Vo februári 61 sa mu sníval ten sen. A on prišiel ku mne a povedal: “Niečo mi leží
na srdci, čo ti musím povedať, brat Branham.”

Povedal som: “Povedz, brat Jackson.”

A on povedal: “Sníval sa mi sen,” a tu to bolo! Ja som len potichu sedel, počúval a
dával pozor. On povedal: “Snívalo sa mi, že bol veľmi veľký kopec, akoby niekde vonku
v poli, kde bola tráva, alebo niečo.” A povedal: “Hore na vrchu toho kopca, kde voda
zmyla dole pôdu, tam hore na vrchu bola skala na vrchu toho kopca, ako vrcholec hory.
To bola skala, bez trávy.

“A tam kde to voda obmyla, ona vyrezala nejaké nápisy na tých kameňoch a ty si
tam stál a vykladal si tieto nápisy na týchto skalách.” A povedal: “Všetci z nás [a on to
takto povedal], bratia z Georgii, a zo všade, my sme tam všetci spolu stáli, počúvali sme
ťa, ako si vykladal tie tajomné nápisy na týchto kameňoch, na tom vrchu.”

46 A povedal: “Potom si niečo zobral, akoby zo vzduchu, niečo ako sochor, či páčidlo,”
či  nie,  brat? Niečo také -  nejaký sochor,  riadne ostrý.  A povedal:  “Ako si  to  urobil
neviem.” A povedal: “Zasekol si to do vrchu tej hory, rozpáral dookola, a zložil si z nej
čiapku. To bolo v tvare pyramídy. A ty si odtrhol dole z nej ten vrch.”

(No, to bolo mesiace a mesiace a mesiace predtým, ako bolo kázané posolstvo o
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pyramíde.) A povedal: “Pod tým bola biela skala, granit. A ty si povedal: 'Slnko, alebo
svetlo pred tým nikdy na ňu nezasvietilo. Dívajte sa na toto. Pozorujte to.' ”

A to je pravda, pretože pri  formovaní sveta, svet bol uformovaný prv ako bolo
svetlo. Všetci to vieme. Boh sa vznášal nad vodami, a - na počiatku - On povedal, aby
bolo svetlo. Prirodzene, tam zatiaľ v tom veku, keď prebiehalo formovanie, to svetlo na
ten kameň nikdy nezasvietilo.

47 A on povedal: “Hľaďte na toto. Svetlo nikdy predtým na to nezasvietilo.” A keď
všetci z nich prišli hore, povedal som im aby to pozorovali, a všetci z nich prišli hore, aby
sa na to pozreli. Ale on povedal, že zatiaľ čo sa oni na to dívali, on sa pozeral kútikom
oka (myslím, že tak to bolo) a pozoroval ma. A ja som sa prešmykol na jednu stranu a
začal som ísť smerom na západ, smerom zapadajúceho slnka - vychádzal som na nejaký
kopec, schádzal dole, vychádzal hore a schádzal dole, stával som sa menším a menším,
a načisto som sa stratil z dohľadu.

A on potom povedal, že keď som sa stratil z dohľadu, on povedal: “Potom tí bratia
sa za chvíľu obrátili, a povedali: 'Či sa stratil? Kde odišiel?' ” A povedal: “Niektorí odišli
tým smerom, niektorí tým smerom, a niektorí iným. Ale veľmi málo zostalo a dívalo sa
na to, čo som im povedal.”

No všimnite si, výklad toho snu, nič som mu z toho nevyložil, ani žiadny z týchto
som nikomu z nich nevyložil. Ale som povedal: “Áno,” a moje srdce sa chvelo. Dával
som pozor. No, ten tajomný nápis ... Počkajte, na chvíľu to nechám.

48 Nie tak dávno, brat Beeler ... Brat Beeler je obyčajne s nami. Si tu brat Beeler?
Áno, tam vzadu. Billy povedal: “Brat Beeler je celý rozrušený. Mal zvláštny sen.” Išiel
som ku bratovi Beelerovi, a on povedal ... tam v jeho dome raz večer, keď som išiel
niekde kvôli nejakým telefonátom.

A on povedal: “Brat Branham, mal som zvláštny sen.” Povedal: “Snívalo sa mi, že
som išiel dole popri prameni vody smerom na západ. A po ľavej strane tam bola cesta, a
ja som bol na tej ľavej strane, a išiel som po tej ceste smerom na západ, zdalo sa akoby
som hľadal dobytok. A na pravej strane, všimol som si, potom keď som tam prišiel, tam
si bol ty. A ty si bol obklopený veľkým stádom dobytka, a všade tam bolo veľa pastvy.”

A povedal: “Potom si vzal ten dobytok a začal si  ho hnať naspäť hore popri tej
rieke.” A podľa všetkého som musel  kývnuť na neho, aby strážil  ten dobytok, a on
povedal:  “Teraz tomu dobytku bude ľahko. Viem, že oni  pôjdu cestou najmenšieho
odporu, ale brat Branham chce, aby zostali na pravej strane tej rieky. Tak ja pôjdem
naspäť touto cestou, a budem sa starať, aby neprešli cez rieku na túto stranu, a držať
ich na tej strane.” Ale on si všimol, že ja som už neišiel za tým dobytkom, ale som
odišiel na západ.

On povedal: “On musí pohľadať zatúlané.”

49 Ledva stačil porozprávať ten sen, videl som ho. A potom, všimnite si. On povedal,
že som mu bol trochu podozrivý, a tak išiel naspäť aby sa pozrel. A povedal, že som
prichádzal ku veľkému vrchu. A zrazu som zmizol, a on sa divil, že čo nebolo v poriadku.
On zišiel dole, a potom po svojom boku mal malý potok, ktorý sa rozvetvoval doľava.
(Myslím, že je to tak, brat Beeler. Áno.) A on si všimol, že po mojej strane boli ohromné
vodopády. A potom, on si myslel, že som mohol spadnúť do tých vodopádov a zahynul.

Potom si  všimol ...  a on povedal,  že sa díval  dookola. On videl  tie účinky tých
vodopádov, ktoré stekali takto dole a vytvárali artézsku studňu vytryskujúcu; ale tie
vody nedopadali naspäť na zem. On sa pozrel na druhú stranu toho malého prítoku, či
malého potoku, a uvidel nejaké malé zvieratá s okrúhlymi ušami. Povedal: “Myslím, že
jedno si vezmem.” A prešiel na druhú stranu.

50 Potom začal rozmýšľať o mne. A vyšiel na malý kopček, aby sa poobzeral a videl či
tam bol nejaký malý, úzky výčnelok, po ktorom by som mohol prejsť okolo, ale povedal,
že tam nič nebolo. A začal sa trápiť. Povedal: “Čo sa stalo nášmu bratovi? Som zvedavý,
čo sa stalo bratovi Branhamovi?” A keď sa začal ľakať, povedal, že ma počul hovoriť. Stál
som na vrchu nejakej hory, a povedal som bratovi Beelerovi výklad snu, ktorý som mu
dal pred nedávnom. A povedal som mu, aby čakal na Pána, že jedného dňa ho stretnem
na nejakom ostrove. A tu to bolo.

No, toto je výklad toho snu: Čo sa týka toho, že tá rieka bola široká, to bola rieka
života. Ja som išiel popri nej smerom na západ, a tak isto on, pretože on bol na ceste.
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On bežal dole po tej ceste, a na tej druhej strane bolo mnoho trávy, ale mnoho húštiny,
tŕnia a džungľa. Ale bolo tam mnoho trávy.

Na tej ceste my hľadáme Pána, a pokrm od Pána - cez ťažkosti. Zháňanie toho
dobytka to bol tento zbor, držanie ich na tej strane. Dobytok by bol v podstate išiel na tú
hladkú cestu, denomináciu, keby mohli - tá cesta reprezentovala denomináciu. Ja som
sa pustil  s  nimi naspäť hore tou cestou aby som dal  pozor,  aby neodišli  do žiadnej
denominácii.

To že on videl stenu, ktorú nebolo možné nijako prejsť, ktorá ma držala od toho,
aby som išiel na západ ... bola ten daňový prípad s vládou. Nikto nemohol porozumieť,
ako som sa vôbec z toho dostal. To bola stena, ktorá ma blokovala. Ale Pán ma cez to
previedol, a ja som z toho vyšiel. Stretnem ťa brat Beeler na tom ostrove.

51 Tak, no potom, hneď za tým, brat Roy Robertson ... Brat Roy, si tu dnes večer?
Áno, myslím ... tam na druhej strane. On mi zavolal, a on mal sen. A snívalo sa mu, že
sme zháňali dobytok (No toto je tretí sen.) zháňali sme dobytok. A tam bola tráva po
pás, mnoho paši. Všetci bratia sme boli spolu. A prišli sme na nejaké miesto obedovať, a
brat Fred Sothman vstal a povedal: “Eliáš, ten veľký prorok, tu bude dnes na poludnie
hovoriť.” A potom, keď sme sa všetci najedli, každý odišiel preč, a on sa divil, prečo oni
nepočkali, aby si vypočuli to, čo bude hovorené.

No, vidíte ako sa to presne pokrýva s bratom Jacksonom? Vidíte to presne ... to sa
týka presne toho, čo povedal brat Beeler? Nikto nečakal, aby sa to dozvedel.

52 Všimnite si, hneď po tom, sestra Collinsová (Si tu sestra Collinsová?) mala sen, že
bola tu v zbore a tam mala byť nejaká svadba. A keď vošla uvidela prísť  ženícha v
dokonalosti.  Ale nevesta nebola veľmi dokonalá; jednako to bola nevesta. No, to je
cirkev.

A tam bolo niečo ako večera Pánova, alebo tu prebiehalo nejaké zhromaždenie -
akoby bolo podávané jedlo. A akoby trochu vedľa nej, pretože brat Neville prisluhoval
večeru v zbore, ale ona povedala, že to bol najlepší pokrm, aký kedy videla. Ona bola
taká hladná, ale ona si myslela možno že - v tom sne - že on to nebude prisluhovať, a
ona a brat Willard sa odišli najesť do Ranch House. A keď oni odišli, to svetlo na pravej
strane zhaslo. Viete čo to je?

No, ten pokrm ... Nevesta nie je dokonalá; ale ženích je dokonalý. Nevesta nie je
ešte dokonalá.  Ale  ten pokrm, ktorý bol  podávaný to  nebol  doslovný pokrm. To je
duchovný pokrm, ktorý ste mali po celý čas. Dovoľte mi zastaviť sa tu na chvíľu pri
týchto štyroch snoch.

53 Či sa nepamätáš, brat Fred Sothman, brat Banks Wood, keď sme boli tam v Arizone
minulý rok, keď sme tam poľovali na divé prasce, a Pán prehovoril? Či nepoznáte tie
veci, ktoré On presne vykonal, ukazujúc čo sa má stať, keď sme išli tou cestou? Ak je to
tak, vy dvaja bratia povedzte “Amen.” Nikdy sa to neminulo cieľa.

A ja som videl vo videní ... Keď sme raz išli na aute, prišlo ku mne videnie Pánovo.
A ja som sa pripravoval v tom čase, keď prídem domov, ísť za more. A keď som odišiel
za more, no, videl som na tej lodi ... alebo na brehu mora, odkiaľ vyplávajú lode. A tam
bol nejaký malý človek, a on povedal: “Pripravil som ti čln, brat Branham.” A to bolo
malilinké kanoe, asi jednu stopu dlhé, ale bolo snehobiele. A on mi povedal: “Toto je pre
teba, aby si v ňom prešiel na druhú stranu.”

“Ó,” povedal som: “To nie je vystačujúce.”

On povedal: “Ono pôjde štyridsať míľ na hodinu tam i naspäť.” (To je z jedného
brehu na druhý.)

“Ale,” povedal som: “To ma neprenesie na druhú stranu.” A potom sa on pozrel
dole,  a  povedal:  “Choď tak,  ako idú oni.”  A  ja  som sa pozrel,  a  tam bol  brat  Fred
Sothman a brat Banks Wood sedeli v kanoe zafarbenom na zeleno, vzadu s nejakým
campingovým vybavením, brat Banks s takto hore otočeným klobúkom, brat Fred so
svojim zašpicateným vpredu. A On povedal: “Choď tak ako oni.”

Povedal som: “Nie, nepôjdem.”

A ten muž im povedal (ten malý človek), povedal: “Vy ste člnkári?”

Brat Banks povedal? “Áno.”
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Brat Fred povedal: “Áno.”

Ale ja som povedal: “Nie sú. Ja som člnkár a ja viem, ja by som neišiel len kvôli
tomu, a som si istý, že by som takto neišiel.”

On povedal: “Prečo nejdeš s nimi? ”

Povedal som: “Nie, nie.” No, otočil som sa, a keď som sa otočil, ten malý človek v
tom prístave sa premenil a bol z neho môj dobrý brat, brat Arganbright.

54 A ja som išiel naspäť v tomto videní, a tam bola malá dlhá budova. A potom mi
povedal hlas (všetci si to pamätáte, alebo mnohí z vás.), hlas mi povedal: “Dones do
vnútra potravu. Uskladni ju vo vnútri. To je jediný spôsob ako ich tu udržať, dať im
potravu.” A ja som priniesol dovnútra ... priniesol do vnútra veľké sudy plné krásnej
mrkvy a krásnej zeleniny a všetkého, čo som kedy videl.

Pamätáte  si  teraz  to  videnie?  No,  a  ja  som  vám  povedal  neskoršie,  čo  to
znamenalo. Ja som mal ísť do Zurichu, do švajčiarska, s bratom Arganbrightom na päť
večerných zhromaždení. Povedal som bratom prv, ako sa to stalo: “Ja nepôjdem.”

A bol som dole s bratom Welch Evantsom, tam dole, keď to ... Povedal som jeho
výklad.

55 Jednej noci, myslím že brat Welch prišiel a zobral ma (išli sme na ryby), a povedal,
že mi volal brat Arganbright. Povedal som: “No dobre, tu to je. Oni sa chystajú zobrať
ma preč.” A mnoho krát (nie cez brata Minera - on je jeden z najlepších priateľov), ale
niekedy, ak oni môžu len ... Keď si oni myslia, že budete kázať niečo, čo je proti ich
náuke, oni hneď hovoria, že tam budete, aby ste tam dostali svojich priateľov.

A oni  povedali  ...  Brat Arganbright ma volal  a povedal: “Brat Branham [len čo
povedal Duch], príď. Vezmi so sebou svoju ženu, pretože nebudeš musieť mnoho kázať,
pretože myslím, že ťa tam chcú len na jeden večer.” A povedal: “Možno nebudeš musieť
kázať ani ten jeden.”

Povedal som: “Nie.”

“No,” on povedal: “Príď, ty a tvoja žena, príďte všetci, viete. A ak prídete, vezmem
vás na výlet.  Moja  žena a  tvoja  žena,  a  oni  všetci,  pôjdeme cez  švajčiarsko a  cez
Palestínu.” Povedal som: “Nie.”

Mal som ten výklad. Povedal som bratovi Welchovi, či bratovi Fredovi a ím: “Poviem
vám ráno. Ale prv musí niečo povedať moja žena.” A keď som jej zavolal, ona odmietla
ísť. Povedal som: “Tu to je,” vidíte.

56 No ten malý biely čln, to bolo to jedno zhromaždenie. To je v poriadku ísť niekde tu
na brehu, na jedno zhromaždenie. Ale to nie je dostačujúce, hoci to bolo biele a dobré,
volať ma za more.

