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Úvod 
Mimoriadna služba Williama Branhama bola odpoveď 

Svätého Ducha na proroctvá Písma v Malachiášovi 4:5,6, 
Lukášovi 17:30 a Zjavení 10:7. Táto služba rozšírená po 
celom svete bola vrcholom mnohých biblických proroctiev 
a pokračovanie práci božej skrze Jeho Ducha v tomto 
Poslednom čase. O nej bolo hovorené v Písmach, cieľom 
pripraviť ľudí pre Druhý Príchod Ježiša Krista.  

Našou modlitbou je aby sa vytlačené Slovo stalo 
zápisom vo vaších srdciach pokiaľ čítate toto posolstvo.  

Hoci je vynaložené všetko úsilie aby sa dostali presné 
preklady, anglické audio zápisy najlepšie reprezentujú 
kázne kázané cez brata Branhama.  

Audio zápisy a vytlačené prepisy od viac ako 1.100 
kázaní ktoré kázal William Branham sú dostupné v 
mnohých jazykoch pre bezplatné stiahnutie a tlačenie na 
lokácii:  

www.messagehub.info  
Táto kázeň sa smie skopírovať a rozširovať pokiaľ je 

tekst predstavený v celosti, nie modifikovaný a 
distribuovaný je bezplatne.  
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...tiež mňa. 
Milujem... (Celým svojím srdcom, len cíťte, ako ku vám prichádza 
niečo skutočne jemné, to je Duch Svätý.)  
Lebo On prv miloval mňa,  
a vykúpil mi spasenie na Golgote. 

178
 Pozdvihujem svoje ruky spolu s obecenstvom pri tej hudbe, ak som 

zhrešil, ak som urobil niečo zlé... sám sa teraz modlím za vás. Ak som urobil 
niečo zlé, moja ruka je vystretá ku Tebe, čo znamená, že mi to je ľúto. Ja... 
ja... Moja ruka ku Tebe, Pane, znamená to, že ja ne... nechcel som to urobiť. A 
ja viem Pane, že zomieram. Musím tento svet v telesnej forme opustiť. Chcem 
Ťa stretnúť, Pane. Moja ruka znamená, vezmi to, Pane. Naplň ma Duchom. 
Daj na mňa Znak Tvojej lásky, Ducha Svätého, ktorý spôsobí, že budem žiť 
milo, mierne. Učiň, aby som žil ten Život, ktorý bol v Kristovi, že moje srdce 
bude horieť pre druhých, že nebudem odpočívať dňom ani nocou, kým 
nedostanem každého koho môžem. 
179
 Budem ako tí poslovia do Jericha; pôjdem ku každej osobe, ku ktorej len 

môžem a budem vidieť, či ich budem môcť doviesť, aby prišli pod Krv 
zmluvy, pod Krv Baránka, aby mohli prijať Znak. Krv očisťuje. Duch je 
Znakom, že Krv bola nanesená. Rozumiete? Duch je Znakom, že Krv bola 
nanesená. Kým nie je nanesená Krv, Duch nemôže prísť. Ale keď je Krv 
nanesená, potom Duch je Znakom, poslaný späť na teba, že tvoja viera v Krv 
bola prijatá. Tvoje cestovné je zaplatené. Tvoje cestovné je zaplatené. Je po 
všetkom. Prípad je uzavretý. Si Kresťan. Si veriaci. Kristus je v tebe a ty si v 
Kristovi. 

...prv miloval mňa. 
A vykúpil mi spasenie na Golgote. 

180
 Teraz so svojimi srdcami sklonenými pred Bohom. Váš pastor, brat 

Neville, so svojimi záverečnými slovami, čo ide povedať... Pamätajte na 
službu dnes večer, službu uzdravovania. Príďte skoro. Začnime o siedmej, 
Nech som na pódiu o sedem tridsať. V poriadku, brat Neville? 

Potom budem mať dnes večer komúniu. Príďte. Dnes popoludní. Zostaňte 
rovno s tým. Nech od vás toto posolstvo neodíde. Pamätajte, nikdy nedovoľte, 
aby toto posolstvo od vás odišlo. Krv bude Znakom, že bol daný Život. 
Rozumiete? “A keď uvidím tú Krv, preskočím vás.” Duch Svätý je Znakom, 
že Krv bola nanesená na tvoje srdce a to je Znak, že bola nanesená Krv. Ak to 
nikdy nebolo nanesené, potom Znak nepríde. Ktorí to rozumiete, povedzte, 
“Amen.” Krv musí byť nanesená a potom prichádza Znak. To je Znak, že Krv 
vykúpenia bola nanesená a tvoje cestovné je zaplatené. Nech vás Boh žehná. 
Brat Neville. 

ZNAK 
1
 Posaďte sa. Dobré ráno všetkým. Som šťastný, že môžem byť dnes ráno 

znovu v službe Pánovej. Nevedel som, či sa vrátime alebo nie, ale Pán urobil 
cestu a my sme sa dnes vrátili na službu. 

