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ŠTVRTÁ PEČAŤ
Jeffersonville, Indiana USA

1 Dobrý večer. Skloňme teraz na chvíľu svoje hlavy a modlime sa.

Náš milostivý nebeský Otče, znovu pristupujeme dnes večer ku Tebe v mene Pána
Ježiša, aby sme Ti poďakovali za ďalší deň. A prosíme teraz o Tvoje požehnanie do tejto
služby dnes večer. Nech príde Duch Svätý a dá nám výklad týchto vecí, ktoré tak horlivo
hľadáme.

Och, Bože, nech je to tak drahocenné, aby sme všetci mohli mať obecenstvo okolo
Slova, v takej miere, že keď budeme odchádzať, budeme môcť povedať: “Či nehoreli
naše srdcia pri tom, čo On ku nám hovoril na ceste.”

Ďakujeme Ti za to, čo On pre nás je a spoliehame, že On zostane s nami na našej
ceste, pretože to prosíme v Ježišovom mene. Amen.

2 Som tak rád, že znovu môžem byť dnes večer v dome Pánovom, znovu v službe. A
sme radi  ...  Som tak šťastný,  že ...  už  som si  myslel,  že  táto (Pečať)  nepríde,  ale
nakoniec to prišlo. A tak som tak vďačný, pretože to je ten posledný z týchto štyroch
jazdcov, čo myslím, že je jedno z najdôležitejších Posolstiev pre Cirkev v tomto čase ...

Neviem,  čo  znamená tá  ďalšia.  Dostávam to  len  deň za  dňom. Len ako to  On
zjavuje. Snažím sa vám to odovzdať tak, ako to On dáva mne.

Či sa radujete z tých požehnaní? Všimli ste si, ako to presne ... v spolupráci s tými
cirkevnými vekami, ako to presne s nimi pasuje? Takto ja v tom môžem vidieť, že to je
ten istý Svätý Duch, ktorý dal tieto cirkevné veky. Ten istý Duch Svätý potom dáva toto,
vidíte, pretože to je spolu zladené - všetko jeden veľký skutok Boží, kde On sám sa
ukazuje rôznymi spôsobmi.

3 Všimnite si, keď sa On v tých videniach ukázal Danielovi, tam bola predstavovaná
jedna vec, na tomto mieste to bolo ukázané, ako kozol alebo možno strom, a na ďalšom
mieste by to bola socha, a všetko by to ... ukazujúc tú istú vec po celý čas. Len aby si
bol istý, že to rozumieme.

Nuž,  bol  som naozaj  vzrušený,  práve pred chvíľou  som sa  rozprával  s  jednou
paňou, ktorá tu sedí, okolo osemdesiatpäť ročnou, a ona ... Nie tak dávno ... Tesne
predtým, ako som odišiel na západ, hore v Ohiu bolo malé dievča, ktoré bolo, tak sa mi
vidí, že zomierala nachádzajúc sa v poslednom štádiu leukémie. Leukémia to je rakovina
krvi. A oh, tá maličká bola, viete, v takom hroznom stave, že vôbec pre ňu nezostala už
žiadna nádej. Kŕmili ju cez žily - infúziou. A tak, to bola skutočne chudobná rodina. A tu
pani Kiddová a brat Kidd, oni im povedali o tom, ako veľmi Pán odpovedá na modlitbu. A
oni sa myslím poskladali a najali niekoho a priviezli to malé dievčatko.

4 Bolo to veľmi pekné dievčatko, okolo šesť alebo sedem ročné, či deväť ročné. A ona
bola tam vzadu v tej miestnosti, a keď sme my išli pred Pána, Duch Svätý dal pre ňu
slovo. A oni ju museli brať ... museli ju brať, aby ju nakŕmili, viete, takým spôsobom. A
keď odišla pýtala si  hamburger,  a tak prijímala potravu cez ústa.  A oni  jej  dali  ten
hamburger a ďalej už potom jedla normálne.

V krátkom čase - po niekoľkých dňoch, ju vzali naspäť ku doktorovi a doktor to
jednoducho nemohol  pochopiť.  On povedal,  že,  akoby  to  ani  nebolo  to  dievča.  On
povedal: “Nikde tam nie je ani stopa po leukémii - vôbec nikde.” Tak ... a ona zomierala.
Oni sa jej vzdali - vyživovali ju už len cez žily. Ona zožltla, (viete ako oni zožltnú) a tak
potom ... a teraz ona chodí do školy a hrá sa s inými deťmi, tak šťastná, ako len môže
byť.
5 To mi pripomína ďalší takýto prípad. Jedného dňa, len čo som prišiel domov; boli
tam ... Ak sa nemýlim, oni boli od Episkopálov alebo Presbyteriánov, ktorí priviezli malé
dievča z Kansasu. A doktori sa jej vzdali kvôli leukémii, a dali jej, tak sa mi vidí, štyri dni
života.

Bola na tom tak zle, že oni povedali, že ... Strávili tieto štyri dni na ceste, idúc sem
po zasnežených cestách a tak ďalej krížom cez krajinu, aby som sa za ňu pomodlil. A ten
starý otec, vyzeral veľmi fajn, starší muž so šedivými vlasmi ... A oni ju už tu mali dva
dni v nejakom malom hoteli (Myslím, že on tam už teraz nestojí), po tejto strane Silver
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Creek. A tak som tam išiel v ten večer, aby som sa za ňu modlil.

6 Bolo to včas ráno. Prišiel som domov v ten večer z niekadiaľ z pomimo mesta a išiel
som tam. Ten pokročilého veku starý otec sa prechádzal po chodbe, a matka sa snažila
starať o to dieťa. A zatiaľ, čo som si kľakol, aby som sa modlil, Duch Svätý mi zjavil
tajomstvo, ktoré bolo medzi tou matkou a tým otcom - niečo, čo oni urobili. Zavolal som
ich nabok a opýtal som sa ich na to. Oni začali plakať a povedali: “To je pravda.”

Potom som sa pozrel a videl som, ako to dievčatko skáče na švihadle, ako sa hrá. A
teraz, to dieťa ... Asi po troch týždňoch mi poslali fotku toho dievčatka, ako je znovu v
škole, ako skáče na švihadle a nemá vôbec žiadnu leukémiu.

Tieto svedectvá sú naprostou pravdou bez najmenšej lži, vidíte. Tak, náš Boh je tak
skutočný. Len Mu slúžte a verte Mu a ja viem, že On je skutočný.

7 Nuž, snažím sa teraz o to najlepšie a zatiaľ, čo niečo ... vchádza medzi nás, pracuje
svojím spôsobom a ... Budeme sa snažiť dnes večer, skrze milosť Božiu, vziať túto štvrtú
Pečať a vidieť, čo Duch Svätý bude mať v nej pre nás do povedania.

Teraz, budem čítať Zjavenie šiestu kapitolu a začnem so siedmym veršom (7. a 8.
verš); tam sú vždy dva verše. Ten prvý je oznámenie, a ten druhý je to, čo on videl.

•

o A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: Poď
a vidz!

A videl som a hľa, plavý kôň, a tomu, ktorý sedel na ňom, bolo meno smrť, a peklo
išlo spolu za ním. A bola im daná moc nad štvrtinou zeme, zabíjať mečom, hladom a
smrťou, a aby hynuli ľudia od zemskej zveri.

Pomôž nám teraz Pane porozumieť toto. To je tajomstvo.

8 Teraz si to len trochu preberieme naspäť, týchto jazdcov a lámanie týchto Pečatí,
ako sme to robili v cirkevných vekoch. Aby sme si to pripomenuli - hovorili trochu, až
kým nepocítime, že je vhodný čas ku hovoreniu ...

No.  Všimli  sme  si  teraz,  že  lámanie  týchto  Pečatí,  to  je  zapečatená  Kniha
Vykúpenia. A potom tá Kniha je zrolovaná, ako zvitok - ako to voľakedy robili. To nebola
kniha takéhoto druhu, pretože to je len nedávno, čo to zaviedli  -  takýto druh kníh,
myslím, že to je len stopäťdesiat, alebo dvesto rokov. A vtedy to oni zvíjali,  potom
nechali ten koniec voľný. Ako som vám povedal, ako to bolo urobené i miesta Písma, kde
to môžete nájsť - v Jeremiášovi a tak ďalej. Potom ten ďalší bol navinutý okolo a ten
koniec  zostal  takto  voľný.  A  každý  jeden  bol  zapečatený.  A  to  bola  sedem  krát
Zapečatená Kniha. A ona bola ... nikto ... keď oni boli ... To bola Sedem krát Zapečatená
Kniha Vykúpenia. Prepáčte.

9 A potom nikto na Nebi, ani na zemi, ani pod zemou nebol hodný otvoriť ju, ani sa
pozrieť na ňu. A Ján plakal, pretože nemohol nájsť nikoho. Pretože keby táto Kniha
nebola vzatá z ruky originálneho Majiteľa, kde ona odišla naspäť, keď bola stratená skrze
Adama a Evu. Potom, keď oni utratili  svoje práva na Slovo, na zasľúbenia, na svoje
dedičstvo ...

Pamätajte, oni kontrolovali zem. On bol boh amatér. pretože on bol syn Boží. A syn
Boží je boh amatér. Nuž to nie je v protiklade s Písmom. Viem, že to zneje divne, ale
Ježiš povedal: “Ak tých, ku ktorým prišlo Slovo Božie nazývate ...” A ku komu prichádza
Slovo Božie? - Ku prorokom. “Ak tých, ku ktorým prišlo Slovo Božie nazývate bohmi, ako
môžete usvedčovať Mňa, keď hovorím, že som Syn Boží?” Vidíte? Tak oni sú bohovia.

10 A človek ...  Ak ste sa narodili  v rodine, máte meno svojej rodiny, ste synom a
časťou svojho otca. Potom, keď prišiel  hriech, zistili  sme, že ten človek prekročil  tú
priepasť  a  prinášal  býkov  a  kozlov  -  prikrýval,  ale  neodpustil,  až  kým neprišlo  to
skutočné bielidlo, ktoré mohlo zobrať škvrnu hriechu a kompletne ho rozlámať na kusy a
poslať ho naspäť na toho, ktorý bol pôvodcom toho prekrútenia. To bol Satan.

Keď  sa  to  dostalo  naspäť  na  Satana,  on  čaká  na  svoj  čas,  kedy  bude  naveky
zatratený. Nuž, to ukazuje čomu veríme. My veríme, že on bude načisto, kompletne
odstránený a zničený.

11 Ja verím, že hriech bude zlámaný. A keď je to vyznané na základe Krvi  Ježiša
Krista, (to je ako kvapnutie kvapky čierneho atramentu do Chloroxového bielidla) to sa
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proste rozloží na chemikálie a je to odoslané rovno naspäť tam odkiaľ to prišlo. A tak to
robí Krv Ježiša Krista.

Ona potom prenáša človeka naspäť cez tú priepasť a stavia ho znovu, ako syna
Božieho. A potom on - on sa potom stáva ... Ó, on dokonca ... Tá tvorčia moc Božia je v
ňom. A pri najmenšom, Boh kedykoľvek môže prikázať, aby to bolo vykonané, a bude to
vykonané. A my sa dostávame naspäť.

12 A keď Mojžiš, pod krvou býkov ... A keď on stretol to svetlo, ten Ohnivý Stĺp v tom
horiacom kríku, a on zastal tam dole na základe poverenia, ktoré mu Boh dal, a on bol
prorok; a keď Slovo Pánovo prišlo ku nemu, on prehovoril, a dokonca Slovom stvoril
veci.

Nuž, keď to mohlo pracovať pod tým, pod krvou býkov, tak čo potom pod Krvou
Ježiša? Nie prikryté, ale všetko odpustené; ty stojíš v prítomnosti Božej, ako vykúpený
syn. No, vidíte? Cirkev je ďaleko od tohoto životného štandartu. Myslím si, že príliš
mnoho krát probujeme namiesto toho, aby sme skutočne vyšli a postavili sa tvárou v
tvár danému problému. Mám niečo, čo chcem povedať a poviem, v tom čase.

13 A všimnite si teraz, že niekde v cirkvách nie je niečo v poriadku. A ja si myslím, že
to sú denominačné systémy, ktoré prevrátili ľudské mysle a tak ďalej, až oni nevedia ako
to robiť. Je to tak. Ale nám je zasľúbené, že to bude zjavené.

A teraz týchto Sedem Pečatí, ktorými je zapečatená táto Kniha, a týchto Sedem
Pečatí ... Nuž ... a potom, keď je týchto Sedem Pečatí dokončených, nájdeme v Zjavení
10, že tam bolo sedem tajomných hromov, že Jánovi bolo prikázané, aby písal, ale toto
mu potom bolo zakázané napísať. A v čase týchto hromov, nachádzame Krista, alebo
toho Anjela,  že  prichádza  dole  s  dúhou,  a  kladie  Svoju  nohu na  zem a  na  more  a
prisahá, že v tom čase čas dobehol do konca.
14 A potom nachádzame, že pri tom zjavovaní týchto Pečatí,  že Baránok zanechal
Svoju prímluvčiu prácu, ako Prostredník a vystúpil teraz dopredu, aby si nárokoval Svoje
práva. Všetko, čo On vykúpil Svojou smrťou.

A potom nikto nemohol otvoriť  tú Knihu; nikto tomu nerozumel. To bola Kniha
Vykúpenia. A Boh, Otec, Duch, Ju mal vo Svojej ruke pretože Kristus bol na tróne, ako
Prostredník - ten jediný Prostredník. Preto, tam nemohol byť žiadny svätý, žiadna Mária,
žiadny Jozef, ani nikto iný, na tom oltári, pretože to bola krv; a jedine Krv Ježiša mohla
vykonať zmierenie. Tak nikto iný tam nemohol stáť ako prostredník. Je to tak. Nebolo nič
iného.
15 Tak každá takáto predstava prihovárania sa u Júdu za politiku, a prihovárania sa u
sv. Cecílii za niečo iné, to je nezmysel. To nie je ... Ja nehovorím, že ste nie úprimní, pri
tom keď to robíte, ale nemáte pravdu. Ste úprimne v blude. A čokoľvek ...

Vy hovoríte: “No, tento anjel sa zjavil sv. Bonifácovi a povedal mu toto, tamto a
tamto a oni majú hovoriť toto.”

Ja vo svojej mysli ani trochu nepochybujem o tom, čo niekto videl vo videní. Ja
nepochybujem ani o tom, čo Jozef Smith videl vo videní, ale to nebolo podľa Slova. A
tak, pre mňa je to nesprávne. To musí súhlasiť spolu s ostatným Slovom.

16 Tak je to s cirkevnými vekmi a Pečatiami a so všetkým ostatným. A keď si niekto
myslí, že on má týchto sedem hromov, ak sa to nezhoduje s ostatným Slovom, je tam
niečo zlé. To musí prísť “TAK HOVORÍ PÁN”, pretože toto je Kniha - toto je zjavenie
Ježiša Krista ako celok.

Nuž,  ja  verím,  že  potom  predstúpil  Baránok.  Oni  nevedeli  ...  Ján  plakal.  On
nemohol nájsť nikoho na Nebi, ani na zemi, pretože všetci boli  na druhej strane tej
priepasti (vidíte?) - hriech.

17 Nebolo žiadneho človeka; a anjel, samozrejme on by bol hodný, ale okrem toho to
ešte musel byť príbuzný. To musela byť ľudská bytosť, a takého nebolo, pretože každý
človek sa narodil skrze sex. Bolo na to treba niekoho, kto sa narodil bez toho. Tak Sám
Boh sa toho ujal, narodením z panny a stal sa Emanuelom, a Jeho Krv bola to, čo bolo
hodné. A potom, keď On sám prekročil túto priepasť a zaplatil tú cenu a urobil cestu pre
nás ostatných, potom sa On posadil, aby bol Prostredník, a On tam sedí. A táto Kniha
bola v podstate po celý čas zavrená. Je to tam, ale stále je to v symboloch.

18 Oni to videli. Ján hoci to videl, to oznámenie, keď ten prvý vystúpil. On povedal:
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“Vyšiel biely kôň. Mal na sebe jazdca. On držal v ruke luk.” To sú symboly. To nie je
zjavené. Nie, to je len symbol. A tak, ako ktokoľvek iný na zemi, to bolo všetko, čo on
mohol povedať. Je to tak. On sa mohol potknúť a zapotácať - bezpochyby, naraziť niekde
tu alebo tam a po nejakom čase ...

Ale my nachádzame potom, že v Knihe Zjavenia v posolstve siedmeho anjela, tieto
tajomstvá - všetky tieto tajomstvá - všetky tajomstvá o tom - majú v tom čase už byť
zjavené, (to je Zjavenie 10: 1-7) ... že to na ten čas má byť zjavené - v tom čase, keď
to On urobil.

Potom tých sedem hromov vydalo svoje divné hlasy a Ján sa to chystal písať ... Ján
vedel, čo to bolo, ale on to nenapísal, pretože mu to bolo zakázané. To všetko je úplné
tajomstvo. To nie je ani len v symbole ani v ničom. My len vieme, že to zahrmelo; to je
všetko.

19 A  teraz  pri  skúmaní  tohoto  ...  Nezabudnite  teraz  ...  Teraz  v  nedeľu  ráno
vynechávame tú službu s uzdravovaním, aby sme ľuďom mohli odpovedať na otázky.
Nuž bol by som rád, aby ste sa pýtali ohľadne týchto Siedmych Pečatí - ak vás to trápi,
niečo čomu nerozumiete. Pýtajte sa ohľadne týchto Siedmych Pečatí. Potom v sobotu
večer budem môcť povedať, či je ich dosť na zodpovedanie alebo nie. Potom ... no len
hovoriť ... no, ohľadne niečoho iného, alebo: “Mám robiť toto?” alebo: “Mal som sen” - to
sú všetko vhodné veci, zapamätajte si teraz. To sú vhodné veci, ale zostaňte len pri
týchto Siedmych Pečatiach - to je to, pri čom práve sme. To je to, na čo je určené to
zhromaždenie - na Sedem Pečatí. Zostaňme len pri tom.