Brat Fred a brat ... tam (predstavovali v tom videní), oni predstavovali, ísť ako
turisti, zo špásu. Ale ja sa nestarám robiť niečo také. A odmietnuť to, že oni boli člnkári -
to znamenalo, že neboli kazatelia; ale ja som bol kazateľ. A potom tá potrava v tej malej
dlhej budove ... Ja som neišiel za more, a vrátil som sa do tejto malej budovy, a nahrali
sme tucty páskou, o pyramíde a všetko, aby ukázať ľuďom hodinu v ktorej žijeme.

No porovnajte ešte i toto s tými ostatnými, s tými snami. Toto bolo videnie. Tá
potrava, tu to je. Toto je to miesto.

57 Všimnite si, čo sa potom stalo? Potom hneď po tom ako prišlo to štvrté videnie
(alebo štvrtý sen, ktorý mi povedali), prichádza brat Parnell. On je niekde tu. Aha tu. A
Billy tu nebol, a ten človek bol zúfalý. On je z Bloomingtonu, myslím, alebo z Bedfordu?
V Lafayette, má zhromaždenia. On mal sen, a on prišiel ku bratovi Woodovi a povedal:
“Ja  to  proste  nemôžem tak  nechať.  Musím  to  povedať.  Musím  to  povedať  bratovi
Branhamovi. Mňa to trápi.” A Boh vie, medzi nimi nebol ani jeden sen, prišli len jeden,
dva, tri, štyri, päť, šesť.

58 Brat Parnell povedal: “Mal som zvláštny sen. Snívalo sa mi, že som mal mať tam
hore zhromaždenie, a nejakým spôsobom ďalšie zhromaždenie bolo tu akoby v novom
zbore.”  A  povedal,  že  tento  nový  zbor,  ako  on  povstal,  že  on  sa  divil  prečo  oni
nespolupracovali medzi sebou, alebo niečo také. A povedal, že on tu stál, rozmýšľal:
“No, keď som tu, len počkám, a budem navštevovať tie zhromaždenia.”

Povedal, že nejaký človek prechádzal cez tú budovu v hnedom obleku a s knihou.
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Myslím že písal. A on povedal bratovi Parnellovi, povedal: “Toto je zhromaždenie za
zavrenými dvermi. Ono je len pre diakonov a starších. ” No, cítil sa trochu zaskočený.
Tak vyšiel von tými dvermi toho nového zboru, tej cirkvi, ktorá bola postavená, alebo
tejto reparovanej - opravenej. A keď vyšiel von snežilo - bolo zlé počasie, zimný čas. A
nikto z tých ľudí nevedel o tom nič.

59 A keď vyšiel von dvermi, ja som tam stál a díval som sa smerom na západ. Povedal
som: “Necíť sa zaskočený, brat Parnell. Ja ti ukážem čo máš robiť.”

Brat Parnell a všetci ostatní z nich vedia, že som im nepovedal žiadny výklad (To sa
deje práve teraz.), jednako som to videl, keď to oni hovorili. Všimol si si, ako rýchlo som
z  tade  odišiel,  brat  Parnell,  aby  som ti  nemusel  nič  povedať?  A  odišiel  som hore,
nepovedal som nič bratovi Woodovi, ani nikomu inému. Nikomu. Len som to nechal,
pretože som chcel  vidieť do čoho to viedlo. Počuli  ste ma povedať neskoršie: “Som
utrápený”? To je to, čo to bolo.

Potom, brat Parnell, on povedal, že som mu povedal: “Brat Parnell, vykroč, a prvé
miesto na ktoré prídeš bude Cipora.” (Cipora? Cipora, čo znamená spojovacia čiarka,
alebo zastávka, alebo niečo.) Povedal som: “Nezostaň tam. Potom choď ďalej, a nájdeš
nejakú starú ženu. A potom nezastaň tam. Znovu choď ďalej, nájdeš veľmi starú ženu.
Nezastav sa tam.” A po celý čas, kým som hovoril, kráčali sme po snehu.

Povedal som: “Choď, až kým nenájdeš moju ženu. A keď nájdeš moju ženu, tam sa
zastav.” A povedal, že sa pozeral, a boli sme preč zo snehu na púšti, a ja som zmizol. A
on sa pozrel naspäť a videl svoju ženu, ako pumpovala zo studni vodu, a nejaký kazateľ
ju ťahal, aby ju odtiahol preč od tej pumpy. Ona ho pozorovala - a on sa zobudil.

60 Tu je výklad tvojho snu (mohol som ti ho povedať ten večer, ale ja som sa len
otočil preč): Pokiaľ ide o tú Ciporu a jednu starú ženu, a ďalšiu veľmi, veľmi starú ženu -
to sú cirkvi, vidíš, a Cipora, bola v podstate Mojžišovou ženou, Cipora. A všimli sme si,
že som mu povedal, aby sa pri nich nezastavoval. Bez ohľadu na to aké staré oni boli, to
boli organizácie. Nezastavujte sa pri nich! Oni žili vo svojom čase. Ale keď on príde ku
mojej žene - ktorou je moja cirkev, ku ktorej ma Ježiš Kristus poslal v tomto poslednom
dni, a tu to je - zastav sa tam! A ja som odišiel na západ.

61 Potom, sestra štefánia ... ona tu možno nie je, pretože bola v nemocnici. Neviem.
Je tu sestra štefánia ...? Áno, tu je. Sestra štefánia prišla do môjho domu, aby som sa
modlil prv, ako odišla do nemocnice na operáciu, aby jej Boh pomohol a požehnal ju. A
On to ozaj urobil.

A ona povedala: “Mala som zvláštny sen, brat Branham.”

Povedal som: “Áno?”

A ona povedala: “Snívalo sa mi, že som bola na západe, a ...” (Toto je šiesty.) A
povedala: “Snívalo sa mi, že som bola na západe, a to je vlnitý kraj. A keď som sa
pozrela, tam na kopci stál veľmi starý človek s dlhou bielou bradou; a vlasy, ktoré ešte
mal mu trčali dole cez tvár. A mal biely plášť - či niečo, rúcho.” Povedala: “Vietor tým
vial.” (Myslím, že to takto hovorím dobre, sestra štefánia.) A povedala: “Išla som bližšie.
On stál na vrchu nejakej hory a díval sa smerom na východ.” A povedala: “Divila som
sa, kto je tento starý muž?” A prichádzala bližšie a bližšie. A keď prišla bližšie, poznala
kto to bol. Bol to nesmrteľný Eliáš, prorok, stál tam a díval sa na východ.

62 79.Ona povedala: “Musím ho vidieť!” (Ona mala potrebu.) A vybehla hore na ten
kopec  a  padla  tam na  zem,  hovorila  ku  nemu v  mene  Eliáša,  a  povedala,  že  keď
hovorila, počula hlas, ktorý povedal: “Čo chceš sestra štefánia?” A to som bol ja.

Tvoj sen sa vyplnil hneď tam, sestra štefánia. Pretože hneď po tom, som odišiel do
Louisville. To čo ona potrebovala to bola tá modlitba, vidíte. Ona sa z toho v nemocnici
dostala  v  poriadku; a  ten môj  znak idúc smerom na západ,  dívajúc sa smerom na
východ, na moju čriedu.

Všimnite si, keď ... ja som odišiel do Louisville, a keď som prišiel naspäť, vchádzal
so do brány, a tam okolo mojej brány boli naťahané pne. Pán Goyne, tu z tej mestskej
ulici, išiel práve po ulici. Povedal: “Billy, poď sem.” Povedal: “Musíš presunúť svoju bránu
a všetko ... plot, plotové kamene, a bránky.”

Povedal som: Dobre, v poriadku, Billy. Presuniem to. Kedy?“

On povedal: “Poviem ti. Dám ti vedieť, kedy.” Povedal: “Hneď prvého toho roku
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začnú na tom pracovať.”

Povedal som: “V poriadku.”

63 A tak som vykročil smerom ku domu a žena povedala: “Musím ísť hneď teraz do
obchodu.” Išiel som dole ulicou a chlapec, Raymond Ring, ktorý je mestským inžinierom
... Stále som ho nazýval “Mud Ear” (“Zablatené ucho”), pretože keď sme boli ešte malé
deti a plávali sme spolu, on kusom blata trafil nejakého chlapca do ucha, a my sme ho
stále nazývali “Zablatené ucho”. On býva rovno tu na ulici, asi druhý vchod odo mňa,
poniže brata Wooda.

A tak som zavolal: Mud, poď sem na chvíľu.“

On povedal: “Dobre Billy.” On tam prišiel.

Povedal som: “Ten kolík, ktorý si zatĺkol ...”

On povedal: “Billy, oni pri tom všetko zaberú. Všetky tieto stromy, tieto ploty, i
všetko musí byť odsunuté.”

Povedal som: Ale ten inžinier mi povedal, že môj pozemok zachádza do stredu tej
ulici.“

On  povedal:  Áno,  ale  oni  to  budú  rozširovať.  Jednako  to  v  tom  zaberú.“  On
povedal: ”Môj tiež.“

Povedal som: “No, brat Wood je murár,” a povedal som: “Dám to jemu, aby to
presunul dozadu.”

On povedal: Billy, nedotýkaj sa toho. Nech to urobí ten staviteľ. To je tá fara, však?
“

Povedal som: “Áno.”

On povedal: “Nech to on urobí.” Povedal: “Vieš čo chcem povedať:”

Povedal  som: “Áno.” Odišiel  som. A v tej  chvíli  ma niečo napadlo.  Odišiel  som
domov,  vošiel  som do  svojej  izby,  zobral  som tú  knihu,  a  tam to  bolo.  To  neboli
betónové bloky - to boli kamene.

Povedal som: “Méda, priprav sa.”

64 šesť rôznych snov, a potom to zavŕšilo to videnie. “Keď sa tieto veci začnú diať,
vydaj sa na západ.”

Zatelefonoval so do Tucsonu. Brat Norman má nejaké miesto. Neviem kde idem.
Neviem čo robiť. Som len ... stojím. Neviem čo robiť. Opúšťam dom, za ktorý nemusím
platiť nájomné. Moja mzda je sto dolárov na týždeň. Za dom musím platiť takmer sto
dolárov na mesiac. Som tu spolu so svojimi bratmi a sestrami, kde ma majú radi. A
idem  neviem  kde.  Neviem  prečo.  Neviem  vám  povedať  prečo.  Ale  viem  jedno;
nasledovať len to, čo On hovorí. Neviem ktorou cestou sa pohnúť, čo robiť. To nie je
mojou ...

Myslím, že Abrahám sa cítil podobne, keď mu On povedal: “Choď tam za tú rieku.”
On nevedel čo robiť, ale putoval, oddelil sa. Ja neviem čo robiť.

65 Minulú sobotu ráno, včera tomu bol týždeň, okolo tretej hodine ráno, vstal som a
išiel som sa napiť vody, a prikryl som Jozefa v jeho izbe. A potom som prišiel naspäť, a
hneď som si ľahol a zaspal som. Keď som zaspal ... Hovorím tu teraz o týchto drobných
snoch a o všetkom, tak budete vidieť pozadie toho, čo chcem povedať.  Prikryl  som
Jozefa, a odišiel som naspäť a ľahol som si a zaspal som. A sníval sa mi sen.

A snívalo sa mi, že som videl nejakého muža, ktorý mal byť mojím otcom, hoci bol
veľkým mužom. A videl som ženu, ktorá mala byť mojou matkou, iba že nevyzerala ako
moja matka. A tento muž bol veľmi podlý ku svojej žene. A mal trojhranný drúk, keď
preštiepil  toto  poleno,  a  z  toho  bol  ...  Viete  ako  sa  štiepe  drevo;  vznikne  z  toho
trojhranný drúk. A zakaždým, keď táto žena chcela vstať, on ju proste chytil za krk a
udrel ju po hlave a zvalil na zem. Potom ona tam ležala zvíjala sa a kričala, a potom sa
začala znovu dvíhať.

On chodil pyšne okolo, s vypnutou hruďou - veľký človek. A keď sa začala znovu
dvíhať, on ju chytil za krk, zobral svoj trojhranný drúk, a udrel ju s ním po hlave, zvalil
ju na zem. Chodil okolo, vypol hruď, ako keby bol urobil niečo veľké.
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66 Stál som vedľa a pozoroval to. Myslel som si: “Nemôžem sa pustiť to toho chlapa.
Je príliš veľký. A potom on by mal byť mojím otcom. Ale on nie je môj otec.” A povedal
som: “On nemá čo takto sužovať túto ženu.” Rozčúlil som sa na neho.

Tak potom, zrazu som mal dostatok odvahy a prišiel som ku nemu a chytil som ho
za golier a zvrtol som ho. A povedal som: “Nemáš právo biť ju.” A keď som to povedal,
narástli mi svaly! Vyzeral som ako obor. A ten muž sa pozrel na tie svaly, a potom sa
ma začal báť. A ja som povedal: “Ešte raz ju udrieš a budeš mať dočinenia so mnou.” A
on váhal, udrieť ju znovu. A potom som sa zobudil.

Chvíľu som tam ležal. Myslel som si: “Čo to je? Zvláštne, čo sa mi to snívalo o tej
žene.” A v tej chvíli to prišlo - dostal som výklad.

67 Tá žena reprezentuje cirkev sveta dnes - po celom svete. Ja som sa narodil práve v
tomto zamiešaní, a tu som. Ona má byť nejako matkou ... Ak ona bola matkou smilníc -
ale jednako ja som sa narodil práve do toho. A jej mužom sú denominácie, ktoré ňou
vládnu. Ten trojhranný drúk, ktorý on mal je trojičný krst na falošné mená, že zakaždým
ona  začínala  povstávať  (to  zhromaždenie,  aby  to  prijalo),  on  ju  s  ním  udrel.
Samozrejme, on bol taký veľký, obrátil som sa, trochu som sa ho bál. A potom jednako
som sa  pustil  do  neho,  a  tie  svaly  to  boli  svaly  viery.  Ona  spôsobila,  že  so  začal
rozmýšľať: “Ak je Boh so mnou a môže mi dať svaly, dá mi aby som sa jej zastal,”
“Prestaň ju udierať!”

68 Muselo byť desať hodín v ten deň, keď sa moja žena snažila vojsť do tej izby, a to
sa stalo. To ráno som sa dostal do videnia to ráno, a nejako som ... Pamätajte toto teraz
nebol sen!

Je rozdiel medzi snami a videniami. Sny sú keď idete spať; videnia, keď nespíte. My
sa tak narodíme. Normálny človek, keď sa mu sníva, to je v jeho podvedomí. A jeho
podvedomie je ďaleko od neho. Jeho zmysly sú v činnosti, pokiaľ je on vo svojom prvom
vedomí. V tomto vedomí, ste normálni. Vidíte, máte chuť, voniate, počujete. Ale keď ste
vo  svojom  podvedomí,  spíte,  vy  ani  nevidíte,  ani  nemáte  chuť,  nevoniate,  ani
nepočujete. Ale je niečo, keď spíte, že ... Vy sa vraciate naspäť do tohoto vedomia. Tam
je pamäť, že si pamätáte niečo, čo sa vám snívalo možno pred rokom.

U obyčajného človeka je to takto. Ale keď Boh niečo predurčil, toto podvedomie u
vidiaceho nie je ďaleko od tadeto, ale obidve vedomia sú spolu. A vidiaci vo videní nejde
spať - on je stále pri svojich zmysloch, a vidí to.

69 Vysvetľoval som to raz nejakým doktorom, a oni vstali  a povedali: “Zaujímavé.
Nikdy sme o takom niečom ani nepomysleli.”  Keď ma zobrali  na test vlnenia, a oni
povedali, že nikdy nevideli niečo také. No, povedali: “Niečo sa s vami deje.”

A ja som povedal ... Povedal som im. Oni povedali: “Tu je presne to.”

Tie dve vedomia sú umiestnené celkom blízko spolu. To nie je nič, čo by som ja
mohol urobiť, a to ma nerobí ničím viac, ako je každý druhý. To len Boh tak urobil. Vy
nejdete spať - vy ste rovno tu, tak ako keď spíte. Vy tu stojíte, takto sa dívate a ...
všetci ste to videli, po celom svete.

Vy nejdete spať - stojíte tu na pódiu hovoríte ku ľuďom. Počujte ma, dostávať sa do
videní a prichádzať naspäť, keď idem s vami v aute, kdekoľvek to je, a hovorím vám
veci, ktoré sa stanú. Nikdy to nesklamalo. Nikdy. Videl niekto, žeby to niekedy sklamalo?
[Publikum hovorí:  “Nie veru!”]  To nemôže sklamať.  To nesklame, pokiaľ  je  to Boh.
Všimnite si, rovno na pódiu, tisíce, pred desať tisícami ľudí, dokonca iných jazykov, v
ktorých som ani nedokázal hovoriť - nikdy to nesklamalo. To je Boh.
70 No, v tomto videní, alebo ako som hovoril, pozrel som sa, a uvidel som zvláštnu
vec. No, vyzeralo to, akoby môj malý syn, Jozef, bol po mojom boku. Rozprával som sa
s ním. No, ak budete to videnie pozorovať skutočne pozorne, budete vidieť prečo tam
Jozef stál.

A ja som sa pozrel,  a tam bol veľký krík. A na tom kríku v zoskupení vtákov -
maličkých vtákov,  asi  pol  cóla dlhých a pol  cóla vysokých ...  Oni  boli  malí  unavení
bojovníci. Ich drobné perie bolo obité dole. A tam boli okolo dva alebo tri na vrchnom
konári, šesť alebo osem na ďalšom konári, a pätnásť alebo dvadsať na ďalšom konári,
zostupujúci  do  tvaru  pyramídy.  Tieto  maličké  ...  maličkí  poslovia,  a  oni  boli  veľmi
unavení. Dívali sa smerom na východ.
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A ja som bol v Tucsone, v Arizone, v tom videní. Kvôli tomu ... predstavené to tak
kvôli  tomu, lebo On nechcel, aby som preočil,  kde to bolo. Oberal som si z nohavíc
bodliaky  z  púšte.  Povedal  som:  Teraz  viem,  že  toto  je  videnie,  a  viem,  že  som v
Tucsone. A viem, že tie malé vtáčky niečo reprezentujú.“ A oni sa dívali smerom na
východ. A náhle sa oni zobrali do letu, a odleteli smerom na východ.

71 A len čo oni odleteli, prišlo zoskupenie väčších vtákov. Oni vyzerali ako holubice -
so špicatými krídlami, nejakej sivej farby, trochu bledšie, než ako boli tí prví poslovia. A
oni leteli rýchlo smerom na východ.

Len čo sa oni stratili z môjho dohľadu, znovu som sa obrátil, aby som sa pozrel
smerom na západ, a tam sa to stalo. Nastal  výbuch, ktorý zatriasol skutočne celou
zemou! Teraz toto nepreočte! A vy pri páskach, buďte si istí, že to rozumiete správne!

Prv, výbuch! A zdalo sa mi, že to zaznelo, ako prekročenie zvukovej hranici, alebo
ako to nazývate, keď lietadlá prekročia rýchlosť zvuku, a ten zvuk prichádza naspäť na
zem. To proste zatriaslo, ako ... zarevalo, všetko. Mohlo to byť ako veľký úder hromu a
zablysknutie. To zablysknutie som nevidel. Počul som len ten veľký výbuch, ktorý sa
rozľahol, že to zaznelo, akoby to bolo južne odo mňa, smerom ku Mexicu.

72 Ale to zatriaslo zemou. A keď sa to stalo, stále som sa díval smerom na západ, a
ďaleko z večnosti som videl prichádzať zostavu niečoho. Vyzeralo to akoby to boli nejaké
malé bodky. Nemohlo ich byť menej ako päť a viac ako sedem. Ale oni boli  v tvare
pyramídy, ako tí poslovia, ktorí prichádzali.

A keď oni prišli,  moc Všemohúceho Boha ma zodvihla hore, aby som sa s nimi
stretol. A môžem vidieť ... Neopustilo ma to. Prešlo osem dní, a ešte na to nemôžem
zabudnúť. Nikdy ma nič netrápilo tak, ako toto. Moja rodina vám to povie.

73 Mohol som vidieť tých anjelov, s tými ostrými krídlami vzadu, letiaci rýchlejšie ako
zvuk. Oni prišli z večnosti, akoby v okamihu. Nestačili ste mihnúť okom, proste okamih,
oni tam boli. Nemal som čas porátať. Nemal som čas na nič viac len sa pozrieť. Mocní
anjeli, veľkí mocní anjeli, snehobieli! Vysunuté krídla i hlavy a boli “Fiuu - fiuu,” a keď sa
to stalo bol som zodvihnutý to tej pyramídy, do tej zostavy.

Myslel som si: “No, toto je to.” Bol som celý stŕpnutý, a povedal som: “Ó! Toto
znamená, že nastane nejaký výbuch, ktorý ma zabije. Som teraz na konci svojej cesty.
Nesmiem povedať svojej rodine, keď toto videnie skončí. Nechcem aby o tom vedeli. Ale
Nebeský Otec mi dal teraz vedieť, že môj čas je skončený. Nepoviem to mojej rodine,
oni sa budú o mňa starať, 'pretože on má odísť.' A títo anjeli prišli pre mňa, a ja budem
teraz zakrátko zabitý v nejakom výbuchu.”

Potom to prišlo ku mne, zatiaľ čo som sa nachádzal v tej konštelácii: “Nie, to nie je
to. Ak by to zabilo teba, zabilo by to Jozefa,” a ja som mohol počuť Jozefa, ako na mňa
volá. No, potom, znovu som sa otočil a rozmýšľal som: “Pane Bože, čo znamená toto
videnie?”

Uvažoval som, a potom to prišli ku mne. Nie nejaký hlas, proste to ku mne prišlo.
“Ó! To sú tí anjeli Pánovi, ktorí prichádzajú, aby mi dali moje nové poverenie!” A keď
som o tom rozmýšľal, zodvihol som ruky, a povedal som: “Ó, Pane Ježišu, čo mi dáš
urobiť?” A to videnie ma opustilo. Takmer hodinu, nemohol som precitnúť.

74 No, vy ľudia viete čím sú požehnania Pánove. Ale moc Pánova je úplne iná, moc
Pánova v takýchto situáciách. Cítil som ju mnohokrát predtým vo videní, ale nikdy takto.
Bolo to cítiť ako úctyhodný strach. Bol som tak prestrašený, že som bol až ochrnutý v
prítomnosti týchto bytostí. Hovorím vám pravdu. Ako povedal Pavol: “Neklamem.” Nikdy
ste ma nezastihli hovoriť niečo bludné o niečom takom. Niečo sa má stať!

Potom, po chvíli som povedal: “Pane Ježišu, ak budem zabitý, daj mi to vedieť, a ja
nepoviem  o  tom  svojej  rodine.  Ale  ak  je  to  niečo  iné,  daj  mi  to  vedieť.”  Nič
neodpovedalo.

Potom, keď ma Duch opustil, asi po pol hodine, myslím, alebo viac, povedal som:
“Pane, ak to znamená, potom, že budem zabitý, a Ty si skončil so mnou na zemi, a ja
budem zobratý teraz domov ...  ak je to to,  to bude dobre.  To je v poriadku.”  Tak,
povedal som: “Ak to znamená to, daj mi vedieť. Pošli znovu na mňa Tvoju moc. Potom,
budem vedieť, že to nemám hovoriť svojej rodine, ani nikomu, o tom, pretože Ty máš
zaumienené prísť a zobrať ma preč.” A nič sa nestalo. Čakal som za chvíľu.



PANE, JE TOTO ZNAK KONCA? 17

75 Potom som povedal: “Pane Ježišu, ak to neznamenalo to, a znamená to, že Ty máš
niečo pre mňa do vykonania, a to mi bude zjavené neskoršie, potom pošli svoju moc.” A
takmer ma to vychytilo z tej izby!

Našiel som sa niekde v kúte. Mohol som počuť moju ženu, ako sa niekde snaží
zatriasť dvermi. Dvere do spálni boli zamknuté. A ja som mal otvorenú Bibliu, a čítal
som ... Neviem, ale tam bolo, myslím, Rimanom, 9. kapitola, posledný verš: “Hľa ja
kladiem na Sione uholný kameň, kameň úrazu, vzácny uholný kameň, a nikto kto verí
naň nebude zahanbený.”

Myslel som: “To je divné, že som toto čítal.” Duch ma stále obklopoval v tej izbe.
Zavrel som Bibliu a stál som tam. Podišiel som ku oknu, bolo okolo desať hodín vo dne,
alebo viac, a zodvihol som ruky, a povedal som: “Pane Bože, nerozumiem. Toto je pre
mňa zvláštny deň. A som takmer bez seba.”

76 Povedal som: “Pane, čo toto znamená? Daj mi to znovu čítať, ak si to bol Ty.” (No
toto zneje detsky.) A zobral som Bibliu. otvoril  som ju. Bolo to znovu na tom istom
mieste - Pavol, hovorí Židom, že oni sa snažili ... hovorí Rimanom, že Židia sa snažili
prijať to skrze skutky, ale to je skrze vieru, že tomu veríme.

No, od vtedy je to strašný čas. No vidíte kde stojím. Neviem čo sa deje. Neviem čo
povedať. Ale teraz, dovoľte mi teraz, od teraz, za ďalších, okolo pätnásť, dvadsať minút,
dovoľte mi pokúsiť sa povedať tu teraz niečo. Pamätajte, tieto videnia ani raz nesklamali.

No, vezmem za chvíľu Písmo. Ak si všimnete, v Zjavení, desiata kapitola ... No,
dovoľte mi povedať toto: Ak je to Biblické videnie, ono môže byť vyložené jedine Bibliou
A potom chcem, aby ste to dali dokopy. No, vy, ktorí ste tu i vy pri páskach, buďte si
istí,  že  toto  hovoríte  tak,  ako  to  ja  hovorím,  pretože  veľmi  ľahko  môže  dôjsť  do
neporozumenia. (Ponáhľate sa? No dobre. Len ... Ďakujem vám, že ste tak potichu, a
milí.)
77 No, ten siedmy anjel ... No, vážení (ako som toto nazval), je toto znak času konca?
Kde žijeme? Ktorá  je  to  hodina  dňa?  Ako ten  unavený zápasník  cez  noc,  vstáva a
zapaľuje hodiny, aby sa pozrel a videl koľko je hodín - zapaľuje svetlo - mojou modlitbou
je: “Bože,  daj  nám zapáliť  svetlo.”  Nachádzam sa v hroznom položení,  keby ste to
vedeli. Pamätajte, hovorím vám to v mene Pánovom, povedal som vám pravdu! A niečo
sa má stať! Ja neviem. No, vy pri páskach, rozumiete? Ja neviem! Budem sa snažiť ... čo
prišlo včera ku mne, keď som sedel vo svojej izbe. Ja nehovorím, že to je pravda. To sa
len niečo hýbalo v mojom srdci, keď som chodil po podlahe.

Mal som odísť ... zobrať si trochu voľno a prísť s Charlie a ísť s ním jeden deň na
poľovačku, prv ako sa budeme musieť rozísť.

78 Dovoľte  mi  povedať,  to  že  idem  na  západ,  to  neznamená,  že  opúšťam  túto
modlitebňu. Toto je zbor, ktorý mi dal Pán Boh. Tu je môj hlavný stan. Tu zostávam.
Idem v poslušnosti podľa prikázania, ktoré mi bolo dané vo videní. Môj syn Billy Paul,
zostane mojím sekretárom. Môj úrad bude rovno tu v tomto zbore.

S pomocou Božou, budem tu, keď sa skončí táto vec, a budem kázať tých sedem
pečatí. A všetky pásky, ktoré nahrávam, či čokoľvek iné, bude urobené rovno tu v tomto
zbore. Rovno tu, pokiaľ viem, tu je miesto, kde môžem kázať vo väčšej slobode, ako
kdekoľvek inde na svete - kvôli tejto skupine ľudí tu, ktorí veria, a sú hladní a držia sa
toho. Tu sa cítim ako doma. Toto je to miesto. A ak si všimnete, tie sny povedali to isté,
vidíte, kde tá potrava ...

No, ale neviem, čo leží v budúcnosti. Ale viem, kto drží budúcnosť. To je hlavná
vec.

79 No, Bože, ak sa mýlim, odpusť mi a zavri potom moje ústa, Pane, na všetko, čo by
nebola  Tvoja  vôľa.  Ja  toto  robím  len  pretože  som  stiesnený,  Pane.  Nech  tí  ľudia
rozumejú - len stiesnený.

Dôvod, prečo si myslím, že ten výklad neprišiel hneď, to bolo skrze suverénneho
Boha, pretože verím, že je to tu v Biblii pre mňa napísané. A potom ak je to Biblické,
môže to vyložiť jedine Biblia. A ak je toto pravda, brat, sestra, nemám v úmysle vás
postrašiť, ale bude lepšie ak budeme teraz veľmi opatrní. Sme ... niečo je hotové stať sa.

A hovorím toto s vážnosťou a s bázňou Božou. Myslíte, že by som tu stál ... a vy
ľudia dokonca veríte, že som prorok. Netvrdím, že som. Moja pohnútka bola toto. Minulý
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rok som povedal: “Jediné čo som uvidel, prebudenie v národe skončilo - alebo v tomto
národe, každopádne.” Vydal som sa na misijnú cestu - mnohí z vás išli so mnou. Ó, to
bolo v poriadku. Prežívali sme nádherné chvíle, krásne zhromaždenia, mnohé zástupy.
Ale to proste nebolo ešte to. Toho roku sa vydávam na misijnú cestu. Pokiaľ budem
môcť, pôjdem do Afriky, Indii a okolo sveta, ak budem môcť, na ďalšiu misijnú cestu.

Ak to nebude fungovať, potom nevezmem ani vodu ani potravu, a vyjdem tam na
niektorý z tých vrchov, a zostanem tam, až kým Boh nejako neodpovie. Nemôžem takto
žiť. Nemôžem proste ísť ďalej. Toto môže byť tá odpoveď tu. Neviem. Až kým ma On
nepremení ...

80 Pamätáte si to videnie, asi pred tromi týždňami, ako som stál v slnku, kázal do
zhromaždenia?  Všetci  ste  tu  boli  minulú  nedeľu,  mnoho  nedieľ.  Vy  ľudia  tu,  ktorí
dostávate tie pásky, a boli ste tu, keď to bolo povedané, vy rozumiete týmto veciam,
pretože teraz, sa len dotknem týchto miest, a vy to sledujte. Práve že každý kúsok z
toho, čo bolo povedané pasuje rovno do toho. Tak to musí byť ten výklad. Neviem. Preto
hovorím: “Pánovia, je to to?”
81 Verím, že ten siedmy anjel zo Zjavenia 10 je ten posol siedmeho cirkevného veku
zo zjavenia 3:14. Pamätajte ... No, dovoľte mi prečítať, pozrite, kde môžem čítať. No,
toto bol ten siedmy anjel.

Ale  vo  dňoch  hlasu  siedmeho  anjela  [7.  verš],  keď  bude  trúbiť,  dokoná  sa
tajomstvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.

No, všimnite si, toto bol anjel; a to je ten anjel toho siedmeho cirkevného veku,
pretože to tu hovorí, že to je ten siedmy anjel siedmeho cirkevného veku. Našli ste to?
Ak  chcete  vidieť  kto  ...  alebo  kde  je  ten  anjel  -  Zjavenie  3:14.  To  je  anjel  pre  tú
Laodicejskú cirkev.