20 Musím ísť domov. Musím mať niekoľko zhromaždení na západe. Za jeden alebo dva
mesiace tu znovu budem, alebo tak nejako, a možno že Pán dovolí, že budeme môcť
mať niečo ďalšie - možno službu s uzdravovaním, alebo niečo potom, alebo čokoľvek.
Potom tu máme sedem trúb, aby ešte ísť ďalej, vidíte. A to všetko tam tiež prichádza - a
tých sedem čiaš, ktoré majú byť vyliate, tak ... A to všetko práve tu pasuje do seba, ale
to je všetko ešte tajomstvo.

Nuž,  minulý  večer  ...  zistili  sme,  že  vyšla  Prvá  Pečať  a  ten  jazdec.  A  Pán  ...
Skutočne, ja som to nikdy predtým nevedel. Žiadnu z týchto vecí som pred tým vôbec
nevedel. Je to tak. A ja som ne ... len som tam išiel a vzal Bibliu a sadol som si a sedel
som tam až ... Keď to takto ide ďalej do lámania, ja len beriem pero a začínam písať a
zostávam tam, možno hodiny, až kým to neskončí.

21 Potom idem naspäť a zisťujem, pri tom ako vidím, kde On povedal toto ... Myslel
som: “No,  vyzerá to,  akoby som to už niekde videl.”  Beriem svoju konkordanciu a
naspäť to vyhľadávam, (takto nejako) a je to tu rovno tu. A potom tu je to znovu; je to
tu vzadu a tu dole a tu hore. Potom to len spájam spolu. Viem, že to je Boh, pokiaľ sa to
zrovnáva Písmo s Písmom. Tak to musíte robiť. Práve ako dávať dokopy budovu - tie
kamene musia pasovať kameň ku kameňu.
22 Nuž, minulý večer sme mali otvorenie Tretej Pečati. Prv to bol biely kôň, ten ďalší
bol červený kôň a potom čierny kôň. A zistili sme, že tí jazdcovia, to bol po celý čas ten
istý jazdec. A to bol od začiatku antikrist. On nemal žiadnu korunu, ale neskoršie ju
dostal. A potom sme zistili, že potom mu bol daný meč, aby vzal pokoj zo zeme, a zistili
sme, že to urobil. Potom on prichádza s dogmami o obohacovaní sa cirkvi peniazmi,
vážiac za denár to a dva denáre za to. Ale mu bolo zakázané dotýkať sa oleju a vína, čo
bola tá troška, ktorá zostala.

A potom skončili sme minulý večer s ilustráciou toho, čo to bolo olej a víno, a aký
to malo účinok. Mohlo to znieť trochu hrubo, ale je to úplná pravda.

23 Nuž, skončili sme na ... Premietnime si to teraz na chvíľu. A potom ... skončili sme
pri moci vína, čo reprezentoval olej - Ducha. (Dúfam, že ste si to všetci všetko poznačili.
Ak  nie,  nájdete  to  na  tej  páske,  i  kde  hľadať  tie  miesta  Písma.)  ...  že  olej  stále
symbolizuje Ducha Svätého, ako hlúpe panny bez oleja a tie múdre s olejom, ktorým je
Duch Svätý, a potom vzadu v prorokoch a tak ďalej.

A teraz, samozrejme, nesnažím sa tam vytiahnuť každé miesto Písma, a sú veci o
ktorých nemôžete ani hovoriť. Zabralo by to príliš veľa času. Ale snažím sa to tu podložiť
miestami s Písma a tak ďalej, dosť na to, aby to ľudia porozumeli, tak to im to dá poznať
a uvidia ten obraz toho.

Ale ak si zasadnete ku jednej z týchto Pečatí ... ó, mohli by ste kázať celý mesiac,
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každý večer len o tej Pečati a ešte by ste to nevyčerpali, vidíte, o jednej z nich. Toľko
toho tam je. Ale ja sa z toho dotýkam len tých najhlavnejších miest, a potom môžete
vidieť, o čom všetkom to je.

24 Nuž, ako olej symbolizoval Ducha Svätého ... Potom sme zistili, že olej a víno sú pri
uctievaní Boha spojené - stále boli pri uctievaní Boha spojené. A víno, povedal som, (čo
prichádza ku mne) a víno symbolizuje,  že to bola moc povzbudenia skrze zjavenie.
Potom,  keď  niečo  zostalo  zjavené.  To  dáva  veriacemu povzbudenie,  pretože  to  je
predstavené skrze zjavenie. (Vidíte?) To je niečo, čo Boh povedal - to je tajomstvo. Vy
tomu nemôžete rozumieť. A potom po nejakom čase, Boh prichádza dole a zjavuje to a
potom to potvrdzuje.

25 Pamätajte, ak je Pravda zjavená, tá Pravda je tak isto potvrdená. Boh neprestajne
...  Nezáleží  na tom, aká chytrá tá osoba môže byť,  aký vynikajúci  on môže byť vo
svojom rozume, ak Boh nepotvrdí to, čo on hovorí, tam je niečo zlé. Je to tak, pretože to
je Slovo.

A teraz, keď Mojžiš išiel tam pod inšpiráciou Božou a povedal: “Nech prídu muchy”;
muchy prišli. On povedal: “Nech prídu žaby”; žaby prišli. Čo ak by on povedal: “Nech
prídu muchy,” a oni by neprišli? Vidíte? Potom by on nehovoril Slovo Pánovo. On len
hovoril ... on hovoril svoje vlastné slovo.

On si mohol myslieť, že tam budú muchy, ale žiadna mucha neprišla, pretože Boh
mu to tak nepovedal. A keď ti Boh niečo hovorí a povie: “Choď toto urobiť a Ja budem
rovno pri tom, pretože to je Moje Slovo,” a On to ukazuje v Biblii, potom Boh stojí rovno
za tým. A ak to nie je napísané v Biblii, Boh jednako za tým stojí, ak je to Božie Slovo.
Vidíte? A potom, ak je to pomimo toho, je to zjavené prorokom. Uvedomujeme si, že
všetky tieto tajomstvá Božie sú dané do poznania prorokom a jedine ím - (Ámos 3: 7).
26 Nuž, moc zjavenia prináša veriacemu povzbudenie, pretože moc vína ... prirodzené
víno  je  povzbudením.  Vidíte?  Ono  má  niekomu,  kto  je  celý  sklesnutý  priniesť
povzbudenie.. Vidíte?

Dobre,  potom ...  Nuž,  existuje  moc  zo  zjavenia  Slova,  ktorá  dáva  veriacemu
povzbudenie z radosti - povzbudenie z uspokojenia. Povzbudenie, že je to potvrdené; je
to dokázané. To je nazvané v Písme, ako chceme na to poukázať, ako nové víno. Stále
nám je to takto ukázané, ako: “títo sú opití novým vínom,” alebo, ako duchovné víno.
Myslím, že najlepší výklad by bol ... by bol, duchovné víno.

27 Tak, ako prirodzené víno sa prejavuje v povzbudzujúcej sile, tak sa prejavuje aj to
nové víno, pri tom, keď je zjavované Slovo Božie, ktoré je Duch. Vidíte? Slovo, ono
samo je Duch. Veríte tomu? Prečítajme si to len. Prečítajme to. Ján 6 - potom nebudete
hovoriť: “No, niekto povedal toto.” Pozrime sa Kto to povedal, a potom budeme vedieť,
či je to pravda alebo nie. Ev. Jána 6. kapitola a myslím, že je to 63. verš. No dobre.
(Myslím, že to je to.) Áno.

Duch je ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú
život.

28 To Slovo samo o sebe je Duch; to je Duch vo forme Slova. A potom, vidíte, keď je
to oživené alebo prinesené do života, ten Duch Slova ide do práci a koná. Vidíte? Pretože
to ... No pozrite sa sem: myšlienka musela byť myšlienkou prv, ako to mohlo byť slovo.
A potom, keď je myšlienka predstavená, potom je to slovo.

Nuž, toto je Božia myšlienka, ktorú On umiestnil v Slove. A potom, keď to prijmeme
od Neho, stáva sa to Slovom. Boh zjavil Mojžišovi, čo má robiť. Mojžiš to vyslovil, a to sa
stalo. Vidíte? To je to, keď to skutočne pochádza od Boha.

Nuž, zistili sme, že ono povzbudzuje, a že dáva radosť, pretože to je Božie Slovo, a
to nové víno ... to nové víno povzbudzuje, keď je zjavované Slovo; potom to prináša
radosť,  niekedy  ponad  mieru  (prešli  sme  cez  to);  že  to  prináša  takú  radosť,  až
pretekáte.

29 Nuž, viem, že existuje mnoho fanatizmu a ľudia robia scény. Viem, niekedy to oni
robia, keď hrá hudba vyskakujú hore dole a tak ďalej. A viem, že to funguje a tiež tomu
verím.  Ale  videl  som raz  ľudí,  ktorí  zatiaľ,  kým hrala  hudba,  každý  vyskakoval  a
vykrikoval, ale keď hudba prestala, oni prestali. Verím ... To je stále v poriadku pokiaľ
ide o mňa. Vidíte pokiaľ ľudia žijú v poriadku a ... Ale teraz, čo ... vy začínate prinášať
Slovo. No, to je vec, ktorá skutočne prináša Život - to je Slovo. A ono prináša radosť -
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povzbudenie  novým  vínom.  A  to  je  to,  čo  bolo  na  Letnice,  keď  to  Slovo  zostalo
potvrdené.

30 Hľaďte  teraz,  nuž  Ježiš  im povedal  (Lukáš  24:  49.):  “Hľa,  Ja  posielam na vás
zasľúbenie  Môjho  Otca,  ale  vy  choďte  do  Jeruzalema  a  čakajte  až  ...”  Čo  bolo  to
zasľúbenie Otca? Joel 2: 28 - pozrite, našli sme, že On vyleje Svojho Ducha. Izaiáš 28:
19 - ako tam budú bľabotajúce rty a iné jazyky a všetky tieto veci. Oni tam odišli, a ...
ako sme to prebrali.

Možno jeden povedal: “Verím, že sme už čakali dosť dlho. Prijmime to vierou.” To
bola dobrá Baptistická náuka, ale pri tých bratoch to nefungovalo. Tak potom, ako viete
... Muselo sa to stať skutočnosťou, a oni čakali na svoju službu, aby to Slovo zostalo
potvrdené.

A keď vy prichádzate, aby ste hľadali Ducha Svätého, robte to isté. Áno. Nemôžete
to prijať vierou. Vy vierou musíte prijať Krista. To je úplná pravda. A vy vierou prijímate
Ducha Svätého. Ale nech potom príde Duch Svätý a dá vám obriezku, ako svedka, že On
prijal vašu vieru, rozumiete.

31 Abrahám veril Bohu a to mu bolo pripísané za spravodlivosť, ale Boh mu dal znak
obriezky, ako potvrdenie, že prijal jeho vieru. My musíme robiť to isté. My musíme čakať
na Ducha Svätého, až kým on niečo neurobí. Nie len to, že sme hovorili v jazykoch, nie
to, že sme tancovali,  alebo sme sa stali  emocionálni,  vykrikovali  sme. Až kým sme
nezostali zmenení! Až kým sa skutočne niečo nestalo! Nestarám sa o to akou formou to
prichádza. Len keď sa to stalo; to je hlavná vec.
32 A ja verím v hovorenie v jazykoch a vo všetky tieto ďalšie veci. To je v poriadku.
Ale to samo o sebe nebude fungovať a vy viete, že to nefunguje. Tak toto to nerobí. Ja
som videl čarodejnice hovoriť v jazykoch, videl som čarodejníkov hovoriť v jazykoch a
tancovať v duchu. Skutočne. Položili pero a ono písalo v neznámych jazykoch a niekto to
vykladal (je to tak) a povedal pravdu. Je to tak. Napísalo presne to, čo sa stalo, a presne
tak to bolo.

... ich videl sypať si prach na hlavy a rezať sa nožami, celí sa pokrývali krvou divých
zvierat, či niečoho a ... Skutočne, a vzývali  diabla! Tak vidíte, to ne ... hovorenie v
jazykoch to nerobí.

“Hoci by som hovoril jazykmi ľudskými aj anjelskými a lásky by som nemal, nič mi
to neosoží.” Hoci by som to mohol robiť. Tak tieto veci neznamenajú, že vy máte Ducha
Svätého. Ale keď On, tá osoba, ten nesmrteľný Duch Kristov sa stane tvojím osobným
Spasiteľom a premieňa ťa a obracia tvoje pohľady rovno na Golgotu do tohoto Slova,
niečo sa stalo. Tak veru. Niečo sa stalo! Nikto ti nebude musieť o tom hovoriť, ty to
budeš vedieť, keď sa to stane.
33 To nové víno sa ukáže potom, keď je prinesené zjavenie. Tak to bolo na Letnice.
Oni vedeli, že mal byť na nich vyliaty Duch a čakali, až kým sa to nestalo. A keď nastalo
potvrdenie toho zjavenia, potom prišlo na nich povzbudenie. Oni sa ho skutočne napili.
Boli riadne pod parou.

Vyšli rovno von do ulíc, kde sa predtým báli ísť a mali zamknuté dvere. A oni vyšli
von do ulíc - kde sa predtým báli skupiny ľudí - a teraz im kázali Evanjelium. Je to tak.
Niečo sa stalo, pretože to pravdivé zasľúbené Slovo zostalo potvrdené.

34 A teraz sa tu na chvíľu zastavme. Ak to týmto ľuďom prinieslo taký kladný účinok,
že takmer každý jeden z nich spečatili svoje svedectvo svojou krvou ... Nezáležalo na
tom, čo sa ďalej dialo, do konca svojho života sa nikdy toho nevzdali. To tam zostalo,
pretože to bolo pravdivé zasľúbené Slovo, ktoré sa potvrdilo. To zjavenie sa potvrdilo, a
oni zomierali pečatiac svoje svedectvo svojou vlastnou krvou.

Nuž,  pozrite  sa  na  zasľúbenie  týchto  posledných  dní.  A  tu  vidíme,  že  je  to
potvrdené rovno pred nami. Terajší príchod Ducha Svätého a tie skutky, ktoré On mal
robiť, a my to nachádzame rovno medzi nami. Och, my by sme mali ... Ó! Ako môžeme
vôbec ... ! Niečo sa deje, hovorím ti, priateľu. Keď ten skutočný, opravdový, úprimný,
predurčený veriaci ... keď to svetlo dopadne na to semeno, niečo prepukne do nového
života.
35 Tá prostá žena pri studni, keď tí školení kňazi povedali: “No, to je diabol. On je
veštec. On len hovorí týmto ľuďom ich osud, a on je diabol.” Ale keď tá prostá žena s
tým predurčeným semenom ...
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Nuž, vy si myslíte, že to nie je pravda, ale Ježiš povedal: “Nikto nemôže prísť ku
Mne, ak by ho nepotiahol Môj Otec, a všetci, ktorých Mi dal Otec, prídu.” A antikrist v
týchto posledných dňoch bude schopný ... Ten antikristov duch, ktorého skúmame v
denominacionalizme, a dokázali sme že denominacionalizmus je antikrist ...

36 No, pomimo toho ... Každý človek ... môže takto z tadeto odísť, tam je niečo zlé -
ak  on  stále  verí,  že  ten  denominačný  systém nie  je  antikrist.  Pozrite,  je  to  úplne
dokázané z histórie, zo všetkého čo máme, rovno cez Božiu Bibliu a všetko ďalšie, to je
antikrist  a Rím je toho hlavou. A tie dcéry - cirkvi  to presne nasledujú. A oboje sú
vrhnuté do pekla. Je to tak.

Tak vidíme túto vec - antikrista, ducha toho. A deň v ktorom žijeme, pozrite, to by
malo priniesť nevysloviteľnú radosť plnú chvály. Tá prostá žena, akonáhle ju to zasiahlo,
ó, to semeno vytrysklo ...

37 Nuž, pamätajte Biblia povedala, že v posledných dňoch, že tento antikrist má zviesť
celý svet. Bude len malý počet tých, ktorých mená boli zapísané v Baránkovej Knihe
Života pred založením sveta. A keď to pravdivé potvrdenie tej zjavenej Pravdy Božieho
Slova narazí na to srdce, on vyrazí zo seba vodu a vypukne tam s Duchom Svätým, tak
silno,  ako len môže,  a vy ho nemôžete zastaviť,  aby s  tým prestal,  pretože v ňom
vytryskol nový život.

Nedávno som sa rozprával s osobou. On sa snažil diskutovať so mnou a hovoril:
“Nehanbíš sa hovoriť, že Boh stvoril nebesia a zem v troch dňoch, či v šiestych dňoch?”

38 Povedal som: “To hovorí Biblia.”

Povedal: “No, my máme dôkaz a môžeme dokázať, že svet je milióny rokov starý.”

Povedal som: “To na tom nič nemení. V Genesis 1:1 je povedané: 'Na počiatku Boh
stvoril nebesia a zem.' Bodka. To je všetko. No svet bol neladný a pustý.” A povedal
som: “Verím, že každé semeno ležalo rovno tam z nejakej inej civilizácii alebo z niečoho,
a akonáhle sa voda odsunula a narazilo na to slnko, vyrástli stromy a všetko.”

To isté sa deje s človekom. To je typ. Keď je odsunutá preč všetka hmla, a tá
zjavená Pravda dopadne na to skutočné semeno, ktoré tam leží, je potichu naklíčené, a
Svetlo Evanjelia môže naň naraziť skrze pravdivé potvrdenie Slova, ono bude žiť. Ono
má v sebe život. Pomimo tohoto ono nemôže žiť. To nemá v sebe žiadny život.

39 Tie mená boli vložené do Baránkovej Knihy Života pred založením sveta, oni vzídu,
je  to  tak isté,  ako neviem čo.  Preto Ježiš  sedí  rovno tam a čaká so svojou prácou
prímluvcu až kým nevzíde to posledné semeno. On bude vedieť presne, keď ono vypučí.