82 No, pamätáte sa, keď to tu bolo povedané, tí anjeli v tých cirkevných vekoch. No, v
tomto, to bode zapadať rovno do týchto siedmych pečatí, o ktorých sa chystáme hovoriť.
A týchto sedem pečatí, o ktorých sa budeme snažiť hovoriť, keď prídeme nabudúce, je
tých sedem napísaných pečatí. A týchto sedem pečatí, ako viete, je len manifestáciou
siedmych anjelov siedmych zborov. Ale je sedem ďalších pečatí, ktoré sú na zadnej
strane tej knihy - zvonku Biblii. Všimnite si, dostaneme sa ku tomu za chvíľu.

No, prv ako toto začnem, ste unavení? Chceli by ste povstať, zmeniť pozíciu?

83 No,  počúvajte  pozorne.  Siedmy  anjel  zo  Zjavenia  10:7  je  poslom  siedmeho
cirkevného veku, vidíte. No sledujte to. “Vo dňoch ... ” No sledujte to tu.

Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie ...

No, trúbenie tohoto posla, tu tohoto siedmeho anjela, to je trúbenie jeho posolstva
do Laodicejskej cirkvi. Všimnite si aké je jeho posolstvo. No, ono nebolo pre prvého
anjela (nebolo to dané), pre druhého anjela, tretieho, štvrtého, piateho, šiesteho; ale to
je ten siedmy anjel, ktorý mal posolstvo tohoto typu. Čo to bolo? Všimnite si, toto jeho
posolstvo: dokončuje všetky tajomstvá Božie, ktoré sú napísané v Knihe. Tento siedmy
anjel zakončuje všetky tajomstvá, ktoré neboli dotiahnuté do konca počas všetkých tých
organizácií a denominácií. Siedmy anjel ich dáva dokopy a zakončuje celé to tajomstvo.
To je to, čo hovorí Biblia - zakončuje tajomstvá tej napísanej Knihy.

84 No, všimnime si niekoľko z týchto tajomstiev, a ak chcete, zapíšte si ich. Najprv,
zoberiem to, čo hovorí Scofield tu v Matúšovi 13, ak si chcete niektoré z nich zapísať. Ak
nemáte Scofieldovu Bibliu, môžete si prečítať, čo si on myslí, že čo sú niektoré tieto
tajomstvá.

No, v 11. verši:

A on odpovedal a riekol im: Pretože vám je dané [jeho učeníkom] ... Pretože vám
je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale tamtým nie, ale tamtým nie je dané
[tie tajomstvá].

Tu je to tajomstvo: Tajomstvo je písmo ... je to predbežne skrytá pravda, teraz
Božsky zjavená, ale ktorá je ... nadprirodzený element stále zostáva, napriek zjaveniu.
Tie väčšie tajomstvá a tie veľké tajomstvá sú:

85 Číslo 1: Tajomstvo kráľovstva nebeského. To je to, o ktorom teraz hovoríme. Matúš
13: 3 - 15.
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Číslo 1: Tajomstvo kráľovstva nebeského. To je to, o ktorom teraz hovoríme. Matúš
13: 3 - 15.

Druhé tajomstvo je tajomstvo zaslepenia Izraela počas tohoto veku. (Rimanom 11:
25 i s tým, čo s tým súvisí.)

Tretie tajomstvo je tajomstvo prenesenia živých svätých na konci času tohoto veku.
(1 Korinťanom 15, a tiež 1 Tesaloničanom 4: 14 - 17.)

štvrté tajomstvo, Novozákonnej cirkvi ako jedného tela, zloženého z obidvoch zo
Židov  i  Pohanov.  (Efežanom 3:  1  -  11,  Rimanom 16:  25,  a  tiež  Efežanom 6:  19,
Kološanom 4: 3.)

Piate tajomstvo je tajomstvo cirkvi, ako nevesty Kristovej. (Efežanom 5: 28 - 32.)

šieste tajomstvo je tajomstvo živého Krista,  toho istého včera,  dnes i  naveky.
(Galaťanom 2: 20 a Židom 13: 8, a mnohé takéto miesta.)

Siedme tajomstvo je tajomstvo Boha, menovite Krista,  ako stelesnenej plnosti
Božstva  telesne,  v  ktorom  všetka  Božská  múdrosť  a  pobožnosť  je  prinavrátené
človekovi.

Deviate  tajomstvo  je  tajomstvo  neprávosti,  o  ktorom  je  zmienka  v  II.
Tesaloničanom, a tak ďalej.

Desiate tajomstvo je tajomstvo siedmich hviezd zo Zjavenia 1: 20. (Práve sme cez
to prešli. Sedem hviezd a sedem cirkví, sedem poslov, a tak ďalej.)

A jedenáste tajomstvo je tajomstvo Babylonu, tej smilnici. (Zjavenie 17: 5 - 7.)

86 To sú niektoré z tých tajomstiev, ktoré má tento anjel zakončiť ... všetky tajom-...
všetky tajomstvá Božie. A to ďalšie (nech to poviem s vážnosťou a nepoukazujúc na
seba,  ale  odkazujúc  na  toho  anjela  Božieho):  semeno  hada,  ktoré  bolo  skrytým
tajomstvom po všetky tie roky; milosť daná do poriadku - nie nemilosť, ale skutočná
opravdová milosť; nie niečo také, ako večne horiace peklo. Budete horieť milióny rokov,
ale všetko, čo je večné nemá začiatok ani koniec, a peklo bolo stvorené - všetky tieto
tajomstvá.

Tajomstvo krstu Duchom Svätým - bez senzácie, ale osoba Krista činiaca vo vás tie
isté skutky, ktoré On činil. Tajomstvo vodného krstu, kde trojičiarsky extrém to priniesol
do titulov Otec, Syn a Duch Svätý; a tajomstvo Božstva, ktoré je vyplnené v krste vo
meno Ježiša Krista podľa knihy Zjavenia, ktoré cirkev v tomto čase mala prijať. To sú
niektoré z tých tajomstiev.

Ohnivý Stĺp navracajúci sa naspäť. Amen! To sú veci, ktoré sa mali stať, a my to
vidíme!

87 Ó, mohli by sme pokračovať a vymenúvať tieto tajomstvá. Vidíme ten ohnivý stĺp,
ktorý viedol deti Izraela - ten istý, ktorý zrazil na zem Saula na jeho ceste do Damašku,
a ten istý, prichádza s tou istou mocou, činiaci tie isté veci, a zjavuje to isté Slovo, ktoré
slovo za slovom súhlasí s Bibliou.

Trúbenie trúby predstavuje trúbu evanjelia. A trúbenie na trúbe v Biblii znamená
pripraviť sa na Biblickú vojnu. Zapisujete si to? Biblická vojna. Pavol povedal, (Ak si to
chcete zapísať, 1. Korinťanom 14: 8), Pavol povedal: “Ak trúba vydáva neistý zvuk, ako
bude človek vedieť na čo sa má pripraviť?” A ak to nemá Biblický zvuk, potvrdený,
zamanifestované potvrdenie Slova Božieho, ako budeme vedieť, že sme v čase konca?

Ak ono hovorí, že oni veria, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky, ale
zapierajú Jeho znamenia a zázraky, skrze ktoré celá ríša prírody uverila v Neho, a celá
cirkev uverila v Neho skrze ne, ako budeme vedieť ako sa pripraviť?

88 Niekto príde s grafom, kde to všetko nakreslil,  a  niekto príde s niečím iným a
nakreslil toto všetko a nezhoduje sa to s tam tým. Niekto prichodí a hovorí: “Toto je to,”
znovu sa vracia do toho, a ostatní takto napísali knihy a všetko možné.

Ale Boh prichádza v moci svojho vzkriesenia, a kto bude hovoriť proti tomu? Ak
Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky, On robí to isté, čo robil včera, dnes, i
naveky. To je to, čo tento anjel má robiť - zobrať tie tajomstvá, tie nedotiahnuté konce,
ktoré ľudia opustili.

Všimnite si, ak to vydáva neistý zvuk, nebiblický, kto sa môže pripraviť? Ale trúba
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... Všimli ste si, každý jeden z týchto vekov, ako som vám povedal o tom dozrievaní
cirkvi,  zaznela  trúba,  bola  odtrhnutá pečať.  A  trúba znamená vojnu!  Ak to  nedáva
Biblický zvuk, čo s tým?

89 Dovoľte, že vám to pripomeniem. Nepreočte to teraz. Všimnite si, každý cirkevný
vek mal svojho posla. To vieme. Pavol bol prvým poslom. A keď tá prvá trúba zaznela, a
tá prvá pečať bola odtrhnutá, Pavol bol ten prvý posol, ako sme videli. Čo on urobil?
Vyhlásil vojnu. Komu? Ortodoxnej cirkvi, že neuverili v znak Mesiáša, ktorý im Ježiš
predstavil.

Prečo, oni to mali poznať! Oni to mali vedieť. Pamätajte Pavol prišiel na konci toho
veku - všetci poslovia prišli na konci svojho veku. Tieto veci sú prinesené najavo v čase
konca.

Pavol, poznajúc Písma, a vediac, že Ježiš bol Mesiáš ... A on s Písmom hrmel na tie
synagógy chodiac  z  miesta  na miesto,  a  bol  vyhnaný z  každej  z  nich,  až  nakoniec
striasol prach zo svojich nôh a obrátil sa ku Pohanom.

90 Čo to bolo? Trúbenie trúby! Stál tam anjelsky posol so Slovom. Ó! Nepreočte to
teraz! Slovo! A Pavol, s pravým výkladom Božieho Slova, drvil  všetky tie synagógy.
Stálo ho to život.

Takto by sme mohli ísť ďalej ku Ireneusovi, poslovi ďalšieho cirkevného veku; a sv.
Martinovi, do ďalšieho cirkevného veku, keď začali zavádzať náuku Nikolaitov - začala
dozrievať. Oni drvili ten vek. Sv. Martin drvil svoj vek.

A potom Luther,  ten  piaty  posol,  on  hrmel  Slovom Božím na Katolícku cirkev.
“Spravodlivý bude žiť z viery,” on povedal; a “Toto nie je doslovné telo Kristovo.” A hodil
tú komúniu na podlahu, vyšiel, a hrmel na Katolícku cirkev! Tá trúba zaznela. Je to tak.
Je to pravda?

91 John Wesley, povstal vo dňoch Anglikánskej cirkvi, keď oni povedali: “Nie je viac
dôvodu mať prebudenie,” a to odišlo do semena. Ale Ján Wesley povstal s posolstvom
druhého diela milosti - posvätenia. A on drvil Anglikánsku cirkev s trúbou evanjelia -
pripravil na vojnu. Je to tak. On to urobil.

Teraz, my sme v Laodicejskom veku, keď oni znovu urobili denomináciu - Metodisti,
Baptisti, Presbyteriáni, Luteráni, Letniční - a my čakáme proroka, aby prišiel a rozdrtil
tento vek, a odvrátil ich od ich neprávosti.

No, ak toto bol trend po celý ten čas, či zmení Boh svoj trend v tomto čase? On to
nemôže zmeniť. On musí zachovať to pravidelné udieranie. Pamätajte, tento posol bol
tým siedmym anjelom, a on mal zobrať všetky tieto tajomstvá a zhromaždiť ich.

92 Všimnite si, siedmy anjel mal hrmieť na bohatú Laodicejskú cirkev. “Som bohatý a
zbohatol som, a nepotrebujem ničoho.” On povedal: “Si biedny i mizerný na poľutovanie
i chudobný i slepý i nahý a nevieš o tom.” To bolo jeho posolstvo.

Ó Bože, pošli nám nebojácneho proroka s “Tak hovorí Pán”, že to potvrdené Slovo
Bože bude vanúť cez to, a to dokáže, že je poslaný od Boha. A keď on príde, on bude
drviť tie veky. Skutočne. On nastaví tú Laodicejskú cirkev proti nemu. Skutočne on to
urobí. Oni to urobili v každom veku. V tomto veku to nebude inak. To musí byť tak isto.

93 Všimnite si, teraz, Laodicejská cirkev. Ten posol tej Laodicejskej cirkvi zakončí ...
ten siedmy anjel zakončí všetky tie tajomstvá, ktoré boli stratené v tých predošlých
bojoch za pravdu.

Povstal Luther, ale on nemal celú pravdu. On mal len ospravedlnenie. Tak veru.
Potom  prišiel  ďalší  posol  menom John  Wesley  s  posvätením.  On  to  nemal.  Biblia
povedala ... Tá Filadelfská cirkev. Potom prichádza Laodicejský cirkevný vek s krstom
Ducha Svätého, ale oni to všetko pomiešali a vošli znovu naspäť do formalizmu, ako tí
tam na začiatku - keď On vyzerá ako Alfa a Omega, Jeho ruka leží týmto smerom a
týmto smerom - prvý a posledný.
94 Jeho Duch padol v deň Letníc a naplnil tú skupinu. Ona postupne vyschla, až to
prišlo do veku temna, tých sedem zlatých svietnikov, tých sedem cirkevných vekov. Ten
posledný bol najďalej od Neho. To bolo skoro tisíc rokov Doby Temna, Katolíckej cirkvi.
Luther začal prinášať nasledujúce svetlo, trochu bližšie do Slova. Ďalšie svetlo prišlo
trochu  bližšie.  Ďalšie  svetlo,  Laodicejské.  Potom to  prišlo  naspäť  do  toho,  ako  na
začiatku,  odišlo  rovno  do  toho  istého  zamiešania,  ako  na  začiatku.  Rozumiete  čo
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myslím?

95 Dávajte pozor. Tam zostalo zabudnuté mnoho pravdy. Prečo? Kde ostatní urobili
kompromis ohľadne pravdy.  Ale tento siedmy anjel  nerobí  v  ničom kompromis!  On
zhromaždí všetky tieto voľné konce - zhromaždí ich spolu. A pri jeho trúbení všetky
tajomstvá Božie budú zakončené. Boh ho poslal. Všetky tie skryté tajomstvá sa skončili,
keď on ... Jemu to bolo zjavené.

Skrze čo? Ak sú toto skryté tajomstvá, ten muž bude musieť byť prorok. A či sme
to neprebrali a nevideli, že ten prorok, ktorý príde v poslednom veku bude ten veľký
Eliáš, na ktorého sme očakávali? Pretože tieto tajomstvá, ktoré sú teológom skryté,
musia byť zjavené od Boha. A Slovo prichádza jedine ku prorokovi, a my to vieme. On
bude ten druhý Eliáš, ako je zasľúbené. Ó! To posolstvo, ktoré on prinesie, to budú tie
tajomstvá všetkých týchto vecí.
96 Máme vodný krst - všetko to je pomiešané. Je to tak. Jedni fŕkajú; jedni polievajú.
Jedni berú Otca, Syna, Ducha Svätého; jedni berú toto. Jedni krstia tri krát dopredu -
jedno na Boha menom “Otec,” ďalšie na Boha menom “Syn,” ďalšie na Boha menom
“Duch Svätý”; iní hovoria: “Vy ste v blude. Musíte krstiť trikrát dozadu, takto.” A och, čo
za zamiešanie!

Ale celá tá vec zostala rozmotaná. Aha, je len jeden Boh. A Jeho meno je Ježiš
Kristus, a nie je iného mena pod nebom, skrze ktoré môžete byť spasení. Nie je ani
jedného miesta Písma, nikde v Biblii, kde by niekto bol niekedy pokrstený nejako inak,
ako vo meno Ježiša Krista. Ani raz nebol nikto v tejto novej cirkvi ... či v cirkvi Ježiša
Krista nikdy pofŕkaný, poliaty, ani nič takého. Ani raz nebola vôbec použitá ceremónia:
“Krstím ťa vo meno Otca, Syna, Ducha Svätého.” To sú vyznania a také veci. A v tom
boji za pravdu sa tie konce stratili. Ale Boh povedal, že oni v poslednom dni budú znovu
prinavrátené “Ja prinavrátim, hovorí Pán.” Nedávno sme to prebrali: “Strom Nevesty.”