Ako Dr. Lee Vayle ... Hádam je stále tu niekde na zhromaždení; nevidel som ho pár
dní. Nemyslím, že som ho videl ... Tu je. No, jedného dňa mi poslal tento výňatok o tom,
čo povedal Ireneus. (Vzal som Ireneusa dávno tomu, že je anjelom toho veku.) Že on
povedal: “Keď v tom poslednom veku vojde ten posledný člen toho Tela, v tom čase tá
vec bude zjavená.” A tu to je, presne tak. Vidíte? My sa nachádzame v tom dni.

40 No dobre, potom Letniční mali nesmiernu radosť. Oni boli skutočne povzbudení.
Myslím,  že  to  každého  povzbudilo.  Vezmime  len  na  chvíľu  ...  Zamyslime  sa  nad
Dávidom. On bol tiež plný povzbudenia. On povedal: “Môj pohár preteká.” Myslím, že on
skutočne prežil vo svojom živote veľkú udalosť. Čo spôsobilo, že tak postupoval? Keď on
bol v Duchu ... (Pretože on bol prorok. Vieme, že ním bol. Biblia tak hovorí - prorok,
Dávid). Nuž, pretože on bol prorok a bol v Duchu, a videl zmŕtvychvstanie. Ak by ste si
to chceli prečítať, je to v žalme 16: 8-11. On povedal: “Viac nad to sa radovalo moje
telo.  Teraz,  odpočívam v nádeji,  pretože nezanecháš moju dušu v pekle  ani  nedáš
Svojmu svätému vidieť porušenie.”

Hovorím vám, jeho pohár začal pretekať! Pretože on to videl, bez ohľadu na to, čo
sa dialo ... Ó, on videl zmŕtvychvstanie a bol skutočne ... a jeho pohár pretekal.

41 Znovu Dávid mal iný pohár, ktorý pretekal v 2. Samuelovej ... (pre tých, ktorí ste si
vytiahli tužky) 2. Samuelova 6:14. Bolo suché obdobie. Vzali archu. Nepriateľ prišiel a
vzal archu Pánovu. A oni ju zobrali a postavili pred Dágona, a Dágon padol na svoju
tvár. Zobrali ju do druhého mesta a vypukli pliagy. To bola najhorúcejšia vec, akú oni
tam kedy mali vo svojich rukách. A nemohli sa toho zbaviť, pretože ona bola pomimo
svojho miesta.

Nuž, keď ju oni položili na ten volský voz a ona odchádzala naspäť ... A keď Dávid
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uvidel,  ako archa prichádza, viete čo on urobil?  On mal tak plný svoj  pohár,  že od
povzbudenia začal  pretekať.  Keď videl,  že Slovo je znovu naspäť zjavené Izraelovi.
Tancoval v Duchu takto stále dookola a dookola a dookola. Tak veru. Jeho pohár začal
pretekať. Vidíte? Prečo? On videl navracajúce sa Slovo.

Myslím, že to by malo každého trochu povzbudiť, keď oni vidia po všetkých týchto
rokoch, a potom to pravdivé Slovo, podľa zasľúbenia, že to sa stane, je prinesené a
potvrdené. Čo za čas! Čo za čas!

42 Nuž, čítajme. Stále hovorím a nedostanem sa do tohoto, a budem vás tu všetkých
držať až do 10:30. Včera večer som vás nechal odisť skôr, tak dnes večer by som vás
mal podržať oveľa dlhšie. Nie, ja to len tak hovorím. Vidíte, ja som ... my len chceme ...
tak, ako nás Pán povedie.

A keď otvoril štvrtú pečať, počul som hlas štvrtej živej bytosti, ktorý hovoril: Poď a
vidz!

43 Teraz; keď Baránok otvoril štvrtú Pečať ... Zastavme sa tam teraz - štvrtá Pečať.
Kto ju otvoril? - Baránok. Bol niekto iný hodný? Nikto iný to nemohol urobiť.  Nikto.
Baránok otvoril tú štvrtú Pečať, a tá štvrtá živá bytosť, ktorá vyzerala ako orol, povedala
Jánovi: “Poď a vidz, čo je štvrté tajomstvo plánu vykúpenia, ktoré bolo skryté v tejto
knihe,” pretože Baránok to otváral. Inými slovami, to je to, čo on hovoril. “Sú tu štyri
tajomstvá. Ukázal som ti ich v symboloch.” Teraz Ján, neviem či to on porozumel alebo
nie, ale on zapísal to, čo videl. Ale to bolo tajomstvo, tak on napísal čo videl. Baránok
lámal  tú Pečať a Boh ich stále ešte nemal  v úmysle zjaviť.  Bolo to nechané na ten
posledný deň, vidíte.

44 Nuž, my sme mali symboly a snažili sme sa ich rozlúštiť, a niekedy to bolo podané
veľmi dobre, vidíte. Ale vieme, že to išlo stále ďalej. Ale teraz, v posledných dňoch sa
môžeme pozrieť dozadu a vidieť kde to bolo. A potom tam, na konci cirkevného veku,
tesne pred Vytrhnutím, to malo byť rozlúštené.

Neviem, ako niekto môže hovoriť, že Cirkev prechádza cez súženie. Ale ... prečo by
ona musela ísť cez súženie, keď nemá hriech? Nemám na mysli cirkev; cirkev pôjde cez
súženie.  Ale  ja  hovorím  o  Neveste.  Nevesta  na  tom  nemá  žiadny  hriech.  Bolo  to
vybielené  a  nie  je  tam ani  len  zápach  z  toho  -  nič  nezostalo.  Oni  sú  pred  Bohom
dokonalí. Ona nepotrebuje súženia, aby ich očistilo, ale tí ostatní potrebujú. Cirkev pôjde
cez súženie, ale Nevesta nie.

Nuž, berieme to teraz len v rôznych symboloch, ako ... Cirkev, Noe, to tak isto
ukazovalo ten obraz - pustil  sa vonku do hriechu. Teraz oni cez to prešli, ale Enoch
odišiel prvý. To bol predobraz svätých, ktorí pred obdobím súženia odídu do ...

45 No, zistili sme, že tento Baránok otvoril tú Pečať. Nuž, našli sme, že tá prvá živá
bytosť bola ... Ak si všimnete, tá prvá živá bytosť bola ... tá prvá živá bytosť to bol lev,
(našli sme to v knihe Cirkevných Vekov). A potom tá druhá živá bytosť, veríme, mala
tvár vola alebo teľaťa. A tá tretia živá bytosť mala tvár človeka. Ale tá štvrtá živá bytosť
mala tvár orla. Nuž, máme ich presne takto zaradom, presne takto, a presne tak sú aj
umiestnené tu v tej Knihe.
46 A potom ... Na Floride raz učil nejaký veľký učiteľ, ktorý hovoril, že Kniha Skutkov
bola pre cirkev len obyčajným lešením - cirkev bola nájdená v štyroch Evanjeliách. A my
nachádzame úplný opak: že to sú štyri Evanjeliá, ktoré strážia Knihu Skutkov. To je z
týchto  štyroch  Evanjelií,  že  je  napísaná  Kniha  Skutkov  -  skutky  Ducha  Svätého  v
apoštoloch. A my sme našli  tu v Knihe, že tí  strážcovia tam stoja a strážia východ,
sever, západ a juh. Pamätáte sa, ako sme to tu nakreslili,  ako nádherne, dokonale
všetko zapasúva na svoje miesto?

47 Nuž, chcem aby ste si všimli. Povedal: “Poď a vidz.” Ján ... Chcem aby ste si teraz
znovu všimli  pred týmto ...  Nuž,  toto tu je ten posledný z tých jazdcov,  aby zjavil
účinkovanie antikrista. Zajtra večer sa dotkneme duší pod oltárom. Na ďalší večer, súdu.
Na ďalší večer, odchodu preč a konca veku - konca času všetkých vecí, vidíte - keď je
ona vzatá hore.

Preto, rovno v tej Siedmej Pečati tam vylieva čaše, i všetko ďalšie je vyliate. Čo oni
sú, ja neviem.

48 Všimnite si. Ale teraz, na tomto tu, nachádzame, že táto osoba tu je orol - tento
muž, táto živá bytosť, ktorá tu teraz vystupuje. Inými slovami, sú z toho štyri rozdielne
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veky. Bol vek leva. A zistili sme, že toto je štvrtý vek ... A on povedal: “Poď a vidz štvrté
tajomstvo Knihy Vykúpenia, ktoré bolo skryté v tejto Knihe. Poď vidz.” A Ján išiel, aby
videl a uvidel plavého koňa a znovu toho istého jazdca na tomto plavom koni. Nuž, on
mal meno nazvané Smrť.

49 Všimnite si teraz, žiadny z týchto ostatných jazdcov ... žiadny z týchto ostatných
koní,  alebo nikdy,  kedykoľvek tento jazdec jazdil  oni  nemali  ...  tento človek nemal
žiadne meno. Ale tu je on nazvaný Smrť. Nebola zmienka ... On je zjavený teraz. On je
smrť. No, mohli by sme v tom pokračovať a urobiť z toho kázanie, aby to predstaviť
skutočne jasne! Ale všetko čokoľvek je anti, čo je proti tomu opravdovému, musí byť
smrť, pretože sú len dva objekty. A to je život a smrť. A to dokazuje, že zjavenie Ducha
Svätého v  tomto dni  je  úplne Pravda.  Ten anti  -  on je  smrť  pretože Slovo (ako tu
neskoršie uvidíme) je Život. Vidíte? A tento človek je nazvaný Smrť.

50 Nuž, to o tomto jazdcovi nebolo v tých iných časoch povedané. Ale od ... Teraz je
to povedané, že on je nazvaný Smrť. Ale pod zjavením Leva ... Hľaďte teraz! Chcem toto
pozorne prečítať, aby som si bol istý; zapísal som si tu to miesto.

Pod ... Nie pod zjavením vo veku leva, či toho prvého veku, toho včasného veku,
toto nebolo zjavené. Ďalší vek bol vek vola, ktorým bol Temný Vek, ten Stredný Vek. To
nebolo zjavené ako ... čo to bolo. Ani v čase živej bytosti s múdrosťou človeka, ktorá
reprezentuje reformátorov, Luthera a Wesleya a tak ďalej - to nebolo zjavené. Ale v čase
orla, v tom poslednom veku, v tom prorockom veku, v ktorom má zaznieť hlas proroka,
vidíte, ku ktorému to tajomstvo stále prichádza ...
51 Nuž, to je tam, kde my práve ... Budeme v tom dnes večer trochu pokračovať, aby
ste to mohli jasne porozumieť. Nuž, väčšinou si uvedomujete, tieto ... Ja tu nehovorím
len do tejto skupiny. Tieto pásky idú všade. Vidíte? A ja to musím jasne predstaviť,
pretože niekto dostane len jednu pásku, a potom ak oni nedostanú tie ďalšie, potom
budú celí znechutení, rozumiete.

Boh  toto  zasľúbil  na  tento  deň,  na  to  posledné  zakončovanie  všetkých  týchto
rôznych vecí, ktoré sa diali a boli pomiešané. My sme mali Eliášove plášte; mali sme
Eliášove rúcha; och, boli ľudia, ktorí ... John Alexander Dowie, ktorý je tam pochovaný
zavinutý do rúcha; on povedal, že je Eliáš. A mali sme všetky takéto rôzne veci. Prečo to
vlastne je? To je len nato, aby to dalo nabok Pravdu, ktorá má byť predstavená.

52 Oni pred Ježišovým časom mali falošných kristov, vidíte. Oni to stále robia. To je
Satan vybiehajúci s falošnou vecou, aby zaujal mysle a vieru ľudí, prv ako sa tie veci
skutočne stanú. To je len na to.

Či nepovedal Gamaliel vtedy to isté Židom? Povedal: “Či tam nepovstal nejaký muž
a prorokoval, že je toto a vyviedol na púšť štyristo ľudí a zahynuli,” a tak ďalej. Povedal
... “Každá rastlina, ktorú nesadil Môj Nebeský Otec,” povedal Ježiš, “bude vykorenená.”
Gamaliel povedal: “Nechajte ich tak. Ak je to nie z Boha, či to nevyjde na nivoč? Ale ak
je to z Boha, budete nájdení ako takí,  ktorí  bojujú proti  Bohu.” Tento človek použil
múdrosť. On bol učiteľ.
53 Teraz si všimnite. Nuž, aby rozmotať všetky tieto tajomstvá, Boh zasľúbil, že má
povstať ozajstný Eliáš - nejaký muž pomazaný tým Duchom a má to byť zjavené. On to
zasľúbil v Malachiášovi 4.

Mám nejaké poznámky a dopisy, ktoré hovoria, že to nie je tak, ale rád by som
hovoril ku tej osobe. Pozri, ty to nemôžeš zaprieť. Každý ozajstný, dobrý teológ vie, že
je to Pravda, že oni na to očakávajú.

Ale to bude práve tak isto, ako oni prešli popri Jánovi, ktorý predchádzal prvý krát
Krista. Keď ho oni neuznali, pretože boli o ňom prorokované také veľké veci. Aha, on
mal znížiť všetky vysoké miesta a všetky nízke miesta vyvýšiť, všetky drsné miesta
vyhladiť. Ó, on ... Proroci - Izaiáš, 712 rokov pred jeho narodením, a Malachiáš, 400
rokov predtým, ako on prišiel na scénu - všetci títo prorokovali o ňom. A oni očakávali,
že z Neba bude spustená nejaká chodba a tento prorok príde po nej, od Boha, so svojou
palicou v ruke.

A videli  sme,  že oni  ho nepoznali.  Dokonca ani  apoštolovia,  ktorí  tam stáli  ho
nepoznali. Pozrite, oni povedali: “Prečo Písma hovoria (učený v Písme), že Eliáš ...” On
povedal: “On už prišiel, a nepoznali ste ho.”

Prirovnávam ku tomu vzkriesenie ... alebo Vytrhnutie. Ono nastane a oni budú ...
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Viem, že to zneje divne, ale možno dnes popoludní budete vedieť trochu viac, ak Pán dá,
len ako to bude. Bude to také tajomné, že nikto o tom nebude vedieť, sotva. Svet si
bude len myslieť ... bude proste bežať ďalej tak, ako predtým, vidíte. Stále sa to tak
deje.

54 A čo sa stalo? Nejaký muž, ktorý by ani nemohol ukázať svoj členský preukaz, on
by  nemohol  ukázať  svoje  poverovacie  listiny  -  zastal  tam na  pustatine,  nemal  ani
základné školské vzdelanie. Je nám povedané skrze historikov, že on odišiel na púšť, keď
mal deväť rokov, po smrti  svojho otca a matky, a povstal  ...  Jeho práca bola príliš
dôležitá, než aby sa plietol s nejakým seminárom. On musel ohlásiť Mesiáša.

Boh nemohol použiť nejakého človeka plného teológii. On to nemôže urobiť, pretože
on vždy skĺzne rovno naspäť. On bol tak naučený. On skĺzne naspäť do toho. Tak keď sa
on ide na niečo pozrieť, on sa snaží skĺznuť naspäť do toho, čo povedali učitelia. Bolo by
lepšie, keby sa držal preč od tých vecí a veril len Bohu.

55 Viete,  pochybujem či  jeden ...  Povedal  by som, že sotva jedna deväťdesiatina
percenta ľudí na zemi vedela o Ježišovi Kristovi, keď On tu bol na zemi. Viete, keď Eliáš
prorokoval, pochybujem, že sotva kto vedel, že on bol ... Oni vedeli, že tam bol nejaký
blázon, nejaký starý fanatik, ale oni ho nenávideli. Skutočne. Niekto, koho oni nazývali
podivín.

Myslím, že každý znovuzrodený kresťan je pre svet určitým podivínom, pretože ste
zmenení. Ste z iného sveta. Váš duch je z druhej strany priepasti. A toto tu je také
zamiešanie. Ak ste nie iný, niečo nie je v poriadku - stále ste príliš priviazaný ku zemi.
Vy máte mať nebeské zmýšľanie a Nebo žije skrze Slovo.

56 Nuž, všimli sme si, že táto veľká vec sa stala. Nuž, veríme, že má prísť opravdový
duch Eliáša. Je to predpovedané, že príde, vidíte. A musíme pamätať, že on tu bude vo
svojej vlastnej dobe a čase. My možno teraz tomu kladieme základ. A to nebude žiadna
organizácia.

Nesúhlasím s mojím dobrým priateľom, čo sa toho týka. On hovorí, že to bude
skupina ľudí. Chcem, aby si mi to ukázal skrze Písmo. Boh, nemenný Boh, nikdy nemení
svoje plány. Ak mení, potom On nie je Boh. Je to tak, pretože to by ukazovalo, že je
smrteľný a vie  len to,  čo ja  a  robí  chyby.  Boh nikdy nezmenil  Svoj  plán od času v
záhrade Eden. On urobil plán na vykúpenie, a to bola Krv.

57 My  sme  to  skúšali  vzdelaním;  skúšali  sme  to  diktatúrou;  skúšali  sme  to
psychológiou; skúšali sme to denomináciami. Skúšali sme všetko, aby sme dali každého
dokopy, milovali každého spolu a všetko ďalšie. Nie je iné miesto na obecenstvo, ako
zatiaľ pod Krvou. Jediná pôda, kde sa Boh stretáva s človekom.

Boh stále jedná s jedným jednotlivcom. Dvaja ľudia majú dve predstavy. Nikdy
neboli na zemi dvaja hlavní proroci, ktorí by prorokovali v tom istom čase. Pozrite sa
naspäť  a  vidzte,  či  boli.  Nie  veru!  -  sotva.  On  musí  dostať  jedného  muža,  úplne
vydaného a použiť takú osobu. On hľadá takú osobu, ale nájde sa niekedy jeden, niekto,
kto na Neho počúva slovo za slovom.

58 Nestarám sa o to, čo ktokoľvek hovorí, oni sa nikdy z toho nepohnú. Je to tak. Oni
budú  čakať  na,  “TAK  HOVORÍ  PÁN,”  a  oni  sa  do  vtedy  nepohnú.  On  bude  riadne
potvrdený.  No,  ten  vonkajší  svet  to  bude  nenávidieť.  Ale  to  vyvolené  semeno,
predurčené semeno - ako to bolo vo dňoch Ježiša ... Keď to Svetlo zasvieti, to semeno
príde takto do života. Oni to spoznajú. Oni tomu budú rozumieť. Nemusíte o tom hovoriť
ani slovo.

Ona povedala: “Pane, poznávam, že Ty si prorok. Ja viem, že Mesiáš príde, On
bude ...”

On povedal: “Ja som On.”

Chlapče, to vystačilo! Ona nemusela otáľať celú noc a otáľať ďalšiu noc. Ona to
hneď vtedy mala. Hneď sa vydala na cestu. Ona im o tom hovorila.

59 Nuž pamätajte. Teraz v tomto prvom veku, to bol vek leva. To bol lev z pokolenia
Júdovho - Kristus. Jeho vlastný vplyv života, zaujal ten vek. To bolo to prvé zviera - živá
bytosť (ktoré predstavuje moc), ktorá odpovedala ľudským hlasom.

Ďalší vek bol vek vola alebo vek jazdca na tmavom koni, vidíte. Nuž, dôvod, že
tento prvý vek bol biely vek, bol ten ... Ako stále počujem hovoriť ľudí, že tento prvý
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jazdec, ten biely, to bola moc cirkvi, ktorá vyšla, aby víťazila. A my zisťujeme, že mu
bola daná koruna, že to bolo to. To bola cirkev. To bola cirkev, ale kde on išiel? On išiel
do Ríma. Tam on išiel. On dostal svoju korunu.

Nuž, ten druhý vek bol jazdec na červenom koni, čím bol temný vek. A teraz, ten
ďalší vek bol vek človeka, čím bol jazdec na čiernom koni, a on bol vek reformátorov,
vidíte - ten hlas, ktorý hovoril.

Nuž, ten jazdec na čiernom koni - to bol antikrist, ale ten, ktorý hovoril v tom veku
bol reprezentovaný ako človek. To bola múdrosť - chytrosť, bystrosť. A oni to nedostali.
Oni nenazvali ... Oni ho nepomenovali, vidíte. Oni len povedali, že on vyšiel.

60 Ale teraz, keď to ide ďalej, vek orla; to je ten, ku ktorému Boh stále pripodobňoval
Svojich prorokov, ku orlom. On Seba nazýva orlom. Orol vyletí tak vysoko, že nikto iný
sa ho nemôže dotknúť. Nie len že je tam vysoko, ale on je skonštruovaný do tej pozícii.
Keď sa on tam dostane, on môže vidieť, kde sa nachádza. Niektorí ľudia sa tam dostanú
a nemôžu vidieť kde sú, a tak je im to nanič, že sú tam. Nechajte vranu, nech skúsi
letieť s orlom, alebo jastraba, ani jeden to nevydrží, on by sa rozpadol. On musí byť
prispôsobený, aby vydržal tlakprostredia, do ktorého ide.

61 To  je  ten  problém dnes.  Niektorí  z  nás  sa  neprispôsobujú  tlaku.  Veľmi  rýchlo
vybuchneme, vidíte, keď poskakujeme. Ale musíme byť prispôsobení na tlak. Keď sa
dostaneme tam hore, musíme mať ostrý zrak orla, aby sme videli, čo prichádza a vedeli,
čo robiť. Nuž, to zjavil vek orla. Nuž, zisťujeme, že vek orla bol zasľúbený v Zjavení 10:
7. a v Malachiášovi 1: 4, že to bude v posledných dňoch, vidíte. Je to tak - že to tu
bude. No dobre.
62 Všimnite si.  No,  tento tu,  zisťujeme, že on jazdí  na plavom koni.  Plavý -  och!
Všimnite  si,  po  68  000  000  protestantoch,  ako  sme  to  zobrali  minulý  večer  zo
Smuckerovej “Glorius Reform” (Slávna Reforma) z Rímskej histórie mučeníkov ... Našli
sme, že do pätnásteho storočia bolo zaznamenaných, (Myslím že dovtedy, alebo do
osemnásteho storočia, nespomínam si teraz presne) ale tam bolo 68 000 000 vydaných
na smrť, pretože protestovali proti prvej Rímskej cirkvi - proti Rímu.

Nie divu, že on sa mohol zosobniť v tom stelesnenom mene ... a byť nazvaný Smrť.
On ňou skutočne bol! Jedine Boh vie koľkým zapríčinil duchovnú smrť skrze svoje anti-
Biblické učenie Slova. Toto je ten, ktorý vydal 68 000 000 pod meč a zabil ich, a možno
doslova bilióny zomreli duchovne na skutok jeho falošného vyučovania. Nie divu, že
mohol dostať meno Smrť.

63 Vidíte toho jazdca? V prvom rade ako antikrist, on bol od začiatku smrť, ale on bol
vtedy nevinný. Potom on dostal korunu (trojitú), a keď ju dostal, potom spojil ... Satan
spojil svoju cirkev a štát, pretože on bol potom nad obojím. Antikrist bol Satan vo forme
človeka.

A potom tiež, Ev. Matúša, myslím, že je to to, 4. kapitola, nám hovorí, že Satan
vzal Ježiša, nášho Pána, hore a ukázal Mu kráľovstvá sveta, všetky, v okamihu, a ich
slávu. Ponúkol Mu ich a povedal, že sú jeho!

Tak, potom vidíte, že keď on mohol spojiť dovedna svoj štát a svoju cirkev, potom
ten jazdec na červenom koni mohol poriadne cválať. Skutočne!

64 Potom nachádzame jeho tajomstvo tu v jeho cirkvi a štáte. Ten štvrtý stupeň jeho
služby, on je nazvaný šelma. Prv je nazvaný antikrist, potom je nazvaný falošný prorok,
a on je nazvaný šelma. Teraz, nachádzame tu, že je nazvaný ako šelma ...

Teraz, chcem, aby ste si všimli, že to je po tomto štvrtom koni. A v tomto štvrtom
koni, ak si to všimnete, všetko ... Prvý bol biely, potom ďalší bol červený, ďalší bol
čierny a tento štvrtý ... Všetky tieto tri predchádzajúce boli v ňom zastúpené, pretože
plavá farba, to je červená a biela a tak ďalej zmiešané dokopy. Vidíte? To je všetko
zmiešané v  tomto jednom koni.  Vidíte?  A  tam sa on stáva štyri  ...  či  vlastne tri  v
jednom, a to je všetko zmiešané v tomto jednom.
65 Teraz, chcem aby ste si všimli tie štyri. Všimnite si význam čísla štyri v duchovnej
matematike. Boh je tri. Tento je štyri. On je tu v štyroch. Prvý, antikrist - biely; druhý,
falošný prorok - červený; tretí, vicar (zástupca) neba a zemi a očistca - čierny; štvrtý,
šelma - plavý kôň, Satan súc vykopnutý z Neba. Chcete si to prečítať? Zjavenie 12: 13,
Satan je vykopnutý z Neba. Potom v Zjavení 13: 1-8, on je vtelený do osoby šelmy. On
je najprv antikrist, len učenie nazvané Nikolaitizmus; potom sa z toho stáva falošným
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prorokom.

Ak je on antikrist, antikrist znamená “proti”. Všetko, čo je proti Božiemu Slovu je
proti Bohu, pretože Slovo je Boh. “Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha ... a to
Slovo sa stalo telom, Kristus, a prebývalo medzi nami.” A teraz on je proti Slovu, tak on
je antikrist, ale duch nemôže byť korunovaný. Preto on neobdržal korunu - len luk bez
šípov.

66 A potom,  keď on prichádza  do  času korunovácii,  potom sa  on stáva  falošným
prorokom svojej antikristovskej náuky. Rozumiete tomu? Potom on dostáva svoj meč,
pretože on spojil dokopy svoju moc; potom sa on nemusí pýtať nikoho. On je vládcom
štátu; on je vládcom neba - dostáva trojitú korunu a urobil si ideu nazvanú “očistec,”
kde ak niekto z nich zomrel tam predtým a mal nejaké peniaze a chce ich zaplatiť, on ich
z tade môže vymodliť, pretože on má moc to urobiť. On je vicar (zástupca). Skutočne je.
On zastáva miesto Boha na zemi. Či to nie je tak jasné, ako len môže byť ...

Nachádzame to, vyťahujeme to cez celú Bibliu - rátame jeho numerické čísla a
všetko ďalšie. Tu ho máme. Kladieme ho rovno naspäť tu v čísle štyri. Nie v čísle tri, v
čísle štyri, vidíte.

67 A teraz si otvorme ... Zjavenie 12. prečítajme tento kúsok, pretože budeme mať na
to čas. Čítajme Zjavenie 12. kapitola a 13. verš.

A v tú hodinu povstalo veľké zemetrasenie ...

Nie, to mám nesprávne miesto. Trinásty.

A keď videl drak, že je zvrhnutý na zem, honil ženu, ktorá porodila toho chlapca.

68 Teraz vidíte, on bol zvrhnutý na zem a vtelil sa ako duch antikrista, vtelil sa do
človeka. Tento človek sa zmieňa z jednej veci  na druhú - z antikristovho ducha na
falošného proroka, a potom vstupuje do neho tá šelma.

Presne tak, ako rastie cirkev. Jeho cirkev išla z antikrista do falošného proroka. A v
tom veľkom veku, aby prišla šelma, ktorá má povstať ... tak cirkev ide tou istou cestou,
cez ospravedlnenie, posvätenie a krst Duchom Svätým, keď Kristus je v ľuďoch - presne
tak! A on má tam protiobraz tohoto, či radšej obraz tohoto. On je presne tam. To je on,
vykopnutý z Neba.

69 Teraz, vidíme v Zjavení 13: 1-8:

A stál som na morskom piesku a videl som vystupovať z mora šelmu ... (Teraz toto
je  dvanásta kapitola,  kde on bol  vykopnutý.  A teraz,  dávajte  pozor.)  ...  videl  som
vystupovať z mora šelmu, ktorá mala sedem hláv a desať rohov a na svojich rohoch
desať diadémov(korún) a na svojich hlavách mená rúhania.

A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi, a jej nohy

Och, ak by sme teraz mali čas, strávili by sme ten zbytok noci len tam na týchto
symboloch a ukázali ... priniesli  to rovno znovu na neho. Každý ... Väčšina z vás to
pozná z iných lekcií.

... boli ako nohy medveďa a jej ústa ako ústa ľva. A drak jej dal svoju moc i svoj
trón i veľkú právomoc. (Vtelený Satan, vidíte.)

A videl som jednu z jej hláv ako doťatú na smrť ...

70 A tak ďalej, to ide ďalej. Keď budete mať možnosť čítať to ďalej. Alebo, čítajme ešte
trochu ďalej.

A  videl  som jednu  z  jej  hláv  ako  doťatú  na  smrť,  ale  jej  smrteľná  rana  bola
uzdravená. A divila sa tomu celá zem hľadiac na šelmu.

Sledujte  len.  Nesledujte  komunizmus.  To  nie  je  nič  iné,  ako  nástroj  v  rukách
Božích,  aby  vám  pomohol  jedného  dňa  dostať  ...  pomstiť  krv,  ako  sa  ku  tomu
dostaneme zajtra večer.

A klaňali sa drakovi ... (Kto to bol drak? - Satan. Je to tak? - červený drak. Tak
veru.) ... ktorý dal šelme takú moc ... (kde ona vzala svoju moc, hľaďte) ... a klaňali sa
šelme a hovorili: Kto je podobný šelme, a kto môže bojovať s ňou?!

A boli jej dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhania, a bola jej daná moc, aby
trvala štyridsať dva mesiacov.
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A otvorila svoje ústa rúhať sa proti Bohu (Tu to máte) rúhať sa jeho menu (dali mu
titul) a jeho stánu ... (ktorým je miesto, kde prebýva Duch Svätý, aby mu urobili miesto
v Ríme, mesto Vatikán. Môžete len ísť ďalej) ... i tým, ktorí stánia na nebi. (rúhala sa im,
skrze to, že hovorí, že oni sú prímluvci)

71 A dalo sa jej, aby bojovala so svätými (a bojovala) a premohla ich.

A robil tak - pálil ich na hranici, dával ich žrať levom a zabíjal ich, ako len mohol.

... A dala sa jej moc nad každým pokolením, ... jazykom i národom.

To sa v Ríme takto nikdy nedialo, dokiaľ sa pohanský Rím nepremenil na pápežský
Rím a katolícka moc sa rozšírila po svete a učinila univerzálnu Katolícku cirkev.

A budú sa jej klaňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v
knihe ... (“nedotýkaj sa Môjho oleju a vína”) ... A budú sa jej klaňať všetci, ktorých
mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta.

Ak má niekto uši, nech počuje!

Ak vedie niekto do zajatia, pôjde do zajatia: ak zabije niekto mečom, musí byť
zabitý mečom. Tu je trpezlivosť a viera svätých.

72 Nuž, hovorili sme o ňom minulý večer, ako prichádzal so svojim veľkým mečom,
aby zabíjal. Vidíme, že tiež bude zabitý mečom, mečom Slova. Božím Slovom - ostrý,
dvojsečný meč - zabije ho, zloží ho rovno dole. Čakajte až tých sedem hromov vydá
svoje hlasy do tej skupiny, ktorá skutočne môže zobrať Slovo Božie a držať Ho tam! Ono
bude krájať a sekať. Oni môžu zavrieť nebesia. Oni môžu zavrieť toto alebo urobiť tamto
- čokoľvek budú chcieť.

On bude zabitý Slovom, ktoré vychádza z Jeho úst. Ono je ostrejšie ako dvojsečný
meč. Oni budú môcť zavolať štyristo biliónov ton múch, ak budú chcieť. Amen! Čokoľvek
oni povedia stane sa, pretože to je Slovo Božie vychádzajúce z úst Božích. Amen.

Boh vždy ... To je Jeho Slovo, ale On stále používa človeka, aby to vykonal. Boh by
mohol zavolať tie muchy tam dole v Egypte, ale On povedal: “Mojžiš, to je tvoja robota.
Ja ti len poviem, čo máš robiť, a ty to choď urobiť.” On to úplne vykonal. On by si mohol
vybrať slnko, aby ich zavolalo, ale On povedal: “Mojžiš ...” On vyberá človeka. No dobre.

73 No, zisťujeme tu, že tento Satan, potom keď bol vykopnutý z Neba, sa vteľuje do
šelmy, a teraz je on šelma. Antikrist, falošný prorok, a teraz šelma a dané mu je meno
Smrť, a peklo ide za ním - v plnosti Satan na svojom tróne. Ó! Na zemi ... on je Satanov
predstaviteľ na zemi. Tam je on teraz hlavou kráľovstiev sveta, práve tých kráľovstiev,
ktoré on ponúkol Pánovi Ježišovi v Ev, Matúša 4. Satan sa teraz stáva úplným kráľom.

Teraz, toto sa deje neskoršie. On je teraz falošný prorok. On sa stane šelmou, za
krátky čas, keď tam zruší svoju zmluvu so Židmi. Vy viete, ako oni ...? No dobre.

74 Všimnite si teraz, v tom čase mu bude dané srdce šelmy a Satan sa vtelí do neho,
pretože keď Cirkev ide hore, Satan je vykopnutý von. Vidíte? Potom je s tým koniec.
Všetko jeho žalovanie skončilo.

A teraz, zatiaľ čo ... Pozrite sa, zatiaľ čo Prímluvca je stále na Tróne, Satan tam
môže stáť a žalovať, pretože on je zástupca tej druhej strany. On je Kristov odporca. A
Kristus je ... On tam stojí ... Ten odporca tam stojí a hovorí: “Ale počkaj, Adam upadol.
Adam urobil toto. Ja som ho premohol. Ja som doviedol jeho ženu do toho, aby uverila
klamstvu, a Ty si povedal, že ona skrze to bude zatratená. Ja som to urobil.”

Ale tu je Prímluvca, ktorý tam stojí, (Amen!) Príbuzný Vykupiteľ, (Amen!) stojí tam
s  tou  Krvou,  ktorá  môže  vziať  srdce  najničomnejšieho  hriešnika  a  premeniť  ho.
Prímluvca je na tróne. Tak veru!

Satan povedal: “Ale oni sú vinní.!

Ježiš povedal: “Nie sú.”

75 Ten Clorox (bielidlo), ktorý bol vynájdený alebo vyrobený, aby odstránil škvrny,
odníma farbu atramentu, či každú inú škvrnu - ktorú oni majú. On to rozloží, že až to
viacej nenájdete. To sa rozloží naspäť na plyny a cez všetko naspäť na kozmické svetlá a
prechádza na molekuly a všetko ďalšie, až sa to dostáva naspäť do toho originálu odkiaľ
to  pochádza.  Ak  je  to  stvorenie,  ono  musí  pochádzať  od  Stvoriteľa.  Ale  všetky  tie
chemikálie, ktoré boli vyrobené a dané dokopy, oni sa rozkladajú a to je proste všetko,



ŠTVRTÁ PEČAŤ 14

čo sa toho týka. Ešte aj samotná substancia vody splynie s tým Cloroxom a rozloží sa na
popoly. Amen! Sláva Bohu, všetko je čisté.

To je to, čo robí Krv Ježiša Krista opravdovému decku Božiemu, keď on vyznáva ten
hriech a stojí tam ospravedlnený v Jeho ... milosť a dobrota ... Dokonca je to tak veľké,
že až Boh povedal: “Nemôžem na to viac ani spomenúť, a on je absolútne Môj syn.”
“Skutočne, hovorím ti,  ak povieš tomuto vrchu presuň sa a nebudeš pochybovať vo
svojom srdci,  ale budeš veriť  v to,  čo si  povedal,  stane sa to; môžeš mať to,  čo si
povedal.” Si vykúpeným synom. Amen! Ja viem, že je to pravda.
76 Videl som ako sa tam zjavili veveričky, v šiestych rôznych prípadoch, že som vedel,
že niktorá tam nemohla sedieť. Práve ako ... On mohol stvoriť veveričky tak isto, ako
mohol stvoriť muchy, alebo žaby, alebo čokoľvek iné. On je Boh, Stvoriteľ. Tak veru! A
keď ... žiadna smrteľná bytosť, ale keď ten hriech toho smrteľníka je vyznaný a padne do
toho Cloroxu, toho bielidla Ježiša Krista, to vybieli každý hriech. On je úplne čistý - bez
hriechu, bez chyby.