97 Na to treba proroka. Biblia hovorí, že on tu bude. Je to tak. Malachiáš 4 hovorí, že
on tu  bude,  a  my veríme,  že  on  tu  bude.  Očakávame na  neho,  a  čakáme na  jeho
manifestáciu. A budeme vidieť to potvrdené Slovo Božie.

Bude ich len niekoľko, ktorí tomu porozumejú. “Ako to bolo vo dňoch Noeho, tak
bude pri príchode Syna človeka.” Koľko bolo spasených? Päť duší. Vo dňoch Lota, tam
boli v skutočnosti traja spasení. Žena urobila prvé kroky a zahynula. Tak to bude pri
príchode Syna človeka. Bude veľmi málo spasených, prenesených, v tom čase - jedno z
tajomstiev, o vzatí tej cirkvi. Ako, Lot bol vzatý, preč; Noach bol vzatý. A cirkev bude
tiež vzatá. Jeden vošiel, a jeden vyšiel, a ďalší odchádza hore. Vidíte, to presne pasuje,
dokonale.

98 Slovo prichádza. Tá kniha, ktorá je popísaná zvnútra, je potom skompletovaná, keď
skončili všetky tieto tajomstvá, aby boli oznámené.

No, dovoľte mi to znovu prečítať, tak si budete istí. No pozrite sa:

Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela [toho posledného anjela], keď bude trúbiť,
dokoná sa tajomstvo Božie ...

No, čo je to tajomstvo Božie, jedno z nich? Pavol povedal v 1. Timoteovi 3 (myslím,
že to je ono), povedal: “A vyznane veľké ja tajomstvo pobožnosti: Boh zjavený v tele.”
“Dotýkali sme sa Ho, videli sme Ho, prijatý do chvály, svedčili o Ňom anjeli, potvrdený
tu na zemi - to bol Boh.”

Skutočne, to je veľké tajomstvo, ale všetko je to rozlúštené. Nie Otec, Syn a Duch
Svätý - traja Bohovia - ale jeden Boh v troch úradoch: Otcovstvo za Mojžiša, Synovstvo
za Krista, Duch Svätý v tejto správe. Tri správy toho istého Boha - nie traja Bohovia. To
tajomstvo je teraz skončené. Biblia hovorí, že má byť.

99 Videl som jedného dňa, ako sa mi vedci snažia odporovať, v tom čo oni zvyknú
hovoriť. Keď som povedal: “Každý, kto verí, že Eva jedla jablko ...!” No, veda hovorí
(videli ste v novinách ten veľký nadpis) ona zjedla moruľu. Nezmysel! To by ju zvábilo?
Vidíte, oni sa len ...

To je to, čo si myslel Kain, viete. On priniesol naspäť to isté, ale Boh neprijal jeho
obeť. A Ábel, spravodlivý ... bolo mu to zjavené, že to bola krv, a on priniesol krv. Ó,
Bože, táto cirkev a vek, v ktorom žijeme!

100 Kniha, ktorá bola popísaná z vnútra je potom dokončená, keď tento anjel prestane
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(no, prosím rozumejte tomuto) ... keď posolstvo toho siedmeho anjela je skončené:
tajomstvo Božstva, tajomstvo semena hada, všetky tie ďalšie tajomstvá všetkých týchto
vecí, večné synovstvo, ako oni o tom hovoria. Ako On môže byť večný syn, keď večnosť
nikdy  nezačala  ani  nekončí?  A  syn  to  je  niečo,  čo  sa  narodilo.  Ako  to  môže  dávať
zmysel?

Ako môže byť večné peklo, keď peklo bolo stvorené? Ja verím v horiace peklo.
Samozrejme. Biblia tak hovorí. Ale ono má byť zničené. Biblia hovorí: “Blahoslavený, kto
nemá diel v druhej smrti?” vidíte. Vidíte, vy nebudete zničení skrze druhú smrť. Tá prvá
je telesná. Tá druhá je duchovná smrť, keď je všetko skončené. Duša, ktorá hreší, tá
duša zomrie. Budete trestaní za svoje hriechy, možno za stovky tisíce rokov.

Ale nemôže byť večné peklo, pretože Biblia hovorí, že peklo bolo stvorené. Ako ono
môže byť  stvorené a byť  večné? Ak bolo niekedy ...  Biblia  povedala,  že peklo bolo
stvorené pre diabla a pre jeho anjelov. A tak, ak ono bolo stvorené, ono nemôže byť
večné; pretože večné ... všetko večné nemalo začiatku ani konca.

Tak nemôžeme nikdy zomrieť, pretože my sme boli stále. My sme časťou Boha,
potomstvo Božie, a On je jedinou večnou vecou, ktorá existuje. Amen. Vy nemôžete
zomrieť, ako Boh nemôže zomrieť, pretože vy ste veční s Ním. Amen! Nech to príde!
Hallelujah! Nejako sa predsa unavujeme z tohoto starého skaziteľného domu.

101 Všimnite si, tá popísaná kniha. Keď tento anjel zakončuje všetky tieto služby s
voľnými koncami, ktoré počas toho boju, ktorý oni bojovali ... Luther bojoval, a Wesley
bojoval,  a  Letniční  bojovali.  Ale  prichádza  jeden,  hovorí  Biblia,  že  vo  dňoch  jeho
trúbenia, všetky tieto tajomstvá ... Jednotári vybehli za menom Ježiš. Trojičiari odišli za
Otcom, Synom a Duchom Svätým, tak ako to urobili na Nicejskom koncile. To isté. Obe
hnutia boli nesprávne. Ale teraz, na prostriedku tej cesty v Písme, leží pravda. Vidíte kde
sme? Anjel Pánov.

102 Všimnite si, Zjavenie 5: 1. Počúvajte to teraz.

A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu popísanú z vnútra [to písmo bolo
vovnútri], a zozadu zapečatenú siedmimi pečaťami.

No, tá kniha je popísaná z vnútra, ale zozadu mala sedem pečatí na jej zadnej
strane,  čo  nebolo  zapísané  v  tej  knihe.  No,  toto  hovorí  ten  zjavovateľ  -  Ján.  No,
pamätajte, to nebolo napísané v tej knihe. “A vo dňoch hlasu siedmeho anjela celé toto
tajomstvo, ktoré je napísané vovnútri má byť dokončené.” Bude o to postarané v tom
čase.

Rozumiete teraz, čo chcem povedať? Sledujete ma?

Potom je čas pre sedem hlasov zo Zjavenia 10, aby boli zjavené. Keď je tá kniha
skončená, zostáva len jedna vec, a to je sedem tajomných hlasov hromov, ktoré boli
napísané na zadnej strane tej knihy, ktoré Jánovi boli zakázané napísať. Dovoľte mi
prečítať to.

A videl som ... anjela, silného anjela, zostupujúceho z neba, odiateho oblakom, a
na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola ako slnko, a jeho nohy ako ohnivé stĺpy,

a vo svojej ruke mal otvorenú knižku. [Vidíte, teraz sledujte toto.] A svoju pravú
nohu položil na more a ľavú na zem

a skríkol  veľkým hlasom,  ako  keď  reve  lev.  A  keď  skríkol,  prehovorilo  sedem
hromov svoje hlasy. [Sledujte to!]

103 A keď dohovorilo sedem hromov svoje hlasy, chcel som písať. [Tam bolo niečo
povedané. To nebol len hluk. Niečo bolo povedané. On chcel písať.] A počul som hlas z
neba, ktorý mi hovoril: [Hľaďte, kde boli hlasy tých hromov - nie v nebi; na zemi. Tie
hromy nehovorili z nebies; oni hovorili zo zeme.], chcel som písať. Ale som počul hlas z
neba, ktorý mi hovoril: Zapečať [veľké písmeno Z-a-p-e-č-a-ť] Zapečať to, čo hovorilo
sedem hromov, a nepíš toho!

To je na tej zadnej strane. Keď je kniha skompletovaná ... No On nepovedal na
prednej  strane;  On povedal  na zadnej  strane.  Potom, keď je  to  všetko dokončené,
potom týchto sedem hromov, hlasov, je tou jedinou vecou, ktorá zostáva na tej knihe,
ktorá nie je zjavená. Nie je to ani napísané v tej knihe.

Ó! Prajem si, aby som mohol spôsobiť, aby tí  ľudia mohli  skutočne ... Vydržte!
Nepreočte ... prosím nepreočte, tento čas. Opúšťam vás. Neupadajte! Ak ste niekedy
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počúvali, počúvajte. Tieto pečate sú na zadnej strane tej knihy, a v tom čase, keď tento
siedmy anjel trúby, všetky tajomstvá, ktoré sú napísané v tej knihe sú skompletované.
A hneď potom, tá kniha, ktorá bola otvorená a popísaná z vnútra, je zavretá! Tajomstvá
Božie sú skončené. A toto sú tajomstvá Božie - odchod cirkvi a všetky tieto ďalšie veci.
Tie tajomstvá sú skončené.

104 Keď tento siedmy anjel vytrúbi každé tajomstvo, je koniec. Nech je to ktokoľvek,
čokoľvek to môže byť, Božie Slovo nemôže sklamať. A On povedal:

Ale vo dňoch hlasu siedmeho anjela, keď bude trúbiť, dokoná sa tajomstvo Božie,
ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.

Všetky tieto veci  -  ako je Rím tou smilnicou, a všetky tie protestantské cirkvi,
denominácie, stávajúce sa denomináciami podľa nej, stali  sa jej smilnicami, vidíte -
všetky  tieto  tajomstvá,  o  ktorých  proroci  hovorili,  budú  zjavené  práve  tu  v  tejto
poslednej hodine. A keď tento siedmy anjel povstane v Laodicejskom veku a začne trúbiť
na  trúbe  pravdy,  pretože  to  bude  v  protiklade,  oni  tomu  nebudú  veriť.  Oni  tomu
skutočne nebudú veriť. Ale to bude inšpirovaný prorok, pretože na to nie je možné prísť.

Ľudia chcú vyskúmať trojicu a šedivejú a bláznia. Nikto tomu nemôže porozumieť.
Oni hovoria: “My veríme, že Eva jedla jablko,” a všetko toto, pretože to je tradícia,
ktorej sa ľudia držia - práve tak, ako Ježiš zastihol cirkev. Ale to bude musieť byť Božsky
vedený prorok, pretože Slovo Božie prichádza ku nemu s tým pravdivým výkladom
zjavenia Ježiša Krista! Tak potom, musí to byť takýmto spôsobom! Bože pomôž nám.

105 No, keď on trúbi ... No to je “Tak hovorí Pán.” Máme v tom jasno. Keď on trúbi
svoje posolstvo, vyhlasuje vojnu - ako Pavol vyhlásil tým ortodoxným, ako to urobili tí
ostatní z nich, ako Luther, Wesley, proti organizáciám - keď on ohlasuje vojnu, a hovorí
im, že klamú, a že to nie je pravda, a že zvádzajú ľudí. Keď on trúbi toto ... nemôžete to
preočiť. To nemôže sklamať, pretože on bude potvrdený Slovom Božím. Budete presne
vedieť, čo to je. A keď on trúbi, on trúbi aby vyvolával von z Babylonu: “Vyjdite z nej,
môj ľudu, aby ste neboli účastí jej hriechov.” Boh ho posiela. Nech vám to neunikne.

106 No, keď on začína trúbiť, to tajomstvo bude dokonané. No, všimnite si. Potom to je
čas  pre  tých  sedem  zapečatených  hlasov  zo  Zjavenia  10,  aby  zostali  zjavené.
Rozumiete? Keď všetky tajomstvá tejto knihy sú zakončené ... A Biblia tu povedala, že
on zakončí tie tajomstvá.

Keď ľudia  predtým v  tých  iných  vekoch  bojovali  za  pravdu ...  Oni  bojovali  za
ospravedlnenie. Posvätenie - oni bojovali za toto, a oni bojovali za tamto, oni bojovali za
toto. Čo oni robili? Hneď sa otočili naspäť a zorganizovali to. To isté. Letniční, a Baptisti,
Presbyteriáni, Luteráni, a všetci urobili to isté; hneď sa otočili naspäť a urobili tú istú
vec. A Biblia povedala v Zjavení 17, že to je to, čo oni budú robiť - stará matka smilnica
a jej dcéry. Tajomstvo Babylon.
107 Biblia tu hovorí, že to bude jedno z tajomstiev, ktoré bude odhalené. Protestanti -
prostitútky - páchajúci duchovné smilstvo, ktorí vedú ľudí skrze denominácie, so svojím
pohárom neprávosti, ľuďmi vyrobenou náukou; a odťahujúcich ich od zdroja naplneného
krvou, kde moc Všemohúceho Boha slobodne veje, aby manifestovala Ježiša Krista!

Ak je to pravda, potom to Boh podoprie. A On to robí a bude v tom pokračovať. Ale
keď sa toto stane, Slovo je skončené.

No, zostala len jedna vec. To je sedem hromov, ktoré nepoznáme. A to nezahrmelo
len tak pre nič. Boh nerobí niečo, len aby sa hral. My sa hráme a zachovávame sa hlúpo,
ale Boh nie. U Boha je všetko “áno” a “nie”. On sa proste nehrá. On si nerobí žarty. On
myslí to čo hovorí, a On nehovorí nič, ak to niečo neznamená.

108 A sedem hromov rovno v zjavení,  tu,  Ježiša Krista,  to je nejaké tajomstvo. Či
nehovorí Biblia, že toto je zjavenie Ježiša Krista? Prečo, tam je nejaké ukryté tajomstvo,
potom, toho. Hmm. Čo to je? Má to tých sedem hromov, lebo Ján to chcel písať. A hlas
prišiel z neba a povedal: “Nepíš to, ale to zapečať. Zapečať to. Daj to na zadnú stranu
tej knihy.” To musí byť zjavené. To sú tie tajomstvá.

No, rozlúštili sme tieto veci skrze Ducha Svätého. On nám povedal, že to neboli
jablká. Jednalo sa o sex. Povedal nám tieto veci. Nikto nie je schopný obstáť pred tým.
Nikdy v živote som nevidel kazateľa, ktorý by sa s tým zhodoval. Ale ja som ich požiadal
...
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109 Viete v Chicago, keď sme stáli  pred nimi, okolo 350 kazateľov ...  Vy ženy tu z
Chicaga, vy ste tam boli a počuli o tom. A Pán mi povedal tri dni pred tým, On povedal:
“Oni chystajú na teba pascu.” On povedal: “Postav sa ku oknu, a ukážem ti.”

On povedal: “Pán Carlson a Tommy Hicks ťa stretnú zajtra ráno, budú chcieť ísť na
raňajky,  a  ty  povedz Tommimu,  aby zostal.  Ale,”  povedal,  “takto  to  bude vyzerať.
Povedz im, že nebudú mať to zhromaždenie na tom mieste, o ktorom si myslia. Oni
budú na inom mieste.” On povedal, Neboj sa, Ja budem s tebou.“ Pre mňa to stačilo.

Na  ďalšie  ráno,  pán  Carlson,  prezident  Obchodníkov  plného  Evanjelia,  prišiel,
povedal ... zavolal ma a povedal: “brat Branham, chcem ísť s tebou na raňajky.”

Povedal som: “V poriadku.” (Povedal som: “Hľaď, Tommy Hicks tam bude tiež.”)

Išli  sme do reštaurácie “Town and Country” a on povedal: “No, brat Branham,”
povedal: “och toto je nádherné ...”