Ten, kto sa z Boha narodil nehreší, pretože nemôže hrešiť. To bielidlo stojí medzi
ním a Bohom. Ako by sa to tam vôbec mohlo dostať, keď To to rozložilo a odoslalo to
rovno naspäť na toho, ktorý to prevrátil.  Amen! Ó, cítim sa vzrušený. Poviem vám,
zostávam teraz povzbudený, ako sa to začína zjavovať.

77 Všimnite si, Satan plne na svojom tróne. Tak veru! Ponúkol to Bohu, ponúkol to
nášmu Pánovi. Tu on sedí, tu s tým srdcom šelmy v sebe. Teraz, tu je tá osoba, šelma,
vtelený diabol. On sa zjavuje tu na zemi pod falošnou zámienkou. Ó, moja dobrota! Pod
falošnou zámienkou pravdivého Slova, on seba samého spojuje so Slovom.

On urobil presne to isté, čo jeho predobraz, ktorým bol Judáš, pred dvatisíc rokmi.
Čo on urobil? Judáš prišiel ako veriaci, a pritom bol diabol od počiatku. On sa narodil,
ako syn zatratenia. On nezakryl nič pred Ježišom, pretože On ho poznal od samého
začiatku, (Amen!) pretože On bol Slovo!

78 No  dobre.  A  pamätajte,  Judáš  zastával  miesto,  ako  pokladník  a  upadol  skrze
peniaze. Tak urobila cirkev tohoto času. Katolícka cirkev (ako sme si všimli,  minulý
večer) vyžadovala od nich novény, dala si platiť za modlitby, a dala si platiť za všetko.
To isté sa prihodilo dcérám Katolíckej cirkvi, ktorými sú protestanti. Všetko je zamotané
do peňazí. To je to, kde upadol Judáš, a tu on upadol, a to je to, kde upadli protestanti.

Hľaďte ...  ide na plavom koni,  keď sa zjavuje pri  tom, ako prechádza pri  tejto
poslednej jazde. Toto je teraz jeho posledná jazda. Nuž, toto nie je v našom dni. To
bude tam ďalej. To je predpovedaná Pečať. Pretože vidíte, Cirkev odišla hore, keď sa
toto deje.

79 Keď sa Kristus zjavuje tu na zemi ... Ako sa tento zjavuje a stáva sa kompletne,
kompletne diablom - z antikrista celou cestou ďalej do falošného proroka, potom do
šelmy - samotného diabla. A ide na plavom koni sfarbený celý a zmiešaný so všetkými
druhmi farieb, aby mu vytvorili plavú smrteľnú farbu.

Ale keď sa náš Pán zjavuje tu na zemi, On bude jazdiť na snehovo bielom koni, a
On bude kompletne, úplne, Emanuel - Slovo Božie stelesnené v človeku. Vidíte, aký je
tam veľký rozdiel. To je rozdiel.

80 Všimnite si, antikrist je na plavom koni, zmiešané farby. A kôň je zviera, ktoré
reprezentuje moc. Jeho moc je celá zmiešaná. Prečo? To je politika; to sú národné moci;
to  sú  náboženské  moci;  to  sú  démonské  moci;  to  sú  všetky  druhy  mocí  zmiešané
dokopy - to bol zmiešaný plavý kôň. On má všetky druhy mocí.

Ale keď Ježiš prichádza, to je jedna určitá farba koňa - Slovo. Amen! Tento tu
mieša svoje farby, červenú, bielu a čiernu. Tri farby v jednej - reprezentované v jednom,
a tri moci reprezentované v jednom: biely kôň, čierny kôň, červený kôň.

81 A tri koruny v jednej. Vidíte? Skutočne. Sám som videl tú korunu - stál som tam a
díval som sa na ňu. Nechceli ma bližšie pustiť, lebo bolo medzi tým sklo. Tak tam ona
bola, zamknutá veľkým zámkom, položená v skrini - trojitá koruna; a tak viem, že je to
pravda. Tak tam on bol - trojitá koruna. Vicar (zástupca) neba, očistca a zemi.

Tri moci spojené dokopy, vidíte - všetko zmiešané do jednej farby - plavej. Smrť
hovorí v celej tej veci. Politická, náboženská a démonská moc zmiešané spolu. Politická -
on je kráľom politiky; Satan. Chytrý. Ó! Skutočne, nesnažte sa ho preľstiť; len úfajte
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Pánovi.

82 Ako  som  to  už  predtým  povedal,  naprosto  chytrý,  vzdelaný,  a  takéto  veci
pochádzajú z tej nesprávnej strany. Môžete to sledovať v Písme a zistíte, že je to tak.
Sledujte Kainove deti a dívajte sa, čím sa stali. Potom sledujte Setove deti a dívajte sa,
čo oni boli.

Niežeby  som podporoval  nevzdelanosť,  vôbec  nie,  ani  najmenej,  ale  vezmite
ktorúkoľvek osobu v Biblii,  ťažko,  veľmi  zriedka ...  Je  jedno meno Pavol,  ktorý bol
chytrým človekom a on povedal, že on musel všetko zabudnúť, aby mohol poznať Krista.
On povedal: “Neprišiel som ku vám vo vznešenosti slov ľudskej múdrosti, ale som prišiel
ku vám v moci Kristovho vzkriesenia.”

To  je  ono  -  moc  Ducha  Svätého.  Pozrite  sa  na  ostatných.  Niektorí  z  nich  ani
nerozoznali pravú ruku od ľavej. Pozrite sa cez vek prorokov a odkiaľ oni pochádzali a
tak ďalej. Rozumiete čo mám na mysli? To je chytrosť, vzdelanie, múdrosť; a múdrosť je
presne tá vec, ktorá vás odďaľuje od Boha.

83 On mal tri moci, alebo tri právomoci: zem, nebo a očistec. On sám je v trojici. On je
z toho uformovaný, a on jazdí na trojici. Jeho moc je v trojici. Jeho koruna je v trojici.
Jeho kôň je v trojici. Tak čo on je? - trojica, moc trojici, koruna trojici, kôň jazdiaci v
trojici (to sú úrady) - a znovu štyri. Vidíte, znovu štyri.

No dobre, tri stupne jeho služby ho činia jednou osobou - vteleným Satanom - tri
stupne jeho služby. Antikrist, falošný prorok a šelma - tie tri zobrazenia. Vidíte, sú tri
obrazy. No, Boh sa tiež dáva poznávať, vo vode, krvi, duchu - robí kresťana synom
Božím skrze Slovo Božie, vidíte. A tuto tieto tri moci ho robia diablom. Oh, toto tu je
voda,  krv,  a duch,  čo je Boh.  A toto je čo? Politika,  náboženstvo a démonská moc
zmiešané spolu robia ho diablom.

Kristov prvý príchod, ako smrteľníka. On prichádza tri krát. Kristus je v troch.

Hľaďte ako on prichádza - on je štyri.

84 Pozorujte Krista. Prvý príchod, On prichádza ako smrteľný, aby krvácal a zomrel. Je
to tak? To je Jeho prvý príchod. Druhý príchod je vytrhnutie. Stretneme Ho na oblakoch
- nesmrteľného. Jeho tretí príchod, On je stelesnený Boh. Amen! Boh Emanuel, aby
vládol na zemi. Je to tak. Len tri.

štyri stupne toho jazdca ... Hľaďte. Ten štvrtý stupeň tohoto jazdca je nazvaný
Smrť. Smrť znamená večné odlúčenie od Boha. To je to, čo znamená smrť: byť večne
odlúčený od Boha.

Teraz, ak tohoto chlapa umiestnime von, trieda, keď sme ukázali cez Bibliu, kto on
je ... A ešte sme zobrali tie vrchy, tie miesta a všade presne do detailov až do konca. A
teraz je on nazvaný od orla, Smrť. Tak ho On nazýva.

85 Pamätajte,  tu  ...  Vidíte,  smrť  znamená  večné  oddelenie.  Pamätajte,  svätý
nezomierajú. Oni spia, nezomierajú. “Kto počuje Moje slová a verí v Toho, ktorý ma
poslal má Večný Život.” Je to tak. “Nepríde na súd - prešiel zo smrti do života. ... Ja som
vzkriesenie a život”; povedal Ježiš. “Ten, kto verí vo Mňa, hoci by zomrel, žiť bude: A
ktokoľvek žije a verí vo Mňa nikdy nezomrie.”

Lazár  zomrel?  “On  spal.”  “Neboj  sa,  dievča  nezomrelo,  ale  spí.”  Oni  sa  Mu
vysmievali. Je to tak? Ó! Vidíte, svätí nezomierajú. Oddelenie od Boha je smrť, večná
smrť, a tento je nazvaný Smrť. A tak sa ho stráňte!

86 Čo on je? - zaprvé, organizovaný systém. Cirkev číslo jedna, zorganizovaná. A keď
on získal  porozumenie  Konštantína na Nicejskom Koncile  ...  Priniesli  sme tie  ženy,
minulý večer, a ukázali sme ako Eva, tá prvá nevesta, prv ako sa jej muž vôbec ku nej
dostal, ona upadla skrze to, že neverila Božiemu Slovu v Edene. Tá duchovná nevesta,
ktorá sa narodila v deň Letníc - Kristova, prv ako sa On ku nej mohol dostať, čo sa
stalo? Ona upadla v Ríme. Čo? - utratila svoje cnosti Slova za dogmu. Amen!

Ó! Cítim ako znovu prichádza povzbudenie, keď na to myslím. Nemám v úmysle
bláznivo sa zachovávať. Nemám to v úmysle, ale len ... Uvedomujete si, čo to pre mňa
znamená. Sedím v tomto teraz štyri dni. Musím povedať niečo, aby som sa znovu cítil
ako človek. Viete čo myslím. No dobre. Začnete takto hovoriť a všade naokolo sa zjavujú
videnia. Je to tak. Možno preto poviem niečo, aby som sa znovu dostal ku sebe - znovu
sa otriasol, rozumiete.
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87 Všimli ste si ma, keď som bral zaradom ľudí pri službe s rozpoznávaním? Poviem
niečo, čo spôsobí, že ľudia sa začnú smiať; potom poviem niečo, že to spôsobí, že ľudia
plačú; potom poviem niečo, čo spôsobí, že sa začnú hnevať. Ja mám niečo odkryté a
poviem niečo, aby som videl ako to pôsobí. Potom uvidím, aký druh svetla je nad nimi,
čo sa deje, potom viem kde to je a viem, či je to vyzvanie alebo nie. Ak to nie je ... sedí
tam ... Opravdový veriaci, no dobre. Potom ich zavoláte, poviete: “Ty, taký a taký ...”

A keď sa to dostáva dole, Duch začína pomazávať, potom začínate vidieť prichádzať
to svetlo všade takto dookola, po celej sále. Preto hovorím niečo - niečo, aby som sa
dostal naspäť a znovu začal; nanovo znovu začal. Do poslednej nedeli sedím vo svojej
izbe, modlím sa, to je všetko, pod pomazaním; a viem, že toto je pravda. Veríte Bohu?
Viem, že veríte. Dajte len pozor na konci týždňa.

88 Nuž  smrť  znamená  večné  odlúčenie  od  Boha.  Zapamätajte  si  teraz,  svätí
nezomierajú.  Zapamätajte  si,  jeho  neveste  bol  daný plavý  kôň ...  chcem povedať,
tomuto jazdcovi bol daný plavý kôň, aby na ňom išiel vpred, tento plavý kôň, aby na
ňom išiel vpred. A on cválal na tomto koni smrti. Teraz, vieme čo to bolo. Vieme, čo za
cirkev to bola.

A pamätajte ... a minulý večer, ona nebola len smilnica, ona bola mater smilníc. A
videli sme, že to čo ju učinilo smilnicou ... žena, to je taký druh ženy ... (je to tvrdé
slovo  medzi  zmiešaným  poslucháčstvom,  ale  Biblia  to  hovorí,  vidíte).  A  tak  si
uvedomujeme, že to je žena, ktorá nežije verne voči svojím manželským sľubom. A
vidíte, ona má byť, ona sama hovorí ... nazýva sa Kráľovnou Nebies. To má byť Božia
Nevesta. Boh je Kristus. A nachádzame, že ona pácha smilstvo. A ona spôsobuje, že
kráľovia zeme páchajú smilstvo a každý bohatý a mocný; celá zem odišla za ňou. Vidíte?

89 A  potom  zisťujeme,  že  ona  vydala  na  svet  nejaké  dcéry  a  oni  boli  smilnice.
(pobehlice)  Či  pobehlica  nie  je  smilnica?  -  to  je  to  isté:  smilník,  smilstvo,  zlo,
cudzoložstvo,  páchanie  ...  Čo  urobili?  -  organizovali,  zaviedli  systém,  učili  ľuďmi
zostavené systémy - Letniční a celá tá skupina.

Nuž, nenechajte klesať svoje svedomie vo svojom vrecku, letniční. Dovoľte, že vám
niečo poviem. Pozrime si rovno do tvári. Sme príliš neskoro, ďaleko na tej ceste, aby
sme si to povedali otvorene.

Pozrite sa sem. Žijeme v Laodicejskom Cirkevnom Veku a to bol najabsurdnejší
cirkevný vek zo všetkých tých ostatných. Vlažný ... a jediný, v ktorom Kristus bol vonku
a snažil sa dostať naspäť dovnútra. A to je letničné posolstvo, ktoré vychádza. Hovorí:
“Som bohatý.”  Chlapče,  ty si  bol  prv biedny.  Teraz si  skutočne zbohatol,  vidíš.  “...
nepotrebujem ničoho,” a och, čo si bol.

On povedal: “Si nahý, mizerný, slepý, biedny, úbohý, a ani o tom nevieš.”

Teraz, ak by vonku na ulici bol nahý človek a vedel to, pozrite, on by sa snažil
pomôcť si; ale keď to on nevie, a ty mu nemôžeš nič povedať, potom je v zlom stave.
Bože buď mu milostivý. Je to tak.

90 Všimnite si. Ó! Nuž, pamätajte, tento antikrist, on sám, súc mužom, jeho nevesta,
ktorou je jeho cirkev, bol jej daný čas ku pokániu. A ona to neurobila v tom cirkevnom
veku, v Tyatire. Pamätáte sa na to?

Vráťme sa na chvíľu naspäť. To nám nezaškodí vrátiť sa na chvíľu ku tomu. Poďme
naspäť - druhá kapitola, len na chvíľu. Budeme ... Čítajme to len - druhá kapitola ...
Teraz, Tyatira. Sledujte teraz toto narýchlo. Ó, už budeme končiť, a ešte sme nezačali.

91 Všimnite si, Tyatira. Nuž, to začína v 18. verši 2. kapitoly.

A anjelovi (to je ten posol) zboru v Tyatiroch napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má
svoje oči ako plameň ohňa, a ktorého nohy sú podobné mosadzi:

Znám tvoje skutky aj tvoju lásku aj službu aj vernosť aj trpezlivosť aj tvoje skutky,
aj tie posledné, ktorých je viac ako prvých.

Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ,

92 Tu to máte. Poznáte ju, v Biblii. Ona bola Achabova žena. A tu je tá žena, cirkev,
Jezábeľ,  žena falošného proroka, ktorý sa domnieva, že je opravdový prorok Boží -
pápež. Je to tak, opravdový prorok a jeho žena Jezábeľ. No, Achab sa domnieval, že je
opravdovým židom, ale on bol darebák, (viete o tom) pretože jeho žena kerovala ním
kde chcela. Nachádzame tiež, ako Jezábeľ berie svoje peniaze a vedie týchto ako oni
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chceli.

... ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou (rozumiete tomu?), učiť a zvádzať mojich
sluhov (Vidíte, toto Jezábelino učenie prešlo krajinou.) aby smilnili a jedli obetované
modlám.

A dal som jej čas, aby učinila pokánie zo svojho smilstva, ale neučinila pokánia.
(Všimnite si tento ďalší verš.)

Hľa, ja ju hodím na ležisko (to je peklo) i tých, ktorí cudzoložia s ňou, do veľkého
súženia, (to ide do veľkého súženia, nie teraz Cirkev) keď neučinia pokánia zo svojich
skutkov.

(A teraz dávajte tu pozor.) ... I jej deti (smilnice) pobijem smrťou, ...

Duchovná smrť - veríte tomu? To je Slovo. “Pobijem ich smrťou.” A ak sú oni pobití,
oni sú večne oddelení.

93 No dobre, Zapamätajte si, on jej dal čas, aby učinila pokánie. Tyatirský vek bol
Dobou Temna. V tomto čase jazdil ten temný jazdec na koni, keď za všetky tie omše a
všetko muselo byť platené a za modlitby a novény a tak ďalej. No, vidíte potom jeho
čierneho koňa? Potom, keď odmietol učiniť pokánie v Tyatire (pozorujte to!), presadá z
čierneho koňa na plavého, Smrť, ku svojej poslednej službe.

94 No, možno trochu tu niekým zatrasiem. Odmietnuť Boha, odmietnuť Božie volanie
... Raz to urobíte naposledy. A práve tak, ako to urobila táto cirkev, ono skončilo. Božia
trpezlivosť sa nebude naveky namáhať s človekom, vidíte. A keď to ona odmietla a
odmietla to akceptovať, potom sa ona zmenila, a teraz dostala meno nazvané “Smrť” -
oddelenie.

Boh povedal:  “Ja  vezmem aj  jej  deti,  Protestantov,  a  každého z  nich  zabijem
večným oddelením.” Tu to máte. Tyatirský vek - Doba Temna. Čierny kôň sa teraz mení
na smrť ku svojej poslednej službe.

Vidíte ako dokonale cirkevné veky zapadajú s Pečatiami, potom vieme, že je to
pravda. Duch Svätý nerobí chyby. On nám dal posledne veľké potvrdenie, keď sme mali
cirkevné veky nakreslené tam vzadu, viete.

Vidíte lásku, dlho zhovievavosť Božiu.  Vyniesol  nad ňou súd, dal  jej  miesto ku
pokániu! A hovorím to v mene Pánovom: On dal protestantskej cirkvi tú istú možnosť a
ona nebude činiť pokánie! Tieto Posolstvá zatriasli všade, a ona to nebude robiť! Ona
bude mať svoje vlastné dogmy a vyznania, nestarám sa, ako veľmi to vysvetľujete.

95 Ako som povedal tam vtedy v Chicagu, pred viac kazateľmi, ako tu teraz sedí ľudí
... A tam ma oni chceli nachytať na náuke o Semene Hada, a na všetkých tých ďalších
veciach. A ja som povedal: “Vezmite niekto svoju Bibliu a poďte sem, a postavte sa
potom vedľa mňa.” Nikto nepovedal ani slovo.

Tommy Hicks povedal: “Nikdy som to predtým takto nepočul, brat Branham. Chcem
tristo tých pások. Chcem ich všetky poslať kazateľom.”

ich tam asi päťdesiat alebo sedemdesiat päť, ktorí povedali: “Idem tam a dám sa
pokrstiť.” Či prišli? Ani jeden z nich. Prečo? On im dal miesto na pokánie! On hodí tvoje
deti na smrť, duchovnú smrť. Dotkneme sa toho zajtra večer, ak dá Pán, alebo v sobotu
večer pri tých pliagach, ktoré prechádzajú. Pozorujte, čo sa tam deje.

96 Tak ako On dal  Egyptu.  On dal  Egyptu  miesto,  aby učinil  pokánie.  Čo bola  tá
posledná pliaga? To bola smrť. To je posledná pliaga, ktorá dolieha na Letničnú cirkev.
Jej duchovná smrť; ona je mŕtva! To je v mene Pánovom. Ona je duchovne mŕtva! On
jej dal miesto aby činila pokánie a ona to odmietla. Teraz je ona mŕtva. Ona nikdy viac
nepovstane!

A tam tí ľudia sa snažia priviesť Episkopátov a kňazov a tak ďalej, a nazývajú ich
“Svätý Otec taký a taký.” No, oni  by sa mali  hanbiť!  Ako môže človek oslepnúť? Či
nepovedal Ježiš, keď tá spiaca panna prišla, aby si kúpila olej, že ona ho nedostala?

97 Každý ...  Počujete ako ľudia  hovoria:  “Ja mám Ducha Svätého; Hovoril  som v
jazykoch.”  Ale  oni  nechcú  mať  nič  spoločného  so  zborom  ako  tento.  “Ó,  vieš,  ja
nemyslím, že by som mal ísť na také miesto.” Potom hovoríte, že máte Ducha Svätého?
Ale vy chcete svoje dôstojné spôsoby. Vy chcete zostať v Babylone a stále sa radovať
požehnaniam z Neba.
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Vy musíte urobiť svoje rozhodnutie. Vy nemôžete zostávať tam vonku vo svete a
zároveň slúžiť Bohu. Ježiš povedal, že nemôžete slúžiť Bohu a mamone. A tak ak chcete
očakávať ... Tak ak ste skutočne zostali spasení, budete sa tešiť zhromaždeniam, kde sa
Duch Svätý potvrdzuje a ukazuje, že to je Slovo Božie.

98 Niekto povedal: “Tí ľudia robia toľko hluku. Som z toho nervózny.” Budeš nervózny
ak sa dostaneš do Neba. Pomysli si len, keď oni všetci tam budú! Čo potom?

Ó, ako Pán chce dostať ... On je dlho zhovievavý, ako bol vo dňoch Noeho. On sa
tvrdo usiloval. On mal trpezlivosť za sto dvadsať rokov, aby ich priviedol ku pokániu a
oni nechceli činiť pokánie.

Vo dňoch Egyptu, On poslal pliagy a všetko možné; oni nechceli činiť pokánie. On
poslal Jána; oni nečinili pokánie. On poslal Ježiša, aby zomrel, aby spasil celú skupinu,
ktorá bude počúvať Slovo.

99 A teraz v týchto posledných dňoch, On znovu zasľúbil, že pošle Posolstvo, aby ju
vyvolal von a prinavrátil do toho naspäť originálnu vieru ... naspäť do Slova, a oni to
nebudú chcieť prijať. Oni sú tak dogmatickí vo svojich dogmách a vyznaniach, že až
majú ... Och, oni si myslia, že majú ... ak by zostúpil nejaký anjel ... Ale Boh to nerobí.
On vezme niečo negramotné a hlúpe, niečo, čo sotva pozná abecedu, či niečo také, a
potom On vezme taký druh osoby; pretože On môže vziať niečo, čo nie je ničím a potom
pracovať skrze to. Tak dlho, ako si niekto myslí, že sú niečím, potom oni s tým nemôžu
nič robiť. On to stále tak robil. Vy sa musíte stať ničím, aby ste sa u Boha stali niečím. Ó!

100 Všimnite si. Predsa, On jej dal čas na pokánie, ale ona ho neučinila. On to znovu
urobil,  a ona nebude činiť  pokánie. To, že to odmieta, to ju robí ...  jej  odmietnutie
vytvára dokonalú cestu pre Satana, aby prišiel do nej a stelesnil sa. Skutočne! Vtelil sa
rovno  do  nej,  pretože  ona  odmietla  Slovo,  a  to  je  presne  tá  istá  vec,  pre  ktorú
Protestantská cirkev sa stáva smilnicou ... preto, že ona odmieta potvrdenú Pravdu
Božieho Slova a to dáva diablovi miesto, aby prišiel rovno do nej a stelesnil sa. A ona
utvorí šelme obraz, kde sa oni môžu spolu zjednotiť, práve teraz, a ísť presne podľa
toho, čo on povedal. Je to tak. Amen!

Keby som mal vzdelanie, mohol by som to vysvetliť. Ja nemám žiadne vzdelanie. Ja
len očakávam na Ducha Svätého, aby vám to zjavil. On to zjaví tým, ktorí ... Je to tak.
On to urobí.

101 Všimnite si. Pozrite ako ... čo ona tu robí. Ona odmietla Božie Posolstvo, ktoré bolo
ku nej poslané, aby činila pokánie. Ona vyrazila s antikristom - a to je to, čo ona bola.
Ona  sa  stala  falošným  prorokom,  vteleným  diablom,  a  keď  to  urobila,  so  svojím
falošným vyučovaním ... Potom vo všetkom tom, Boh jej dal čas, aby učinila pokánie,
snažiac sa ju získať.

Vidíte, ako dlho zhovieva. Čo za nádherná láska. Nieto inej takejto lásky. Pozrite sa
na tých, ktorí Mu pľuli do tvári a robili všetko možné, On im odpustil. To je Boh, vidíte.
Neodmietajte Božie Posolstvo.

Pozrite sa, ona bola prosená, aby činila pokánie - aby išla tam odkiaľ vypadla. A
odkiaľ  ona vypadla? -  zo Slova. Odkiaľ  vypadla Eva? [zhromaždenie odpovedá: “zo
Slova.”]  Odkiaľ  vypadla denominácia? -  [“Zo Slova.”]  Tu to máte.  Nieto inej  cesty,
zakaždým prísť rovno naspäť do Slova - rovno naspäť do Slova. A oni sa dostávajú do
systému, ktorý ich vedie preč zo Slova, vedie ich preč zo Slova namiesto do Slova.

Všimnite si.  Pozrite, bol jej daný čas, aby činila pokánie, aby išla naspäť. Činiť
pokánie znamená ísť naspäť, obrátiť sa naspäť, tvárou - pokánie, ísť naspäť. A jej bol
daný čas, aby išla naspäť tam kde ...

102 Teraz si zapamätajte, ona bola tá originálna letničná cirkev, na ktorú bol vyliaty
Duch Svätý v deň Letníc. Koľkí študenti Biblii to vedia? Skutočne, ona bola. Vidíte odkiaľ
ona vyšla. Ona vypadla zo Slova a prijala dogmy. Namiesto Ducha Svätého ona chcela
svätého muža: Doktor LL., Ph., QU. - potom ho urobila pápežom. Skutočne, ale to je to,
čo ona chcela - niekoho, kto by sa za ňu modlil,  niekoho komu môže platiť,  a to je
všetko, čo musela robiť.

Nuž, to isté je dnes. Pokiaľ majú lavicu v kostole na ktorej sedia, dávajú veľké
peniaze na oferu - to stačí.  Oni sú členovia tej  cirkvi.  Nič im o tom nehovorte. Oni
nechcú nič vedieť. To sú jej dcéry.
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Nuž, odkiaľ ona vypadla? Z originálneho Slova apoštolskej ... apoštolov a prorokov.
Odtiaľ ona vypadla. Odtiaľ vypadli protestanti.

Čiň pokánie! Choď naspäť! Obráť sa naspäť prv, ako bude príliš neskoro, ak už nie
je príliš neskoro! V jednom z týchto dní, keď Baránok opustí Svoje miesto, a potom je po
všetkom. Tak boli jej dcéry teraz žiadané, prv ako budú s ňou súdené, aby sa obrátili
naspäť.

103 No,  posledné posolstvo,  ktoré oni  dostanú je,  keď tento prorok o ktorom som
hovoril, o čom som čítal mnoho kníh ... A viem, že skutočne vnímavý, duchovne mysliaci
človek pozná, že to prichádza; vie že to prichádza. Ale problém je v tom, že oni stále
hovoria: “My to potrebujeme. To sa stane.” A keď to príde, bude to tak pokorné, že oni
to pravdepodobne neuvidia, tak ako to oni neuvideli vtedy.

Ľudia budú o tom písať a robiť všetko možné a hovoria: “Ó, áno. To je potrebné.”
Potom, keď sa to ukáže rovno pred nimi, a oni idú ďalej, vidíte. Oni to stále tak robili.

104 Dávajte teraz pozor. Originálne Slovo, ona musí činiť pokánie, aby išla naspäť. Tak
isto jej dcéry boli žiadané ... aby boli prinútené ... oni budú súdené a vrhnuté na to isté
ležisko a zabité s ňou. Oni boli žiadané, aby sa obrátili naspäť do originálneho Slova, aby
išli naspäť do apoštolskej náuky, ale oni sú tak zaviazané so svojimi vyznaniami a so
všetkým možným, že to oni neurobia. Oni si z toho robia len žarty.

Čo oni potom robia? Oni sa nakoniec formujú do obrazu šelmy, inej moci (všimnite
si), a robia Baránkovej Neveste to, čo robila ona v Zjavení 13:14. To je to, čo oni robia -
prenasledujú, presne to isté.

Tie cirkvi si robia toľko posmechu z opravdovej Nevesty Kristov, ako to Rím vždy
robil - presne tak, zachovávajú sa ku skutočnej Baránkovej Nevesta presne tak ako to
ona robila v Zjavení 13:14.

Teraz si všimnite. Vidíme skrze zasľúbenie Božieho Slova, že On zabije jej deti,
denominácie, jej dcéry, duchovnou smrťou. No, to je Zjavenie 2:22. Nezabudnite to.
Zabiť to je dať na smrť, a smrť je večné oddelenie z prítomnosti Božej. Predstavte si to,
priatelia. Pomyslite na to! Nespoliehajte na žiadne ľuďmi zostavené vyznania. Všetko, čo
sa nezhoduje so Slovom, držte sa preč od toho.

105 Dávajte teraz pozor. Sledujte to tu v Biblii. Ona hovorí, že jeho meno bolo Peklo ...
Chcem povedať jeho meno bolo Smrť a peklo išlo za ním. Nuž, peklo stále ide za smrťou
v tom prirodzenom. Keď telesný človek zomrie, peklo ide za ním - to je hrob, hádeš,
vidíte; to je v tom prirodzenom, ale v duchovnom, to je ohnivé jazero. Vidíte? No dobre.
To je večné oddelenie, kde sú oni spálení a ... Malachiáš 4 hovorí: “Že im to nezanechá
ani koreňa, ani haluzi, ani ničoho.” To je spôsob, ako sa svet znovu očistí do Tisícročia,
vidíte.

106 Všimli ste si, ten jazdec je nazvaný 'on' a “on mal vo svojej ruke ...” Človek, falošný
prorok, ale jeho nevesta je nazvaná cirkev, 'ona', Jezábeľ. Achab, Jezábeľ. No vidíte, to
je tak dokonalé, ako len môže byť, vidíte. Dcéry, to je 'ona', tak isto, ale nikdy neprijali
vrchnosť jedného muža; Protestanti, do toho, ale to je stále smilnica v princípe svojej
náuky, denominácia, systém. To je to čo to hovorí.

107 Všimnite si. Do čoho všetko toto prichádza? (Teraz, máme tu okolo dvanásť štrnásť
minút, myslím.) Hľaďte do čoho to všetko ide. Čo to je? Ide to rovno naspäť tak, ako to
išlo. To začalo v Nebi. Prichádza to do konečného boja. Najprv bol boj v Nebi. Lucifer bol
vykopnutý a prišiel na zem. Potom on znečistil Eden. Od vtedy on stále znečisťuje.

A teraz, od toho boja v Nebi, to prechádza do boja na zemi, a to má byť zakončené
na zemi, v čase konca v bitke nazvanej Armagedon. Každý to pozná. Ten boj začal v
Nebi. Svätý ... tak, oni ich vykopli. Michael a jeho anjeli ich vyhodili a ... boli vyhodení. A
keď sa to stalo, dopadli rovno dole do Edenu, a tu rozpočal boj tu dole.

108 Boh mal Svoje deti  všetky ohradené Svojím Slovom. A Eva vystrčila von krk a
povedala: “Verím, že ty máš pravdu,” a to tam pošlo. A odvtedy je to tak. Potom Boh
prišiel dole a teraz On musí ... On prišiel dole, aby vykúpil tých, ktorí by prišli dole ...
Ako som povedal, “Boh je ako veľký podnikateľ. On vyložil všetok Svoj materiál na zem,
a potom stavia Svoju budovu.”

Zapamätajte si teraz, prv ako bolo nejaké semeno na zemi, prv ako bolo slnko,
ktoré kedy zasvietilo na zem, vaše telá ležali na zemi - pretože vy ste prach zeme. Ste.
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Boh je Podnikateľ.

109 Teraz, spôsob akým to On mal robiť, že sa načiahol dole a zobral to tak, ako urobil
Adama,  trochu  kalcia,  draslíka  a  kozmického  svetla,  a,  “hhh.”  [Brat  Branham
predstavuje zvuk vdýchnutia.] Hovorí: “Tu je Môj ďalší syn,” vidíte. Potom by on vzal
ďalšie: “hhh” a je ďalší.

Ale čo urobila Eva? Ona narušila ten spôsob, a ona to priniesla cez sexuálny akt.
Potom to udrela smrť.

Teraz, čo robí Boh? On má toľko tých semien, tam dole, ktoré sú predurčené - toľko
tých, ktorí sú predurčení. A potom na konci času, On nepovie: “Eva, poď a poroď ďalšie
dieťa.”  On  urobí,  “hhh”  zavolá  a  ja  odpoviem.  To  je  tá  idea.  Keď  ten  posledný  je
privedený, je to vybavené.

110 No, ten boj rozpočal v Nebi. On sa zakončí na zemi vo forme Armagedonu. No,
pozorujem to a uvidíme, ako sa to odhaľuje. Možno to môžeme odhaliť. Pán nám to
práve teraz pomáha robiť Sledujte to odhalenie.

Ten tajomný jazdec (pozorujte  čo on teraz robí)  stavia  sa proti,  odmieta činiť
pokánie a ísť naspäť do originálneho krvavého Slova. To Slovo sa stalo krvou a telom.
On odmietol ísť naspäť do toho. On je antikrist. Tá opravdová Nevesta Slova ... On sa
stavia proti opravdovej Neveste Slova. On berie svoju vlastnú nevestu (on sa stavia
proti tejto opravdovej Neveste), a on berie svoju vlastnú nevestu a privádza ju ku sebe
vo forme náboženstva, ktoré je nazvané vyznania a dogmy.

A teraz, vidiac tú svätú Nevestu, on je proti nej. Ale on si formuje svoju vlastnú
nevestu nazvanú antikrist - skrze antikristovské učenie, ktoré je nezhodné s Kristom.
Vidíte aký je on chytrý. A teraz, namiesto toho, aby mal spoločenstvo lásky vládnúce pri
zvelebovaní Boha pod Krvou, on má denomináciu. Namiesto toho, aby mal Slovo, vzal
vyznania, dogmy, a tak ďalej.

111 Ako keď Protestanti hovoria Apoštolské Vyznanie. Chcem, aby ste mi našli o tom
nejaké slovo v Biblii.  Nie je v Biblii  žiadne Apoštolské Vyznanie. Ako som tu niekde
nedávno povedal: “Ak apoštolovia mali nejaké vyznanie, to bolo Skutky 2: 38.” To je
všetko, čo viem, že oni kedy mali. To je to, do čoho volali každého, aby to robili. Keď on
našiel nejakých z nich, ktorí vyzerali, akoby boli Kresťania, on povedal: “Prijali ste Ducha
Svätého po tom, čo ste uverili?”

Oni povedali: “My nevieme či je ...”

On povedal: “Ako ste boli potom pokrstení?”

No, byť pokrstení vo Meno Ježiša alebo radšej v Mene nášho Pána Ježiša Krista, to
je v poriadku, ale to ešte nie je všetko.  Nie veru! Mohli  by ste byť takto pokrstení
päťdesiat krát, a to neurobí nič dobrého, až kým nie je srdce premenené skrze Ducha
Svätého. To všetko musí ísť spolu.

112 Všimnite si, antikrist odmieta náuku opravdovej Nevesty, a preto berie teraz svoju
vlastnú nevestu a buduje ju na svojom vlastnom vyznaní - berie svoju vlastnú nevestu a
robí ju denomináciou. Ona rodí ďalšie denominácie, ako je to citované v tomto Svätom
Písme  -  rodí  dcéry.  A  ona  ne  ...  ona  sa  stáva  ako  jej  matka:  telesná,  svetská,
denominačná, stavajúca sa proti duchovnej Neveste - Slovu.

Oni  nehovoria,  že  nepatria  do  cirkvi.  Rozprávate  sa  s  osobou  z  denominácii:
“Naozaj, ja patrím do cirkvi.”

“Si Kresťan?”

“Ja patrím do cirkvi.”