Povedal som: “Tommy, urobil by si mi láskavosť?”

“Zaiste, brat Branham.”

Povedal som: “Som zvedavý, či by si mohol hovoriť za mňa?”

On povedal: “Och, to by som nemohol.”

Povedal som: “Prečo? Ja mám len sedem tried, a ja som povedal ”empire“ namiesto
”umpire“, vieš. Ja neviem ako pred nimi hovoriť, a tam bude Kazateľské združenie z
veľkého  Chicaga.  Ako  ja  budem  pred  nimi  hovoriť  so  svojimi  siedmimi  triedami
vzdelania,  Tommy? Ty  si  doktor  teológie.”  Povedal  som:  “Ty  vieš,  ako  hovoriť.  Ja
neviem.”

On povedal: “brat Branham, ja by som to nemohol.”

Povedal  som:  “Prečo?  Ja  som ti  urobil  mnohokrát  láskavosť.”  Povedal  som to
skutočne priamo.

A brat Carlson povedal: “Oh, brat Branham, on by to nemohol.”

Povedal som: “Prečo?”

On povedal: “No ... d...d...oh.”

110 Povedal som: “Vieš prečo? Vy viete prečo, ale vy mi nechcete povedať. Oni nastavili
na mňa pascu.” Povedal som: “brat Carlson vy máte zaistenú tú hotelovú miestnosť,
však, kde sme mali minule banket?”

“Áno.”

Povedal som: “Nedostanete to.”

On povedal: “No, brat Branham, už to máme zaistené.”

Povedal som: Nestarám sa o to čo máte, to tam nebude. To je zelená miestnosť.
My budeme v hnedej miestnosti.  Ja budem vzadu v rohu. Dr.  Meade bude sedieť v
pravo. Ten černošský muž a jeho žena budú sedieť tu, a tak a tak. Bude tam sedieť
budhistický kňaz úplne v pravo odo mňa [a ako bude oblečený].“

175.A povedal som: “Vieš čo je to, Tommy. Veľké Chicágske kazateľské združenie
sa ma chystá vyzvať ohľadne krstu vo meno Ježiša Krista. Veľké Chicagské kazateľské
združenie sa ma chystá vyzvať ohľadne krstu Duchom Svätým - hovorenie v jazykoch.
Oni sa ma chystajú vyzvať ohľadne semena hada, a ohľadne kázania milosti.”

Tommy  sa  pozrel  a  povedal:  “Pre  zľutovanie.”  Povedal:  “Myslím,  že  tam  ani
nepôjdem.”

Povedal som: “Áno, pôjdeš tam.”

111 A nasledujúceho dňa, ten človek, ktorý vzal tú zálohu, dal im naspäť tú zálohu a
povedal: “Máme tam orchester. Mali sme to rezervované, a zabudli sme na to a stratili
tú vec. A musíme to dať tomu orchestru, a vy to nemôžete mať.” A my sme išli do Town
and Country.

Vošiel som tam v to ráno, a oni tam všetci stáli. Keď som si sadol za tým stolom
tam vzadu, čakajúc ... Potom čo mali raňajky, rozhliadol som sa takto na nich (mali sme
raňajky v miestnosti, vyšli sme, sadli sme si), a tam bolo to Veľké Kazateľské Združenia
Chicaga. Rozhliadol som sa po nich. Každý sa predstavoval, ako Doktor, Ph.d., LL., Q.U.
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S.T., a všetky takéto tituly. Ja som len sedel a počúval až kým sa všetci nepredstavili.

112 Brat Carlson sa postavil.  Povedal: “Páni ...”  (A všetci  poznáte Hanka Carlsona.
Opýtajte sa ho. No, máte to tu rovno na páske. Ak si chcete kúpiť tú pásku je tu. Tí
chlapci  ju  majú.)  On  povedal:  “Páni,”  povedal:  “Predstavujem  vám  ďalej  brata
Branhama.”

Povedal: “Vy možno nikto nesúhlasíte s ním ohľadne jeho náuky, ale dovoľte mi
povedať vám niečo. Pred tromi dňami sme sedeli na jednom mieste, a ak mi tento muž
nepovedal všetko, čo sa stane dnes ráno, nestojím tu. Povedal mi, že vy všetci  ste
pripravení vyjadriť mu pochybnosť ohľadne jeho náuky. A povedal mi, že budem musieť
zrušiť to iné miesto a byť tu; a povedal mi presne kde bude sedieť Dr. Meade a títo ľudia,
úplne presne. A tu oni sú.” On povedal: “Možno s ním nesúhlasíte, ale ja hovorím jedno.
On nemá strach z toho, čo si myslí.” Povedal: “No, brat Branham, máš miesto.”

113 Povedal som: “Prv ako začneme ...”Prečítal  som to, čo som prečítal dnes ráno:
“Nebol som neposlušný tomu nebeskému videniu.” Povedal som: “No, dajme toto do
poriadku. No, vy všetci hovoríte, že ste doktori teológii, a ja tu stojím sám.” Povedal
som: “Ak je to tak,  chcete ma spochybniť  ohľadne krstu vo meno Ježiša.  Začneme
najprv s tým. Chcem, aby niekto z vás zobral svoju Bibliu a zastal si  tu vedľa mňa,
ohľadne čohokoľvek čo učím.” Povedal som: “Zastaňte si tu vedľa mňa! A vyvráťte to
Božím Slovom!”

Čakal  som. Nikto nič  nepovedal.  Povedal  som: “Žiadam, aby niekto z vás sem
prišiel a postavil sa vedľa mňa. Čo je to s vami? Potom nehovorte poza chrbát, ak sa
bojíte  postaviť  tu  vedľa  mňa.”  To  som  nie  ja,  ktorého  sa  boja.  To  je  ten  anjel
Všemohúceho Boha, že oni vedia, keď mi On mohol predpovedať, aby prísť ... Oni boli
dokonca chytrejší, než ako som si myslel. Oni si tam radšej nezastali.

114 Viete, boli ste v situáciách, tiež v takých situáciách, ale oni to neurobili. Čo sa deje?
Ak je to tak veľké, a oni vedia, že je to tak pravdivé ...Nahral som to na pásku, a všade
inde. Som pripravený rozprávať o tom po kresťansky, kdekoľvek s ktorýmkoľvek bratom.
Nechcem sa  s  nikým dohadovať.  Ale  chcem,  aby  ste  prišli  a  Slovom niečo  z  toho
vyvrátili. Nie teraz skrze vaše učebnice, nie čo Dr. taký a taký, alebo sv. taký a taký
povedal; Ja chcem vedieť, čo Boh povedal. To je hlavné. Ja chcem vedieť, čo to je. Oni
to nerobia.

115 No pozrite sa. Keď je to čas pre sedem hlasov (a to je čas pre tých sedem hlasov,
keď je  tá  kniha dokončená)  zo  Zjavenia  10,  aby boli  zjavené ...  Všimnite  si  teraz,
počúvajte. (No nechcem vás držať príliš dlho, viem, že vás tu unavujem. Je za dvadsať
minút  desať.  Počúvajte pozorne,  teraz.  Viem ...  stojíte  a všetci  zmieňate pozíciu  a
všetko. Budem rád, keď modlitebňa bude dokončená a nebudeme sa musieť tak tlačiť.
Môžeme zobrať celý deň a kázať o tom.)

No, všimnite si. Dávajte pozor. Tých sedem hlasov boli hromy - udierajúce! (Bože
pomôž nám! Ak sa  mýlim,  Pane,  odpusť  mi.)  Pýtam sa  vás  otázku.  To  zahrmelo  s
hromom, keď sa rozľahol  ten hlas.  Všimli  ste  si,  že  keď tých sedem pečatí  -  ktoré
nasledovali za tými siedmimi cirkevnými vekami - keď bola otvorená prvá pečať, že tam
bol hrom? Tá prvá pečať v tej knihe bola otvorená, tam bol hrom. Či tá prvá pečať z
vonku tej knihy nebude otvorená tak isto? Boh nemení svoj program.

A videl som, keď otvoril Baránok jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo
štyroch živých bytostí, ktorá hovorila ako hlasom hromu: Poď a vidz!

No, tam nebol ďalší hrom; a tá posledná pečať bola otvorená, tam bol úsek v nebi
na pol hodiny ticha. Ale tá prvá pečať bola otvorená; tam bol úder hromu.

, cirkev, mohlo by to byť? Sme tak ďaleko? Priatelia, rozmýšľajte. Možno ... Dúfam,
že nie. Ale, čo ak je to tak? Čo znamenal ten výbuch? Pred Bohom a touto otvorenou
Bibliou, neklamem! Výbuch, ktorý zatriasol zemou. A keď tá prvá pečať z tých siedmich,
ktorá  bola  otvorená  v  Biblii,  to  ide  ďalej  -  len  jedna  -  ale  výbuch,  ktorý  zatriasol
všetkým, hrom. A potom, ak by boli otvorené tie pečate, ktoré sú na zadnej strane,
nebol by to tiež hrom? Ja neviem. Nemôžem povedať.

Tam bol hrom - tá prvá pečať. A tá pečať bol hrom. Tá trúba bola otvorená v tom
čase - a tá trúba zadula na Letnice, samozrejme. (Nechcem vchádzať do toho.)

116 Otvorme si do Zjavenia 6.
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117 No, ak to videnie bolo Biblické (To videnie o ktorom hovorím, ktoré som videl
minulú sobotu ráno - pred týždňom) ... Ak, no pamätajte tu, ak to videnie bolo podľa
Písma, ono musí byť vyložené Písmom, alebo musí byť pokračovaním toho istého Písma!
[Brat Branham sa odmlčal.] Len som čakal, aby to vsiaklo. Ak to, čo som videl ... Čo to
bolo,  neviem,  ale  som  vyľakaný  na  smrť!  Je  s  nami  koniec?  Sme  v  čase  konca?
Pamätajte, tento anjel povedal, keď sa toto stalo, On prisahal, že času viacej nebude.
Som zvedavý, či sme to skutočne porozumeli?

Vy hovoríte: “No, vyzerá že bude hrmieť po celom ...” Brat, On príde v minúte, v
ktorej sa nenazdáte. Budeš to počuť posledný krát.

118 No, je to jasné? Keď táto prvá pečať bola otvorená ... Tie pečate, ktoré boli vovnútri
tej knihy, tieto tajomstvá, ktoré zneli - ospravedlnenie, posvätenie, Rímskokatolícka
cirkev, Protestanti ... A keď všetky ich malé boje a všetko nechalo tieto nedotiahnuté
konce v Slove Božom, ten siedmy anjel prichádza a dáva ich všetky dokopy a vyjasňuje
ich, vidíte? A keď on končí, sedem hromov vydáva svoje hlasy! A Ján začal písať. On
povedal: Nepíš toho, ale to zapečať.“ A tá prvá pečať bola otvorená (z tých pečatí vo
vnútri tej knihy), ona bola otvorená hromom.

Ak je toto podľa Písma, to môže byť jedine ...  Ak ktorékoľvek miesto Písma je
niečím, ono má byť z Biblii ... To je práve tak, ako mi nemôžete povedať, že je niečo
také ako očistec a tomu podobné veci. Nie je také miesto Písma v Biblii, ktoré by to
podoprelo.

119 Nemôžete mi povedať o týchto veciach, ako je kniha Makabejcov, čo môže byť v
poriadku; a tá štvrtá kniha Daniela, kde nejaký anjel ho chytil za vlasy a postavil ho tam
dole. Nikdy sa niečo také v Biblii  nestalo. Kde Ježiš z Nazaretu urobil  z kúska hliny
vtáka, dal na neho nohy, a povedal: “Leť si malý vtáčik,” to je nezmysel. V Biblii nie je
nič, čo by to podoprelo.

Tak to nežartuje ... Prekladatelia, Boh dohliadal, aby tí prekladatelia nedodali tie
dogmy a  nezmysly.  To  mohli  byť  dobrí  ľudia,  tí  bratia  Makabejci.  Oni  boli  takí.  Ja
nehovorím, že neboli dobrí ľudia. Ale to nebolo Biblické. Toto je kompletné zjavenie
Ježiša Krista. “Nič nemôže byť do Toho dodané, alebo odňaté z Toho.” A ak by sme toto
Tam položili, to nehrá s tým ostatným Písmom. Je šesťdesiat šesť kníh Biblii, a ani jedno
Slovo neprotirečí druhému.
120 A potom, ak je toto pokračovanie trúbenia týchto posledných trúb, alebo týchto
posledných siedmych hromov, ktoré prichádzajú - tých tajomstiev, tých posledných
pečatí, to sa musí zhodovať sa s tým ostatným Písmom. A ak tam tie prvé pečate boli
otvorené s výbuchom hromu, tie druhé, ktoré sú na zadnej strane, budú tiež.

Pozorujte, čo sa deje. Ak toto bolo Biblické videnie, potom ono musí byť vyložené
Písmom, alebo byť pokračovaním toho istého Písma.

121 Všimnite si,  Zjavenie 10: 3 a 4. Sedem hromov ...  sedem hromov! A potom si
všimnite ... 3 a 4. A potom čo? Prísaha toho mocného Anjela, že čas sa skončil. Keď tieto
Hromy, vidíte, vydali svoje hlasy, potom ten Anjel ...

Rozmýšľajte len o tom! Anjel odiaty v oblaku, a dúha zmluvy nad jeho hlavou (No,
viete kto to je.), položil jednu nohu na zem a na more, a zodvihol svoju ruku a prisahal,
že keď týchto sedem hromov vydalo svoje hlasy, že času viacej nebude. A ak tá služba
tých  tajomstiev  Božích  je  skončená  ...  Čo  ak  to  je  tých  sedem tajomstiev,  ktoré
prichádzajú? A pokorný malý zbor ako náš, do ktorého prišiel Všemohúci a pohliadol na
nízky stav Svojho ľudu.

Vy hovoríte: “No, ja si to tak nemyslím.” Nemusí to byť, ale čo ak to je to? Potom
čas dobehol do konca. Pomysleli ste o tom? Berte to vážne. Môže byť neskoršie ako si
myslíme.

122 Tie hviezdy zapadajúce do svojej konštelácii tam vtedy; ten anjel prišiel a povedal:
“Ako Ján bol poslaný, aby zakončil Starý Zákon, a predstavil Krista, tvoje posolstvo
zakončí tie nedotiahnuté konce, a predstaví Mesiáša, tesne pred Jeho príchodom” -
posolstvo tých posledných dní. Všimnite si, ten mocný anjel prisahal prísahou, že času
viacej nebude. No, nechcem vás držať príliš dlho. Zamyslite sa teraz na chvíľu nad tým.

123 Počúvajte teraz. Tento anjel prichádza dole z neba. Vidíte, tí druhí siedmi anjeli
tých  siedmich  cirkví,  boli  zemskí  poslovia.  Ale  tento  anjel  ...  Celé  to  posolstvo  je
skončené; ten siedmy anjel to všetko zakončuje. A tento anjel prichádza, nie na zem. On
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nie je človek zo zeme, ako tí poslovia do cirkevných vekov. To je skončené. Ale tento
anjel prináša ďalšie oznámenie (a anjel znamená posol), a On prichádza dole z neba
odiaty v stĺpe svetla, oblaku, s dúhou nad svojou hlavou. A dúha znamená zmluva. To je
Kristus, s jednou nohou na zemi a s jednou na mori, a prisahá, že času viacej nebude.