113 To s tým nemá nič spoločného. Vy nepatríte do ... Vy môžete patriť do toho, čo sa
nazýva cirkvou, rozumiete. Patriť do nejakej cirkvi. To nie je cirkev. To nie sú cirkvi; to
sú prístrešky, kde sa ľudia schádzajú a ... a takto kŕmia, “vtáky rovnakého peria ...” Ale
vy ste len jedna Cirkev; a to je tajomné Kristove Telo. Vy sa tam nepripájate; vy ste do
neho narodení. Ako som stále hovoril: “Som v Branhamovej rodine 53 rokov a nikdy
som sa tam nepripojil. Narodil som sa do nej.”
114 Všimnite si teraz, je to nádherne zobrazené (Mám tu poznačené tie miesta Písma,
ale ... nemáme čas to prebrať.), ako Ezav a Jakob. No, Ezav bol nábožný človek. On
nehovoril, že je neveriaci. On veril v toho istého Boha ako Jakob, ale on bol len fušer,
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(prepáčte za výraz) len ... On sa len na to nehodil. On bol ...

No, čo sa týka morálky ... on sa skutočne zachovával morálnejšie, ako Jakob. Ale
vidíte,  on  si  nemyslel  ...  “Ó,  načo  mi  je  to  prvorodenstvo?”  a  predal  svoje  právo
prvorodenstva Jakobovi.

Ale Jakob, on nemal veľké veci ako mal Ezav. On nemal to dedičstvo, ktoré mal on.
Ale bola jedna vec, ktorú Jakob chcel, to bolo to právo prvorodenstva; a on sa nestaral,
čo musí urobiť aby ho dostal. On bol odhodlaný získať to. A Boh si ho vážil.

A potom, to je to isté dnes s tým telesným človekom - telesnou mysľou, svetsky
rozmýšľajúcou. “Dobre, ja patrím do štátnej cirkvi.” “Ja patrím do tejto cirkvi” “Ja patrím
do toho.” To s tým nemá nič spoločného, ani trochu.

115 Hľaďte.  Zhromažďuje  ich  teraz  na  svojom  koni  zmiešaných  farieb.  On  ich
zhromažďuje dokopy na svojom koni zmiešaných farieb, pretože on má politickú moc. Ak
neveríte, že ju má, ako sa teraz dostal k moci tento prezident? Ako sa on tam vôbec
prekĺzol? Prišli sme sem kvôli náboženskej slobode! A vy banda demokratov, ktorí ste za
politiku predali svoje práva prvorodenstva! Nemám ... Demokrati ... strany sú ... oni sú
oboje  prehnité.  Hovorím o  Kresťanstve.  Ale  vy  ste  predali  svoje  prvorodenstvo  na
demokratickom lístku, aby ste tam strčili niečo takéto. Hanbite sa!

116 Či si neuvedomujete, že tento národ je presne na vzor Izraela? Čo urobil Izrael?
Prišiel do cudzej zemi a vyhnal tých okupantov a zabil ich a vošiel tam a zaujal tú zem.
To je to, čo sme urobili my. Indiáni - to sú tí jediní ozajstní Američania, naši Indiánski
priatelia. Čo oni potom urobili?

Izrael mal niekoľkých veľkých mužov. Prvé, ako viete ...  Oni mali  Dávida; mali
šalamúna; mali veľkých mužov. A nakoniec tam mali odpadlíka, Achaba, ktorý sa oženil
s Jezábeľou, neveriacou.

No, to je to isté,  čo sme urobili  my. My sme mali  Washingtona a Lincolna, ale
pozrite sa čo máme teraz. A najhoršie na tom je to, že sa oženil a namočil a spriahol sa
s Jezábeľou On by mohol byť celkom dobrý človek, ale ona bude viesť ten úrad. Vidíte to
práve teraz - celá rodina prichádza do toho.

117 Čo mi povedal Duch Svätý asi pred tridsiatymi piatymi rokmi - a vy všetci starí
pamätníci to viete - o tých siedmych veciach, ktoré sa majú stať pred koncom? Toto je
ďalšia z tých posledných vecí, ktoré nadídu. Všetko zapasúva presne na chlp ohľadne
vojen a všetko ďalšie, vidíte.

Teraz, ona je rovno v rukách ženy, aby vládla národom - Jezábeľ. Ale pamätajte, vo
dňoch Jezábeli, niekto im skutočne ukázal ich farby.

118 …..zhromažďuje  ich  na  ich  koni  zmiešaných farieb,  vidíte.  On dáva svoje  veci
dokopy - zmiešané s vyznaniami, denomináciami, ľuďmi zostavenými náukami. Či je to
tak? Skutočne, zmiešaná farba - zmiešaná farba smrti, plavý kôň toho sveta. Teraz, je
to tak - zmiešané farby smrti, svetové formovanie plavého koňa. Ó! Nie svätá krv Slova,
ani trochu.

A  hľaďte,  zo  štyroch  uhlov  zeme,  ich  oni  zhromažďujú.  Zhromažďujú  ich  na
Armagedon, hovorí Biblia. Snažím sa myslieť na tie miesta Písma. Máme ich tu zapísané.
Nevymenúval som ich, ale len ... kde sú oni zapísané - vidíte, čo oni sú. Zhromažďuje
ich spolu na ten veľký deň boja Pána Boha. Sledujte to!

119 Teraz, na týchto zmiešaných farbách, svetovo, plavý, chorý kôň ... Pomyslite len o
tom! Viete, že je to zlá vec. Pozorujte teraz, kde ich on zhromažďuje - zo štyroch rohov
zeme. Oni sú teraz zhromažďovaní na zúčtovanie. To zúčtovanie bude v Armagedone
podľa Slova, vidíte. Na plavom koni, ide na ňom s pripnutým menom, Smrť - antikrist
(Počúvajte, antikrist - prvá denominácia. Nieto o tom pochýb), so svojou Jezábeľou,
prostitútkou voči Slovu, so svojimi dcérami so svojimi - Protestantmi, zhromažďujúci sa
teraz spolu v jednote ...

Počuli ste, čo tu nedávno hovorili tí Baptisti, viete? “Ó, my sa s nimi nespojíme, ale
budeme s nimi v priateľstve a v určitej vzájomnej podpore. My sa nebudeme musieť
pripojiť do tej cirkvi, ale ...” No prosím, tu to máte, presne to, čo hovorí Slovo - stará
smilnica na prvom mieste, vidíte.

120 Teraz, tu sa oni spájajú dokopy, prichádzajú do toho zúčtovania, do Armagedonu a
jazdia na koni zmiešaných farieb ... jeden kôň biely, jeden červený, jeden čierny - tri
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rozdielne politická ... politická moc, duchovná moc, kontrolovaná démonskou mocou,
ktorou je antikrist. Miešajúci to všetko spolu, dostanete plavú, chorobne vyzerajúcu vec,
na ktorej on jazdí. Je to tak. Teraz si všimnite. Pozrite sa na čom on jazdí. Tento plavo
vyzerajúci, šedivej farby kôň, zmiešaný z čiernej, červenej a bielej, prichádza do toho
boja, zhromažďuje svojich poddaných z každého národa pod nebom.

Či nevykladal Daniel ten sen a či nevidel, že tá žila železa - Rímu, zachádzala do
každého kráľovstva? Tu oni prichádzajú, dávajúci sa do kopy. Teraz, seďte potichu, za
chvíľu  zakončime a  počúvajte  pozorne.  Oni  sa  teraz  dávajú  dokopy,  aby  to  urobil,
privádza svojich poddaných zo štyroch uhlov zeme, jazdiaci na plavom, chorobnom koni,
zmiešanom z troch farieb - ten istý muž.

121 Teraz, v Zjavení 19, nie len on sa pripravuje, ale Kristus sa pripravuje stretnúť sa s
ním. Ten boj bude horúci a ťažký. Kristus, v Zjavení 19, Kristus zhromažďuje Svojich ...
nie zo štyroch uhlov zeme, pretože tam bude len maličký zbytok. Čo On robí? On ich
zhromažďuje zo štyroch uhlov Neba, (Dostaneme sa ku tým dušiam pod oltárom zajtra
večer, a budete vidieť, či je to pravda alebo nie) štyroch uhloch Neba na snehovo bielom
koni. On tak isto má meno - nie Smrť, ale Slovo Božie, Život. Amen. Má to napísané
rovno tu na Svojich bedrách: Slovo Božie. To je ten jediný Život, pretože Boh je tým
jediným zdrojom Večného Života, ktorý existuje - Zoe. Je to tak?

122 A On má napísané: “Život”  a ide na bielom koni.  A tu je muž s tromi rôznymi
mocami  zmiešanými  dokopy,  nazvaný  Smrť,  zhromažďujúci  svojich  pozemských
delegátov. A Kristus zhromažďuje Svojich nebeských poddaných, svätých.

On má na sebe napísané Smrť; Kristus má na Sebe napísané Život. Títo, ktorí sú s
Ním sú tak isto na bielych koňoch a oni sú nazvaní “vyvolení pred založením sveta,”
(Amen!) a oni sú verní Slovu. Amen! To sa mi páči. Nazvaní, vyvolení pred založením
sveta, a potom verní Slovu skrze svoje vyvolenie, všetci povzbudení novým vínom a
olejom idúci len rovno ďalej,  prichádzajúci  dole stretnúť sa s ním. Oni vedia, že tie
hromy veľmi skoro pre nás vydajú tú vec.
123 Sledujte to, ako On postupuje? Tak ak je On Slovo a Jeho Meno je Slovo, potom
Slovo je Život! Antikrist - všetko, čo je anti je proti. Tak antikrist je proti Kristovi, proti
Slovu, tak to musí byť vyznanie, alebo denominácia, ktorá je proti Slovu.

No, nechápem ako to nemôžete vidieť. Rozumiete? Ako by ste to mohli preočiť?
Neviem ako. To je pravda. Anti je proti. Či to nie je pravda? - odvádza preč. To on je. On
jazdil na zmiešanom koni. Vidíme to rovno tu v Slove Božom. Vidíme to rovno tam v
siedmych cirkevných vekoch. Tu to On znovu prináša v Pečatiach, otvára ich a ukazuje
tie veci, ktoré vyšli v cirkevných vekoch. Anti je proti Slovu. Vidíte prečo vyznania ...
prečo sme tak proti vierovyznaniam a denomináciám, pretože oni sú proti Slovu. Vidíte?
124 Tu vidíme Život a smrť, ako idú do posledného zápasu. Biely kôň opravdového
Života, plavý kôň zmiešaného vierovyznania. Vidíte tá vec prichádza do skutočného
zúčtovania.

Chcem tu niečo povedať. Možno, že tomuto nebudete veriť, ale ja som to vyhľadal,
aby som si bol istý. Je len jedna originálna farba a to je biela. Koľkí z vás to vedia? Je
len jedna originálna farba. Všetko ďalšie je zmiešané.

Kristus je od začiatku na pevnom bielom neskazenom Slove. Amen! Každá farba by
bola biela,  ak by do nej nebola primiešaná nejaká chemikália.  Amen! Sláva! Každá
cirkev by stála na apoštolskej náuke Slova Božieho a Boh by to potvrdzoval, ak by sme
nemali vierovyznania a denominácie vmiešané do toho. Tu to máte. Och, brat Evans,
práve teraz sa cítim dobre! Tak veru! Tak veru. Len jedna originálna farba - to je biela.
Ona sa nikdy nezmieša s denomináciami, alebo vierovyznaniami. Nie veru!
125 A  pamätajte,  Jeho  svätí  sú  oblečení  v  bielych  rúchach,  nie  zmiešané  s
denomináciami a vierovyznaniami. No, zisťujeme, že denominácie a vierovyznania - z
tohoto máte svoju zmiešanú farbu. Ale toto je tá originálna farba, na ktorej On jazdí. Tá
originálna farba je na Jeho ľuďoch a oni boli ponorení do krvi, ktorá obmyla to rúcho a
poslala to rovno tam naspäť, vidíte. Je to tak.

126 Tí, ktorí zmiešali dostali plavú farbu a idú do smrti. To je prevrátenosť miešať farby
s bielou. Prevraciate originálnu farbu. Je to tak? Ak tá originálna farba, jediná farba je
biela, a vy niečo s tým zmiešate, vy ste prevrátili je skutočný dôvod. Amen! Je to tak? A
ak On je na bielom koni,  a On je Slovo, potom miešať čokoľvek s tým - akékoľvek



ŠTVRTÁ PEČAŤ 23

vyznanie, pridať jedno slovo do toho, odobrať jedno slovo z toho - to je prevrátenie celej
veci. Ó! Zachovaj ma so Slovom, Pane.

Pravda a chyba ...  Ó! Nezáleží  na tom, ako dobre,  Pravda a chyba sa nemôžu
miešať. To sa nemôže miešať. To je buď “TAK HOVORÍ PÁN,” alebo je to zle. Nezáleží na
tom, čo povedal o tom “Svätý Otec”, sv. Bonifác, alebo Arcibiskup z Cantenbury. Ja
neviem,  kto  to  povedal,  ak  sa  to  nezhoduje  so  Slovom,  je  to  prevrátené.  To  sa
nezmieša.

127 Poviete: “Prečo, tento tu ...” Ja sa nestarám, čo on robí - ako veľmi je on svätý, či
čokoľvek  takéto.  Toto  je  jediná  daná  Pravda,  ktorú  máme.  Žiadna  cirkev,  žiadne
vierovyznanie nemá Pravdu, ak je to pomimo tohoto; a ukážte mi jednu, ktorá to má.
Chcem, aby ste mi to povedali. Budem prevracať strany v Biblii a ukážem vám niečo.
Vymenujte len jednu.

Vy hovoríte: “Letniční.”

Och! (Práve som to zachytil od niekoho.) Mal som to radšej hneď teraz tak nechať,
pretože som videl, že tam začalo boľavé miesto. Ja vás nechcem raniť, ale len chcem,
aby ste vedeli, že viem to, čo si myslíte, vidíte.

128 Tí, ktorí zmiešali obrátili to anti do smrti ... dostali smrteľnú farbu, keď zmiešate
akýkoľvek druh,  čohokoľvek s  tým originálom.  To bolo,  ako povedal  Kristus  o  tom
horčičnom semene.  Hoci  je  ono najmenšie  zo všetkých semien,  ale  ono sa s  ničím
nebude miešať. Horčica sa nebude miešať. Ona je originálna horčica; a tak, ak máte len
toľko viery, držte sa jej.

Všimnite  si,  Život  nasledoval  jazdca  na  bielom  koni,  ktorý  bol  Slovo  Života,
potvrdený skrze Svojich vzkriesených svätých, ktorých On mal so Sebou. Teraz, ako sa
odohrá ten boj? Ježiš povedal: “Ten kto verí vo Mňa, hoci by zomrel, jednako bude žiť.”
On povedal: “Ak veríte vo Mňa, hoci ste boli mŕtvi, jednako budete žiť, a ktokoľvek žije a
verí vo Mňa nikdy nezomrie.” Znovu On povedal: “Ten kto verí vo Mňa ...” On mu dá
Večný Život - vzkriesi ho v posledný deň. To je Jeho zasľúbené Písmo.
129 Tu prichádza Satan zo štyroch kútov zeme so svojimi Protestantmi a so svojimi
Katolíkmi a všetkými spolu, pochodujúc rovno do bitky Armagedon. No dobre. A tu
prichádza Ježiš idúci dole z Neba so vzkriesenými svätými - potvrdeným Slovom.

Ako som povedal: “Ak Boh hovorí a posiela ťa, On sa stavia za tým, čo hovoríš.”
Všimnite si, ak ste veľvyslancom z Neba, celé Nebo stojí za vami. Nebo je založené na
Slove.

130 Všimnite si  teraz, On prichádza so vzkriesenými svätými, potvrdzujúc, že Jeho
Slovo je Pravda. Tak Satan vie, že priepasť bez dna je pripravená pre neho, vidíte. Ó!
Zatiaľ,  čo  Smrť  ide  na  plavom  koni  -  zmiešané  vierovyznania  a  denominácie  -  a
nasledujú ho. Ó, večné oddelenie od Boha! Tam ich on vedie, do večného oddelenia.
Kristus vedie Svoju Cirkev rovno do Slávy vo vzkriesení.

131 Všimnite si teraz 8. verš - len na ... poslednú časť 8. verša, ešte na záver. “A bola
im  daná  moc.”  Kto  to  sú?  Vidíte?  No  dobre.  Antikrist  nazvaný  Smrť;  peklo  ho
nasledovalo. Pozorujte jeho schému o štyroch bodoch:

Antikrist, biely kôň: zabíja duchom - súc antikristom, duchovné zabíjanie.

Číslo dva - červený kôň: zabíja mečom, politická moc spojená s cirkvou a štátom.

Čierny kôň: predával,  keď vypustil  svoju náuku -  ona to tam robila so svojimi
smilstvami,  a  on vážil  tú  potravu skrze ...  Predával  ...  čo oni  dávali  za potravu za
naváženú a denáre a tak ďalej.

Za štvrté, plavý kôň: Večné oddelenie od Boha, (znovu štyri, vidíte). Ó! Chvála
Bohu.

132 Teraz to posledné, tu na zakončenie ... Pre tých ... Máte ...? Môj čas uplynul. Dáte
mi ešte okolo desať minút? Mal som dnes toľko telefonátov ohľadne toho, čo tu hovorím.
Bolo toľko fanatizmu, ktorý začal ohľadne Eliáša, že to až ... Je to ubité na smrť. A vy
môžete ... Dovoľte len ... Nech mi len Boh pomôže pomôcť vám, aby ste mohli vidieť to,
na čo sa ja dívam. Dovolíte? Snažme sa len o to, rozumiete.

No, tu na záver, pre tých, ktorí neveria, že ten posledný posol pre cirkevný vek je
Eliáš, prorok, muž pomazaný do toho. Po smrti ... Hľaďte. Po smrti tohoto posledného
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cirkevného veku ... Teraz, všimnite si čo sa deje, vidíte. Po smrti, ich mŕtve telá sú
zničené divými šelmami. Poznáte to. To je pravda. Ako boli zničené telá tamtých, čo bolo
znázornené v Jezábeli.