124 Kde sa nachádzame, vážení? Čo to všetko znamená? Ja sa pýtam vás.

Tí ostatní anjeli boli poslovia, ľudia zo zeme. Ale tento anjel ... Tam stojí: “anjelovi
zboru  Laodicejského”;  “anjelovi  zboru  Efeského”  -  poslovia  zo  zeme,  vidíte,  ľudia,
poslovia, proroci, a tak ďalej, pre cirkev. Ale tento nepochádzal zo zeme. On prišiel dole
z neba, pretože všetko to tajomstvo sa skončilo. A keď je to tajomstvo skončené, ten
anjel povedal: “Času viacej nebude,” a sedem hromov vydalo svoje hlasy.

Čo  ak  je  to  niečo,  čo  nám dá  vedieť,  ako  vojsť  do  viery  vytrhnutia!  Je  to  to?
Budeme bežať, preskakovať múry? Má sa niečo stať, a tieto staré, skazené, biedne telá
budú zmenené? Môžem sa toho dožiť, aby som to uvidel, ó Pane? Je to tak blízko, že to
budem vidieť?  Je  toto  tá  generácia?  Vážení,  moji  bratia,  čo  je  to  za  čas?  Kde  sa
nachádzame?“

125 Pozrime sa na hodiny, na kalendár, aby sme videli v akom dátume žijeme. Izrael je
v Palestíne, vo svojej  domovine. Zástava, šesťcípa hviezda Dávidova, pred dvatisíc
rokmi (jé, skoro pred 2500 rokmi), tá najstaršia zástava veje. Izrael je naspäť vo svojej
domovine. “Keď figový strom vypustí svoje púčky, tá generácia nezomrie - nepominie -
až kým sa všetko nevyplní.”

Národy sa rozlamujú, Izrael sa budí, Znamenia, ktoré predpovedali proroci; Dni
pohanov zrátané, hrôzami obťažené; “Vráťte sa, ó rozprášení, do svojho vlastníctva.”

Deň vykúpenia sa priblížil, Ľudské srdcia omdlievajú od strachu; Buďte naplnení
Duchom, majte ozdobené a čisté svoje lampy. Pozrite hore! Vaše vykúpenie je blízko.

Falošní proroci klamú, Božiu pravdu zapierajú, Že Ježiš Kristus je náš Boh; (Vy
viete že je to pravda!) Ale my budeme kráčať tam kde apoštolovia.

Lebo deň vykúpenia je blízko, Ľudské srdcia omdlievajú od strachu; Buďte naplnení
Duchom, majte svoje lampy ozdobené a čisté. Pozrite hore! Vaše vykúpenie je blízko.

126 Možno je to bližšie, než ako si myslíte. To ma prestrašilo! Ó, neurobil som toho
dosť! Kde sa nachádzame?

Času viacej nebude. On oznamuje, že čas sa skončil. Čo sa deje? Čo sa deje? Mohlo
by to teraz tak byť, bratia? Vážne premýšľajte! Ak to je, potom tá pyramída je zavŕšená
siedmimi hromami.

Pamätáte sa na to posolstvo o pyramíde? To je štítový kameň. Čo on vykonal? Duch
Svätý  zavŕšil  toho  jednotlivca  a  zapečatil  ju,  keď  sme  pridali  do  našej  viery
spravodlivosť, a pobožnosť, a vieru, a tak ďalej; a stále sme do nej pridávali, až sme
dostali  sedem vecí.  A  tou siedmou bola  láska,  ktorou je  Boh.  Takto  on pracuje  na
jednotlivcovi. On ho završuje a pečatí ho Svätým Duchom.

Potom,  ak  je  to  tak,  On  má  sedem  cirkevných  vekov,  v  ktorých  mal  sedem
tajomstiev, ktoré boli odložené preč, a oni za ne bojovali, aby ich priniesli naspäť. A
teraz prichádza ten štítový kameň, aby zavŕšil cirkev. Znamenajú tie hromy to, moji
bratia? Vážení, nachádzame sa tam?

127 Junie, chcem zobrať tvoj sen. Pozrite. Junior, ešte predtým, ako bolo kázané o
pyramíde, mesiace pred tým, videl ten sen. Vy poviete: “Čo s tým má spoločného nejaký
sen?”

Nabuchodonozorovi  sa  sníval  sen,  ktorý  Daniel  vyložil,  hovoril  o  začiatku
pohanského  veku,  a  kedy  sa  skončí.  A  stalo  sa  to  presne  tak.  Ani  kúsok  z  neho
nesklamal.

Všimnite si, to písmo, ktoré bolo na tých skalách, ja som im ho vykladal. Oni sa
radovali. To je tajomstvo Božie, ktoré roky nebolo porozumené. Mohlo by to byť to? A
potom si  všimnite.  Nejakým tajomným spôsobom,  zobrali  sme,  zo  vzduchu,  ostrý
nástroj, ktorý otvoril ten vrcholec. A v tom bol biely granit, ale to nebolo vysvetlené.
Neboli tam žiadne písmená. Ja som to nevyložil, Junior. Ja som sa len na to pozrel, a
povedal som bratom: “Dívajte sa na toto.” A to sa vyplnilo dnes!
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128 Kým to oni  skúmali,  ja som odišiel  smerom na západ. Kvôli  čomu? Možno aby
porozumieť výklad toho, čo bolo napísané na vrcholku tohoto. Mohlo by to byť?

A to dunenie v to ráno, ktoré mnou zatriaslo, že až som sa pozdvihol do vzduchu,
tak  vysoko  ako  táto  budova;  a  tá  konštelácia  anjelov,  sedem  anjelov,  vo  forme
pyramídy. Sú to tie hromy, ktoré prichádzajú? Mohlo by to byť? Toto je všetko vyložené.
Podľa jeho snu, to bolo všetko skončené. Podľa Božieho Slova, ten siedmy posol končí ...
to siedme posolstvo bude skončené. A potom tých sedem hromov.

129 A on videl ten štítový kameň odvalený, pri čom veľa ľudí ani nevie, že je sedem
pečatí, ktoré majú byť zjavené. Čítal som knihy mnohých mužov o Zjavení, nikdy som
nepočul, že by o tom hovorili. Oni to preskočili. Ale bolo vám to povedané, že to tam je.
Ja  neviem,  čo  to  je.  Mohlo  by  to  byť  to?  Bože  buď  nám  milostivý.  Ak  je  to  to,
nachádzame sa vo vážnej hodine.

No, ešte chvíľku.  Pozrite.  Ak je to tak,  a to tajomstvo je skončené, ktoré bolo
napísané na týchto skalách, som rád, že sedím v zbore so zbožnými ľuďmi, ktorým Boh
môže dať sen. Som rád, že môžem predstaviť týmto mužom a ženám, ktorí chodia do
Juniorovho zboru, a do tohoto zboru, do brata Nevilleho a iných, že sú ľudia, ktorí tu
sedia v tomto zhromaždení ... A Biblia povedala: “Oni budú snívať sny v tých posledných
dňoch.” A je to tu, a hľaďte na to. Pasuje to so Slovom.

Nevediac  nič  o  tom,  rozľahol  sa  výbuch  a  tu  prišlo  z  večnosti  sedem anjelov.
Povedal som: Pane, čo mi dáš vykonať“. Nebolo mi povedané. Možno musím najprv odísť
a zistiť. Neviem. Možno to ani nebude to, neviem. Ja len hovorím: ”Čo ak to je?“ Ak je to
podľa Písma, znie to veľmi blízko ako to. Nemyslíte si to?

130 Pozrite,  potom ...  pozrite,  ten štítový kameň nebol  vyložený,  vidíte.  “Choď na
západ, a príď naspäť.” Alebo je to toto? Ak týchto sedem anjelov v tejto zostave, v
ktorej prišli ku mne ... Keď vás stretnem v deň vzkriesenia, budete vidieť že neklamem,
Boh je môj svedok.

Alebo je toto ten druhý vrcholný bod, o ktorom som hovoril jedného dňa? Bude
dané cirkvi niečo na javo? Neviem. Mohol by som pri tom chvíľu zostať, ale posuniem sa
ďalej.

Mohlo  by  to  byť  to?  Ten mocný hrom,  alebo  ten  siedmy anjel  v  tej  sedmovej
zostave, zostava siedmeho časového úseku; vo forme pyramídy, traja po stranách, a
jeden na vrchu,  a oni  prišli  z  večnosti.  Mohlo by to byť? Je toto to tajomstvo tých
hromov, ktoré prinesie naspäť ten štítový kameň?

131 Viete, tá pyramída nebola zavŕšená. Ten štítový kameň musí ešte prísť. On bol
odmietnutý. Mohlo by to byť, bratia, sestry?

Alebo je toto to tretie potiahnutie, o ktorom mi On povedal pred tromi, alebo štyrmi
rokmi?

Prvé potiahnutie - pamätáte sa čo sa stalo? Snažil som sa to vysvetliť. On povedal:
Nerob to.“

Druhé  potiahnutie  -  On  povedal:  “Nesnaž  sa  ...  ”  a  ja  som jednako  potiahol.
Pamätáte si to? Všetci si pamätáte. Je to na páske, a všade.

Potom On povedal: “No prichádza tretie potiahnutie, ale nesnaž sa to vysvetliť.”

Vidíte ako som pristúpil dnes večer ku tomu? Neviem. Ale cítim sa zaviazaný ku
svojmu zboru povedať niečo. Urobte si svoj vlastný úsudok.

132 No, bude toto to tajomstvo, ktoré otvorí ... ktoré privedie Krista, privedie moc do
cirkvi? Vidíte, my sme už ... My veríme v pokánie, krst vo meno Ježiša Krista. Veríme v
prijímanie Ducha Svätého. Máme znamenia, divy, zázraky, hovorenie v jazykoch, a veci,
ktoré mala ranná cirkev.

A úprimne povedané, tu sa stalo viac než ako je napísané v knihe Skutkov, v tejto
malej skupine ľudí, v tejto malej nepatrnej službe nás tu. A čo po celom svete? Viac ako
je napísané v knihe Skutkov, to isté. Vzkriesenie z mŕtvych. Pamätajte, tam skrze Ježiša
Krista boli  vzkriesení  z  mŕtvych len traja;  a my máme záznam, doktorský záznam,
piatich. “Skutky, ktoré Ja činím, viac ako tie budete robiť.”

133 Viem, že Biblia Kráľa Jakuba hovorí “väčšie”, ale vy nemôžete robiť nič väčšie - viac
toho. On bol vtedy v jednej osobe; On je teraz v celej cirkvi, vidíte. “Viac než tie bude
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robiť, pretože Ja idem ku svojmu Otcovi.”

Ak  je  toto  to  tretie  potiahnutie,  potom pred  nami  leží  veľká  služba.  Neviem.
Nemôžem povedať. Neviem.

Hľaďte. Tretie potiahnutie. Zastavme sa pri tom na chvíľu. V tom videní, ten prvý
let boli malí poslovia, vtáčky. To bolo keď sme prv začali. To rástlo, od toho kde sme
brali ľudí len za ruku ... A pamätáte sa, čo mi On povedal? “Ak budeš úprimný, stane sa,
že budeš poznať najtajnejšie veci ich sŕdc.” Koľkí si pamätajú, že to bolo oznámenie z
tadeto a po celom národe? A stalo sa to? Presne. Potom On povedal: “Neboj sa, Ja
budem s tebou, a to pôjde ďalej.”
134 No to prvé potiahnutie boli malé vtáčky - oni odleteli. Oni odišli, aby stretnúť ten
čas, stretnúť príchod Pána, to prvé posolstvo. Zadruhé - tajomstvá sŕdc. Od bratia ľudí
za ruku, a len stáť tam a hovoriť to čo mali, za ďalšie to zjavovalo ich hriechy a hovorilo
im, čo robiť,  a robilo ...  Je to tak? Potom sa to vyplnilo dokonale, presne, ako Boh
povedal. A vy ste svedkovia, a tak isto svet, tak isto cirkev.

Keď som povedal: “Videl som anjela, a bol ako smaragdový horiaci oheň,” ľudia sa
smiali a povedali: “Billy, druhý krát sa spamätaj.” Magické vedecké oko fotoaparátu ho
zachytilo. Nebolo to klamstvo. Hovoril som pravdu. Boh to potvrdil.

Povedal som: Temný tieň. Je to smrť, čierne; a toto je biele. Jedno je život; to
druhé je smrť.“ Je to tam na fotografii. Ako povedal George J. Lacy: ”Objektív tohoto
fotoaparátu nezachycuje psychológiu.“ Sledujete ma?

135 Všimnite si, ten prvý malý let - ruka. To druhé bolo väčšie, belšie, holubice - Duch
Svätý zjavujúci tajomstvá srdca. A tretí let boli anjeli! Nie vtáci, anjeli. A to je čas konca.
To je všetko.

Bude toto ten čas, bratia? Je toto ten čas?

No, počúvajte skutočne pozorne, a nevykladajte to zle. Chcem sa vás niečo opýtať.

Vráťme sa na chvíľu. Cirkev vie, že je to pravda. Vedecký svet vie, že je to pravda.
A ľudia, ktorí tu sedia dnes večer, mnohí stále žijú, ktorí stáli pri tej rieke, keď ten hlas
povedal, a riekol: “Ako bol poslaný Ján s posolstvom prvého príchodu, tak toto je druhé
posolstvo, druhého príchodu.” Pamätáte sa?

A ak je to skončené,  čo urobil  Ján? Ján bol  ten,  ktorý povedal:  “Ajhľa,  tam je
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To je On.”

136 Je toto hodina ...? Prišlo to už, moji bratia? Ja nehovorím, že to prišlo. Ja neviem,
ale ja sa vás pýtam. Chcem, aby ste rozmýšľali. Alebo bude toto čas, keď znovu bude
to: “Ajhľa, Baránok Boží”; alebo čas Malachiáša 4, aby obrátiť srdcia detí naspäť do viery
otcov. Či to bude také zahrmenie, ktoré vykoná také mocné veci, že to až postaví na
miesto cirkev, ktorá klesala a nemohla porozumieť tajomstvá Božie, a tak ďalej ...? Keď
oni uvidia to veľké hrmenie nesúce sa ďalej, obráti to ich srdcia naspäť k otcom, ako to
hovorí  Biblia?  Alebo  toto  bolo  to  posolstvo,  ktoré  už  prešlo,  ktoré  to  malo  urobiť?
Neviem. Toto je znak času konca, pánovia. Alebo jej toto znak, že to skončilo? Pre mňa
to vyzerá veľmi Biblicky. Neviem.

137 Tam boli tí anjeli. Bol tam výbuch ako hrom, ktorý zatriasol celou zemou. Boh vie,
že hovorím pravdu. Pamätajte len, niečo sa má stať. Ja neviem čo to je, ale mohlo by to
byť toto? Dôvod, prečo toto hovorím: pripravte sa.

Modlime sa. Modliť sa ako? Zaujmime svoje pozície v tej armáde Jeho veriacich a
pripravme sa, pretože môže byť neskoršie, než ako si myslíme. Poznáte ma, a ja som
vám ešte nikdy nepovedal klamstvo, pokiaľ viem. Ako im povedal Samuel: “Povedal som
vám niekedy niečo v mene Pánovom, čo by sa nebolo stalo?” No, ja vám teraz hovorím,
ja neviem, čo toto znamená. Nemôžem povedať, čo to je. Neviem. Ale poviem vám
pravdu - som prestrašený. Ako váš brat, som prestrašený od minulej soboty.
138 Môže to byť čas konca. Môže to byť čas, keď sa na oblohe roztiahne tá dúha, a z
neba  bude  oznámené:  “Času  viacej  nebude.”  Ak  je  to  to,  pripravme  sa,  priatelia,
stretnúť svojho Boha.

Je tam teraz uložené mnoho potravy. Užívajme ju. A ja z tohoto pódia, kričím ku
Bohu: “Pane Ježišu, buď mi milostivý.”