133 No, otvorte si Zjavenie 2: 18 a 20. Myslím, že sme to mali pred chvíľou, či nie?
Áno, myslím, že sme to mali. Zapísal som si to tu na nejaké ... Áno, čas morálneho
skazenia. To je to, čo to bolo. Vidíte ako to bolo, ako nastúpila Jezábeľ.

Teraz, Jezábeľ, to sú cirkvi ... táto moderná cirkev - nie nevesta. Jezábeľ v Starom
Zákone je typom dnešnej cirkvi, podľa Slova Božieho zo Zjavenia 2: 18-20. “Že necháš
ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou ...” Je to tak? Teraz, ona nesie
presne charakteristické znaky Jezábeli.

134 Teraz,  zaprvé  ...  Mohli  by  sme vám dávať  Písmo za  Písmom,  vidíte,  že  tento
posledný vek, je prorockým Posolstvom pre cirkev, volajúci ju naspäť do originálneho
Slova. Všimnite si teraz. Je to tak? Malachiáš 4 tak povedal, a ďalší - Zjavenie 10: 7, a
tak ďalej, vidíte. Sám Ježiš to predpovedal ďalej a ďalej a ďalej; “Ako bolo vo dňoch Lota
...” A takto to ide ďalej a ďalej. To sa stále viac približuje.

135 Jezábeľ je typom na dnešnú modernú cirkev, pretože Katolíci a Protestanti sú teraz
spojení. O tom nieto pochýb. Oni sú oboji denomináciami, tak je to presne matka a
sestry, to je všetko. Oni sa dohadujú a argumentujú jedna s druhou, ale to je to isté -
oboje smilnice. Teraz, ja to nehovorím sám od seba. Ja to citujem z toho “TAK HOVORÍ
PÁN.” No dobre.

Vidíme teraz, zabitá na príkaz Boží ... Jezábeľ bola zabitá, pretože Boh mal Jehu,
aby tam išiel a dal ju vyhodiť z okna, a zabil Jezábeľ, a psi žrali jej telo. Je to tak? -
doslovnú Jezábeľ. Achab, jej kráľovská hlava - psi lízali jeho krv, ako predpovedal prvý
Eliáš.

136 Či vidíte do čoho ideme? Prečo? Ten prvý Eliáš bol človek odmietnutý od cirkví. A
Jezábeľ a Achab boli  hlavou tých cirkví - cirkev a štát, všetko spolu. A Eliáš odhalil
Achabovi jeho hriechy a rozkázal celej cirkvi, aby sa navrátila naspäť do pravdivého
Slova.

Či je to nie presne to isté, čo má robiť ten druhý Eliáš, keď príde do tejto cirkvi v
tomto  dni  -  prinavrátiť  naspäť  originálnu  vieru.  Nerozumiem  ako  z  toho  budete
vymačknutí. Opravdu. Navrátiť naspäť do pravdivého Slova. To je ono.

137 Teraz, ak chcete vidieť ich telá, otvorme si tu do Zjavenia 19, potom, čo ich Slovo
zabíja. Teraz, Slovo ich ide zabiť.  Viete o tom. No dobre teraz, dávajte len pozor a
dívajte sa, čo sa deje keď prichádza Kristus, v Zjavení 19, začneme od 17. verša.

A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci ...

Teraz toto je práve po ... Pozrite sa tu hore. “A bol oblečený v rúchu pokropenom
krvou, a bol nazvaný Kráľ kráľov a Pán pánov.” V 13. verši, On je nazvaný Slovo Božie.
Teraz, tu je On Kráľ kráľov a Pán pánov.

A videl som jedného anjela ... (Hľaďte teraz. On ide ďalej.)

A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. ... (z Jeho úst, ako z Božích
úst do úst Mojžišových) ... a on bude vládnuť nad nimi železným prútom a on bude
šliapať lis vína prchlivosti a hnevu Všemohúceho Boha.

A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán
pánov.

A videl som jedného anjela ...

Hľaďte  teraz,  On  prichádza  udrieť.  Koho  On  udiera?  -  Jezábeľ  a  jej  Achaba,
falošného proroka.

A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol velikým hlasom a povedal
všetkým vtákom, lietajúcim prostriedkom neba: Poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri
veľkého Boha,

138 On ich dá zožrať šelmám a vtákom. Teraz, pozrite sa tu do ďalšej kapitoly tu v
Knihe  Zjavenia.  (Ešte  chvíľku.)  “Zabitý  mečom a  smrťou  a  šelmami  zeme,”  vidíte.
Jezábeľská cirkev,  jej  súčasné telo,  má byť  požrané od vtákov a zemských šeliem.
Presne tak, ako boli Achab a Jezábeľ v telesnej forme, tak oni majú byť v duchovnej
forme cirkvi. Či vidíte, čo mám na mysli? No dobre.
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139 Eliáš bol prorokom vo dňoch Achaba a Jezábeli - telesne. A On zasľúbil v Slove
urobiť  to  isté  podľa “TAK HOVORÍ PÁN,”  duchovnej  Jezábeli.  Jeho Duchovná forma
služby.

Hľaďte. Eliáš, hoci vo svojom čase bol náležite a dôkladne potvrdený, nemohol ich
navrátiť naspäť do Slova. Či je to tak? Hoci sa Eliáš snažil, ako len mohol; on urobil
všetko; on im ukázal znamenia a zázraky; a oni sa mu vysmiali do tvári. To isté budú
oni robiť s týmto duchovným, vidíte. On ich nemohol obrátiť naspäť do Slova.

140 Z pomedzi miliónov ... Počúvaj teraz, cirkev, už končím, vy, ktorí budete z toho
zmätení. Z pomedzi tých miliónov vo svete, vo dňoch Eliáša, keď vládli Jezábeľ a Achab,
ako predobraz ku tomu skutočnému obrazu dnes - z celého sveta, bolo na Eliášove
kázanie spasených len sedemsto ľudí. Či je to tak? Presne tak.

Pozrite sa, Eliáš nepoznal ani jedného z nich. On si myslel, že on jediný je spasený,
až  kým Boh  neotvoril  jednu  z  Pečatí  a  ukázal  mu  tajomstvo  tej  knihy,  že  On  má
sedemsto,  ktorí  sa  nesklonili  tým vierovyznaniam,  ktoré  oni  mali.  Keď Boh otvoril
Eliášovi Svoju Knihu, On povedal: “Teraz, počkaj za chvíľu, synu; Mám sedemsto, ktorí
sú schovaní tam vonku. Oni majú zapísané svoje mená v tej Knihe od založenia sveta.
Oni sú Moji.”

Boh otvoril tú Pečať. Preto, ja myslím, že Ján robil všetok ten krik minulý večer. On
tam musel uvidieť svoje meno, vidíte. Jedného dňa Boh otvoril ...

141 Elizeus, on musel kázať; on urobil všetko; on vykázal svoje srdce a robil všetko, čo
mohol, a oni stále len ironicky pokrikovali na neho a nazývali ho všetkým možným. Oni
povedali: “Ty si príčinou všetkému tomuto. Ty si špiritista. Ty si ten, ktorí spôsobil, že
prišli všetky tieto problémy. Ty si vinný,” a všetko takéto. Oni hovorili na neho všetko
možné. Jezábeľ sa vyhrážala, že mu dá zoťať hlavu a všetko možné. Je to tak. Každý bol
proti nemu.

A potom on povedal: “Pane, potom, čo som urobil všetko, čo si mi povedal. Zostal
som neochvejne na Tvojom Slove. Keď si mi povedal čokoľvek, nebál som sa. Išiel som
rovno  pred  kráľa  i  všetko  iné  a  povedal  som  im,  ”TAK  HOVORÍ  PÁN,“  a  Ty  si  mi
nepovedal ani jednu vec, a ja som im nepovedal ani jednu vec, ktorá by sa nebola stala.
A teraz som tu - jediný, ktorý som pozostal z celej tej skupiny. Zostal som jediný a oni
sa ma snažia zabiť.”
142 Boh povedal: “Otvorím jednu z Pečatí a ukážem ti niečo.” Povedal: “Vieš, mám tam
sedemsto, ktorí nesklonili svoje kolená, ani sa nepripojili ku žiadnemu z ich vierovyznaní
-  denominácií.  Je  ich  sedemsto  pripravených  na  vytrhnutie,  vidíš.”  Ó!  On  povedal
Svojmu prorokovi (tomu, ktorému On zjavuje Svoje Slovo, vidíte, skrze Písmo), “mám z
tejto generácii ešte sedemsto pripravených mien - sedemsto z nich. Oni nesklonili svoje
kolená žiadnej (či by som to mohol povedať v tomto dni) náboženskej organizácii a neišli
do ich vierovyznaní.”

Rozumiete, čo mám na mysli? Potom to jednoducho musí byť. To proste musí byť. A
to je podľa Slova. Keď ten muž povstane na scéne, on bude prorok tak určite, ako tu
stojím za touto kazateľňou; a on bude stáť presne na Slove. On sa nepoddá žiadnemu
vyznaniu, ani ničomu inému. Je to tak.

143 On bude typom lesného muža, ako bol  Eliáš a Ján. On bude nenávidieť  ženy -
chlapče! - nemorálne ženy. Chlapče, on sa pustí do nich! Eliáš to robil, Ján to tak robil,
vidíte;  a  on  bude  postupovať  presne  podľa  Slova.  On  bude  proti  organizáciám.
Organizácie? “Nemyslite si v sebe, že 'My máme otca Abraháma,' pretože vám hovorím,
že Boh je schopný z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti.” Skutočne vzbudil.

Nuž,  tu  to  máte,  priatelia.  Tu je  otvorená štvrtá  Pečať,  a  tí  jazdcovia  na tých
štyroch koňoch sú zjavení podľa môjho najlepšieho poznania. No, toto je všetko, čo sa
odohrávalo na zemi. Ďalšia Pečať, vidíme, je v Nebi, kde sú duše pod oltárom.

144 Teraz, tesne na záver chcem povedať týchto niekoľko ... len niekoľko slov pre vás,
ktoré som si tu zapísal. Prebehli sme cez tieto štyri Pečate, prvé štyri Pečate. Teraz
zajtra večer, zmeníme scénu, zo zemských vecí pôjdeme ...On sa pozerá sem hore a vidí
duše pod oltárom, pod obetným oltárom. Na ďalší večer udiera súd. A na štvrtý večer ...
na ten posledný večer, nedeľu večer - neviem čo tieto ďalšie znamenajú. Ja som ich len
čítal tak, ako vy - ale tam je ticho na pol hodiny. Ale tam sa niečo deje. Ja očakávam na
Neho, že On to zjaví. On to urobí. Som presvedčený, že On to urobí.
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Museli sme ísť na rôzne miesta Písma, do Zjavenia 19 aby sme ukázali, že príchod
Kristov zabije antikrista. Z toho dôvodu som musel opustiť toto, len vziať tie dva verše.
Musel som ísť do rôznych častí Písma, aby som dokázal tieto veci. Tak preto som zašiel
do Zjavenia 19, aby som ukázal, že koniec antikrista bude to zabíjanie ... Kristus, keď
On príde, On zabije antikrista.

145 ….do Zjavenia 10, aby som ukázal, že Posolstvo Siedmeho Anjela bude osoba v
týchto posledných dňoch, pomazaný od Boha do služby, práve tak, ako bol prorok Eliáš
(ako je to predpovedané v Malachiášovi 4), aby zjavil pravdivé Slovo originálneho Boha
v tejto  generácii  -  to  originálne Slovo Božie  v  tejto  generácii.  Ako to  urobil  pri  tej
prirodzenej Jezábeli, tak to bude tento muž robiť tej duchovnej Jezábeli, denominačným
cirkvám.

Musel som ísť do 10. kapitoly, do veršov 1 až 7, aby som dokázal, že je to pravda a
do  Malachiáša  a  Ámosa  a  tak  ďalej,  aby  som  to  dokázal.  Eliáš  bol  prorok,  ktorý
prorokoval a odsúdil  Jezábeľ v tej konkrétnej generácii,  a Eliáš vôbec nezomrel. On
skutočne nezomrel. On sa znovu objavil okolo osemsto rokov neskoršie vedľa Ježiša
Krista, na Vrchu Premenenia. On nie je mŕtvy.

146 Teraz, vidíme, že jeho duch má pomazať muža, podľa zasľúbenia Božieho, v týchto
posledných dňoch - o ktorých je zasľúbené, že budú robiť to isté v duchu Jezábeli, ako to
bolo vo dňoch prirodzenej Jezábeli v tomto poslednom veku.

Preto som išiel do tak mnohých miest Biblii, aby som to dokázal, aby tak nezostala
žiadna otázka vo vašej  mysli.  Ak je,  dajte mi vedieť.  Napíšte mi dopis,  alebo malú
poznámku ... a tak dokonale pasuje, dokonca do tých šeliem ničiacich ich prirodzené
telá, v tých posledných dňoch, požierajúc ich, ako to oni urobili vtedy.

147 Podľa  môjho  najlepšieho  zjavenia,  ktoré  mi  bolo  dané  od  Boha  a  bolo
predpovedané, že to bude dané, toto je Pravda o tých štyroch jazdcoch na koňoch podľa
môjho najlepšieho poznania.

Čo myslíte o Ježišovi?

“Milujem Ho, milujem Ho,

Pretože On prv miloval mňa

A vykúpil mi spasenie na Golgote.“

148 Pamätajte  teraz,  bez  nejakého  zlého  postoju  voči  ktorýmkoľvek  ľuďom  v
organizáciách  ...  pretože  Boh  má  deti  v  Katolíckom  systéme;  On  má  deti  v
Metodistickom systéme; On má deti v Baptistickom systéme. Koľkí z nich ... všetky tieto
rôzne systémy sú tu dnes večer reprezentované,  ktorí  z  toho vyšli,  keď ste uvideli
Svetlo? Nech môžeme vidieť vaše ruky.

Zapamätajte si teraz, tam vonku sú ľudia práve tak ako vy, ale to je systém, ktorý
zabíja, vidíte. To je duch antikrista, ktorý ich nakoniec dostáva na miesto, kde už viac
nebudú počuť Pravdu.

149 A pamätajte, ten večer, keď som prechádzal cez pečatenie - ak nejaký človek počul
jubilejné volanie a odmietol ísť na slobodu, on bol privedený ku tomu stĺpu a šidlom
urobili znak na jeho uchu. Uchom počujte; a viera prichádza skrze počutie. Teda ak to
počuje a odmietol  prijať  svoju slobodu,  potom musí  slúžiť  svojmu denominačnému
pánovi do konca života. Amen. Ó! Či je On nie nádherný?

“Milujem Ho, milujem Ho”

(Zodvihnime svoje ruky a chváľme Ho)

“Pretože On prv miloval mňa

A vykúpil mi spasenie na Golgote.“

Teraz, skloňme svoje hlavy. Chváľme ho len teraz, ako si to hmkáme.

Volaj ich Pane. Nech oni teraz činia pokánie; príď rýchlo ku sebe a buď naplnený
olejom  a  vínom,  a  buď  premenený  z  toho  denominačného  rúcha  ...?...  smrti  do
snehobieleho rúcha Večného Života, daného od Ženícha; a potom jedného dňa oni pôjdu
Na Svadobnú Večeru, v potvrdenom Slove vzkriesenia. Udeľ to, Pane. Hľadaj srdcia,
zatiaľ, čo ľudia čakajú na Teba, skrze Ježišove meno.

150 Pane, akí sme vďační. Som tak rád, Pane, tak šťastný za Teba a Tvojich ľudí. Ó
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Pane, Ty si nám vykúpil spasenie na Golgote. My to s radosťou prijímame, Pane. Skúšaj
nás teraz, Pane, skrze Tvojho Ducha, a ak je niečo zlé medzi nami, Pane, akákoľvek
nevera v Tvoje Slovo, každá osoba, ktorá tu je, Otče, ktorá by nespunktovala každé
zasľúbenie Božie s “Amen”, nech zostúpi teraz Duch Svätý, tej jazdec na bielom koni,
zatiaľ, čo Jeho Duch, Duch Kristov stojí zoči voči antikristovi ... a volá Svojich vlastných.

151 A teraz, skúmaj len svoje srdce, môj brat, moja sestra, môj priateľ. Bol som s vami
dlhý čas. Toto je okolo tridsať tri  rokov. Či som vám povedal niekedy niečo v Mene
Pánovom, čo by sa nebolo stalo? Hľadajte teraz Krista zatiaľ, čo máte možnosť. To môže
prísť veľmi skoro, keď to nebudete môcť. On, v ktorejkoľvek chvíli môže opustiť miesto,
Svojej Prímluvy; potom by ste mohli kričať z celého svojho srdca, mohli by ste skákať,
mohli by ste hovoriť v jazykoch, mohli by ste behať hore dole, mohli by ste robiť všetko
možné, čo by ste chceli a pripojiť sa do každej cirkvi na svete - nie je nič, nie je viacej
Bielidlo na vaše hriechy. Čo potom môžete ... kde sa potom podejete?

152 No, verím s celého svojho srdca, že to miesto je stále otvorené. Verím, že On je
stále na Tróne Božom, ale On teraz zanedlho povstane a predstúpi, aby si nárokoval to,
čo vykúpil. On vykonáva prácu Príbuzného Vykupiteľa, zatiaľ čo Ruth čaká. Ale zanedlho,
viete ... potom, keď Boaz vykonal príbuzenskú prácu, potom on prišiel a nárokoval si
svoj majetok, a to je presne to, čo hovorí Biblia, že On urobil. On predstúpi a vezme tú
Knihu; potom prímluva skončila. On opustil Trón. Nie je viac Krv na Zľutovnici, a čo je to
potom? - Súdna stolica.

Nedajte, aby bolo povedané v jednom z týchto dní: “Myslel som, že má nastať
Vytrhnutie,” a Hlas odpovie: “Už je po ňom.” Nech vám Boh pomôže. Teraz, skloňme
svoje hlavy.

Brat Neville, poď rozpustiť zhromaždenie, alebo čokoľvek chceš urobiť. Nech vás
Boh žehná, do zajtra večera.
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"... v dňoch hlasu..." Zjv. 10:7