Snažil som sa žiť najlepšie, ako som vedel. Snažil som sa priniesť tie posolstvá
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najlepšie, ako som mohol zo Slova Božieho. Boh pozná moje srdce. Ale keď táto zostava
anjelov narazila na túto zem, bol som ochrnutý. Za dlhý čas som nemohol ani precitnúť.
Dokonca som padol ako ... ešte dlhý čas po tom som sa snažil chodiť po izbe, dokonca
od mojej miechy, a hore a dole po krku, som bol úplne ochrnutý - ako bez citu. Nemal
som cit v rukách. Celý deň som bol omráčený. Len som odišiel do izby a sadol som si.

139 V nedeľu  som sem prišiel  kázať,  a  snažil  som sa  hovorením otriasť  z  toho.  V
pondelok to bolo znovu. A je to tu teraz. Neviem. Neviem, pánovia. Som ku vám len
čestný, ako ku svojim bratom. Neviem.

Je čas? Je to tajomstvo celé skončené? Pominulo všetko to znenie? Je to skutočne
tých sedem hromov, ktoré sú hotové vydať niečo, že tá malá skupina, ktorá sa spolu
zhromaždila prijme vieru do vytrhnutia, aby ísť do vytrhnutia, keď On príde? Pretože my
budeme premenení tak rýchlo, ako rýchlo prišli  tí  anjeli - v momente, v okamihu, a
budeme zachytení spolu s tými, ktorí spia, aby sme stretli Pána na povetrí.

Mojou modlitbou je: Bože, ak toto bude tak ... Ja neviem, Pane. Ja som len hovoril
cirkvi. Ak je to tak, Pane, priprav naše srdcia. Priprav nás Pane, na tú veľkú hodinu, na
ktorú vyčkávala celá história času, všetci proroci a mudrci.

Pane,  neviem  čo  povedať.  Bál  by  som  sa  povedať:  “Nepríď,  Pane.”  Cítim  sa
zahanbený, keď sa dívam a vidím svet v takom stave, neurobil som viac, než ako čo
som urobil. Hanbím sa za seba. Ak bude nejaké zajtra, Pane, pomaž moje srdce. Pomaž
ma viacej, Otče, aby som mohol robiť všetko čo môžem, aby iných priviesť ku Tebe. Ja
som Tvoj.

140 Cítim  sa  ako  Izaiáš  v  chráme,  v  ten  deň,  keď  tam  videl  lietať  tých  anjelov,
zakrývajúcimi si  krídlami tvár a nohy, a lietali:  “Svätý, svätý, svätý.” Och, ako bol
otrasený ten mladý prorok!  Hneď trochu zostarol.  A  keď to  on videl,  hoci  on videl
videnia, on zvolal: “Beda mi.”

Otče, možno som sa cítil tak nejako, keď som videl v ten večer týchto anjelov - či
vlastne  v  to  ráno.  “Beda  mi,  pretože  som  človek  nečistých  rtov,  a  bývam  medzi
nečistými ľuďmi.”

Otče, očisti ma. A tu som. Pošli ma, Pane. Čokoľvek to je, stojím tu za kazateľňou,
kde som stál tridsať rokov, ak je to niečo, Pane, čo chceš aby som urobil, tu som. Som
pripravený, Pane. Pokorne sa modlím, nech nájdem milosť v tvojich očiach.

Modlím sa za to malé stádo, nad ktorým ma Duch Svätý urobil dozorcom, aby som
ich kŕmil. Urobil som všetko, čo som vedel, Pane, aby som ich kŕmil na chlebe života.
Ako v tom videní, pred mnohými rokmi, v ktorom tá veľká záclona ležala na západe a
hora chleba života. Tá malá kniha: “Nebol som neposlušný tomu nebeskému videniu,” a
tu sa to všetko vyplnilo, zjavené rovno pred našimi očami.

141 Ty si Boh, a nie je iného okrem Teba. Prijmi nás, Pane. Odpusť nám naše hriechy.
Činím pokánie zo všetkej svojej nevery, za všetku svoju neprávosť. Prosím na oltári
Božom.

Ako  som  prišiel  dnes  večer  s  touto  maličkou  cirkvou  predo  mnou,  vierou  sa
pohybujeme z  tejto  budovy  do  vytrhnutia,  pri  tom ako  sedíme spolu  v  nebeských
miestach okolo trónu Božieho. Naše srdcia horeli mnoho krát, v tých veciach, ktoré sme
Ťa videli  činiť  a  odhaľovať  nám Tvoje  tajomstvá.  Ale,  Pane,  dnes večer  som úplne
vyčerpaný.  Beda mi.  Ako Jakob,  keď videl  tých anjelov zostupujúcich po rebríku a
vystupujúcich, on povedal: “Toto je strašné miesto, nič inšie ako dom Boží.” Tam bol
založený Betel.

Bože, ľudia nerozumejú, že ...Oni si myslia, že to bolo tak mnoho radosti. Ale Pane,
čo za trápenie, čo za strašné veci, pre ľudskú bytosť prísť do prítomnosti nejakej veľkej
mocnej nebeskej bytosti.

Modlím sa za odpustenie pre môj malý zbor tu, ku ktorému si ma poslal, aby som
ich viedol a strážil. Žehnaj ich, Pane. Robil som podľa toho, ako hovorili tie videnia a sny
a všetko, podľa môjho najlepšieho poznania. Uložil som pre nich všetku tú potravu, o
ktorej som vedel, Pane.

Čokoľvek to je,  Pane,  sme Tvoji.  Porúčame sa do Tvojich rúk,  Pane.  Buď nám
milostivý, odpusť nám, a daj, aby sme boli Tvojimi svedkami tak dlho, ako budeme na
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zemi. Potom, keď skončí život, prijmi nás do Tvojho kráľovstva. Prosíme to v mene
Ježiša. Amen.

142 Každý z vás, očistite svoje srdcia. Dajte nabok všetko, každú záťaž. Dajte to preč
zo svojej cesty. Nech vás nič netrápi. Nebuďte prestrašení. Nieto sa čoho báť. Ak Ježiš
prichádza, to je naj ... To je moment po ktorom celý svet túžobne vzdychá a kričí. Ak je
to niečo, čo sa teraz prelamuje, na nový príchod - bude to nádherné. Ak prichádza čas,
že to zjavenie tých siedmich hromov bude zjavené cirkvi, ako ísť, ja neviem. Ja som len
vylíčil to, čo som videl.

Oh, ó, čo za čas! To je vážne, velebné premýšľanie. A ak to bude pre mňa čas, aby
som išiel, som Tvoj, Pane. Keď si Ty hotový, poď, Pane Ježišu. Kdekoľvek to môže byť,
alebo v ktoromkoľvek čase to môže byť, ja som Jeho. Nehovorím, že túžim odísť; nie.
Mám rodinu na výchovu; mám evanjelium, aby som ho kázal. Ale to je podľa Jeho vôli,
nie podľa mojej. To je Jeho vôľa. Ja neviem. Ja vám len hovorím, čo je. Čo to je, Boh to
vyplní. Ale, povedal som vám čo som videl a čo sa stalo. Čo to znamená, neviem. Ale,
vážení, mohol by toto byť koniec?

143 Tí ľudia sú tu teraz prítomní - šesť ľudí, ktorí mali tie sny. Nie je to divné, že ich
nebolo sedem? Nie je to veľmi divné, že šesť bolo v jednej línii, a potom hneď to videnie.
Tí ľudia sú tu. Brat Jackson, tu bol jeden; brat Parnell bol ďalší; sestra Collinsová bola
ďalšia; sestra štefánia bola ďalšia; brat Roberson bol ďalší; brat Beeler bol ďalší.  A
nebeský Otec vie, že nikto ďalší nenáležal do toho. Na konci toho siedmeho (ktorý bol od
sestry štefánii), hneď za tým prišlo videnie.

Rozumiete? Rozumiete prečo odchádzam? Vidíte prečo musím ísť? Musím to urobiť.
Priatelia, nehľaďte na mňa. Ja som váš brat. Nevenujte pozornosť mne, pretože ja som
len smrteľník. Ja musím zomrieť, ako každý druhý. Nepočúvajte na mňa, ale počúvajte
na to, čo som povedal. Čo som povedal je posolstvo. Nevenujte žiadnu pozornosť tomu
poslovi; pozorujte na posolstvo. Držte svoje oči nie na tom poslovi, ale na tom posolstve
- čo ono hovorí. To je to, na čo treba hľadieť. A Bože pomôž nám, to je moja modlitba.
No, nechcel som prísť a povedať vám toto, ale nemohol som nič pred vami zadržať.

144 No, pokiaľ viem (dovoľte mi povedať), pokiaľ viem, odídem za dva, alebo tri dni, v
stredu ráno, do Tucsonu. Nepôjdem do Tucsonu kázať. Nejdem tam, aby som kázal.
Pôjdem do Tucsonu zapísať deti do školy, a potom sa stanem tulákom.

Pôjdem  hore  do  Phonixu  budem  tam  mať  malú  sériu  zhromaždení,  čo  budú
pravdepodobne len prosté posolstvá. A možno ... Myslím, že chcú, aby som kázal jeden
večer na konferencii. Nič o tom nepovedali. Povedali len, že tam budem. Vidíte, neznie
to  pre  mňa veľmi  dobre.  Mám tiež  slovo,  “Tak  hovorí  Pán,”  pre  brata  Shakariana.
Neviem čo on s tým urobí, ale mám slovo, ktoré mu mám povedať. Neviem čo on urobí.
To záleží od neho.
145 Všimli ste si posledný “Hlas”? To nemala byť organizácia, ale oni vyhlásili svoje
vyznanie. Keď organizácia, potom ja odchádzam. Ja som pomimo niečoho takého.

No,  pravdepodobne  brat  Arganbright  a  brat  Role,  Washingtonský  diplomat  za
siedmich prezidentov, musia byť v Afrike. Brat Role a ja a brat Arganbright pôjdeme do
Afriky rovno na nejaké zhromaždenia - dole do Južnej Afriky a do Tanganiky s bratom
Boze, a ďalej cez, a pravdepodobne cez Austráliu, a tou cestou naspäť, ak Pán neurobí
niečo iné. Ale prv ako tam pôjdem, prídem sem.

Potom, keď prídem z tade naspäť, ak mi Pán neukáže nejakú inú cestu, vezmem
rodinu a presunieme sa hore do Anchorage, na Aljašku. Toto je juhozápad; to bude
severozápad. Potom, nech tam oni zostanú cez leto, keď tam dole v Tucsone je tak
horúco, že to ide z vás spáliť kožu. Nemyslím, že by to mohli vydržať. Budú tak túžiť po
domove a budú skľúčení. Nepredávame toto miesto. Ono stojí rovno tam s nábytkom v
dome. Neviem čo robiť.
146 Potom, po lete, ak Pán dá, chcem opustiť Aljašku, a prísť dole možno do Denver -
na stredný západ. Juhozápad, severozápad, stredný západ, a budem kričať: “Ó Pane, čo
chceš aby som robil?”

Zatiaľ, každé posolstvo, pokiaľ nejaké budem vedieť, že mám kázať, bude kázané
rovno tu, v tejto modlitebni. Tu budú tie pásky. Tu je hlavný stan. A ja nemám zámer
zostávať so svojou rodinou na západe. Budem hľadať kým nenájdem, čo Boh odo mňa
chce.
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Ak sa to neuloží v tomto roku, potom v tom budúcom, bez vody a stravy, odídem
von do púšte, a budem čakať, až kým ma On nezavolá. Nemôžem ísť takto ďalej. Musíte
sa dostať do zúfalstva. Musíte sa dostať na miesto, kde chcete vedieť, aká je vôľa Božia.
A ako môžete vyplniť  tú vôľu, ak ju nepoznáte? Túlam sa kvôli  tomu videniu - tam
dávno, čo ste urobili, chodiac ako misionár a evanjelista, až kým nepríde to zavolanie.

Pamätáte si to prvé videnie, keď sme kládli ten uholný kameň? On povedal: “Konaj
prácu evanjelistu.” Nepovedal, ty si evanjelista, ale vykonávaj prácu evanjelistu; možno
až do času kým nepríde niečo iné, ďalšia zmena práce. Môže to byť niečo iné. Neviem.

147 Milujete Ho? Buďte si toho skutočne istí. Buďte si toho skutočne istí. Tí, ktorí milujú
Pána ...

Tí  ktorí  očakávajú na Pána, obnovujú svoju silu. Vznášajú sa krídlach ako orly,
Budú bežať a neunavia sa ...kráčať a neustanú. Ó, uč ma, Pane, uč ma, Pane čakať.

Milujem Ho. Viem, že vy tiež.

No, zajtra večer ... Myslím, že som to predstavil dosť jasno. Či nie? Urobil som to
tak jasným, ako som len vedel. To je všetko, čo viem. To je všetko, čo viem povedať. A
ak mi niečo bude zjavené, rýchlo vám to poviem. Viem, že máte záujem to vedieť. Ja
mám záujem to vedieť. Neviem čo to znamenalo. Neviem kde idem. Neviem čo sa stane.
Ja len ... Jediné čo viem, len idem, z milosti Božej. Potom On mi povie, keď tam prídem,
možno. Ale mojím údelom teraz je ísť.

Možno tam nebudem dva týždne, kým budem niekde inde, a možno budem znovu
tu. To je v poriadku. Neviem, ale som ... V tom videní bola moja žena a moje deti, a
práve to, čo bolo ... Bol som v prikrytom voze. A v tej minúte, keď som tam vstúpil, bolo
... Bol som vo svojom aute kombi.

A tak za niekoľko dní odídeme - neviem kde ideme, neviem čo budeme robiť, keď
tam prídeme. Proste ideme.

148 Boh je pre nás zvláštny,  pretože Jeho cesty sú ponad naše chápanie.  On chce
poslušnosť.

“Kde ideš?”

“To nie je tvoja starosť. Len choď.”

“Čo chceš, aby som robil, Pane?”

“Nestaraj sa. Nasleduj ma. Len kráčaj.”

“Kde sa zastavím?”

“Čo ťa do toho? Len kráčaj.” Tak idem, v mene Ježiša Krista. Amen.

Milujem Ho, milujem Ho, Pretože On prv miloval mňa. A vykúpil mi spasenie na
Golgote. Milujem Ho (On je môj život.) Milujem Ho (všetko, kvôli čomu žijem.)

Pretože On prv miloval mňa; A vykúpil mi spasenie na Golgote.

Vážení, je toto ten čas? [Brat Branham si hmká pieseň “Milujem Ho.”]

Zatiaľ,  čo to  budem znovu spievať,  potraste si  ruky s  tým kto stojí  vedľa  vás.
Povedzte: “Brat, sestra, modli sa za mňa. Ja sa budem modliť za teba.” [Brat Branham
sa obracia okolo.] Modli sa za mňa, brat Neville. [Brat Neville hovorí: “Budem sa modliť,
brat. Ty sa modli za mňa, brat. Ďakujem.”] Skutočne úprimne! Nech ťa Boh žehná brat
... Modli sa za mňa ... Modli sa za mňa ... Modli sa za mňa ... [Brat Branham hmká.] A
vykúpil ...

Modli sa za mňa ... Modli sa za mňa ... Modli sa za mňa ... Modli sa za mňa. Modli
sa za mňa ... Modli sa za mňa.

... na Golgote. [Pozdvihnime ku Nemu svoje ruky.]

...  Milujem ...  (Opravdu  milujem!)  Pretože  On  prv  miloval  mňa  A  vykúpil  mi
spasenie na Golgote

Áno, milujem Ho ... (Z celého svojho srdca.)

Ty pokračuj, brat Neville. Ja idem dozadu. Oznám kedy bude zhromaždenie. [Brat
Neville ďalej spieva so zhromaždením, Milujem Ho, a rozpúšťa zhromaždenie.]
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