Očakávame dnes veľký čas, dnes ráno, v nedeľnej škole pri lekcii Slova. 
A dnes večer budú znovu služby uzdravovania a po nich bude Večera Pánova. 
2
 A teraz tu máme požehnanie dieťaťa, verím, že... brat Neville mi práve 

hovoril, že niekto tu má dieťa, ktoré chce odovzdať Pánovi. Keď teraz prinesú 
to dieťa a brat tu zostane, alebo niekto z nich pri klavíri alebo organe, jeden. A 
potom prinesú to dieťa hore, budeme mať službu požehnania, tak môžeme 
potom rýchlo, ako len môžeme, vojsť do Slova, pretože radi sme v Slove; to je 
tá hlavná vec: venovať náš čas pre Slovo Pánovo. Tak sme veľmi vďační za tú 
príležitosť, že sa tu môžeme so všetkými vami stretnúť a mať túto službu. 
3
 Musel som sa pomýliť. To je v poriadku, sestra, myslel som, že je. Možno 

je to len omyl. Dobre. No, jednako, ďakujem vám veľmi pekne. Možno že 
toto... Myslím, že to prišlo skrze niekoho iného, skrze niekoho iného, a to 
spôsobilo, že je to trochu ťažké. No, cíti sa každý dobre? Sláva Bohu. Ó, áno, 
tu sú tí maličkí. Prepáčte... v poriadku. Prídeš sem, starší? Aké dve milé 
dievčatká, malé hnedooké dievčatká. Pekné. Ako sa volá? Pozri sem. Jenny? 
Jennetha Ailene. Aké má priezvisko? Soralle. Odkiaľ si, sestra? DeSalles, z 
Illinois. Aké milé. 
4
 No, v Biblii... no, obyčajne ľudia majú také veci, ako krstenie detí. My 

neveríme v krstenie detí, lebo oni ešte nezhrešili, lebo sú ešte príliš mladé. Ale 
veríme v odovzdanie detí Pánovi. No, starší a ja položíme na to malé dieťatko 
ruky. Jennetha. V poriadku. Skloňme svoje hlavy. 

Nebeský Otče, ako dnes ráno Ti prinášame toto malé dievčatko Jennifer... 
jej matka a jej milovaní ju priviedli z veľkej diaľky, aby bola odovzdaná 
Pánovi. My vieme, že Ty si vzkladal Svoje ruky na takýchto maličkých v 
Tvojich dňoch a povedal si, “Nechajte maličkých prísť ku Mne a nebráňte im, 
lebo takých je Kráľovstvo nebeské.” My ti ju teraz odovzdávame do života 
služby v Mene Ježiša Krista. Amen. 
5
 Ako sa volá to druhé dievčatko? Connie Lynn. V poriadku. Malá Connie, 

robí ma to trochu malým. Ó, bojíš sa? Ó, obávam sa, že to nebude fungovať. 
Dobre. Skloňme svoje hlavy. 

Pane Ježišu, tá matka dnes ráno prináša túto malú Connie, aby ju 
odovzdala Všemohúcemu. Ty si jej dal toto dieťa, aby ho vychovávala a ona 
Ti ho prináša spolu s jej sestričkou. Modlím sa, nebeský Otče, aby si bol 
milostivý; požehnaj tú rodinu, požehnaj toto dievčatko, ako na ňu kladieme 
svoje ruky; v Mene Ježiša Krista ti ju dávame do života služby. Amen.  

Nech Boh žehná vás a vaše malé deti. 
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6
 Ó, máme tu teraz veľa malých detí. Ako sa volá tento chlapček? Joe 

Watkin, Joel Lee Watkin. Aký milý chlapec, veľké modré oči. Odkiaľ všetci 
ste? Z Georgie. Myslel som, že ste z juhu. Nevedel som...Ó, ahoj, toto je 
potom chlapec z Georgie, že? Dobre, sestra. To je veľmi milé. On vie tiež 
rozprávať, že? 

Skloňme svoje hlavy. Nebeský Otče, prinášame ti tohoto milovaného 
chlapčeka, ako súčasť tohoto otca a matky. V ich spojení si im dal tohoto 
chlapčeka, aby ho vychovali a oni ho prinášajú späť ku Tebe. Aká by to bola 
nádherná scéna. Ako Anna tam dávno, keď sa modlila za dieťa a Boh jej to 
dieťa dal, a ona ho priviedla späť do Božieho chrámu, aby ho odovzdala. 
Udeľ, Pane, aby bol tento chlapček Tvoj sluha, aby boli otec a matka 
požehnaní a mali zdravie a silu, aby ho vychovali. Nech žije dlhý a šťastný 
život a nech je Tvoj sluha, ako Ti ho porúčame v Mene Ježiša Krista. Amen. 

Nech vás Boh žehná a učiňte ho dobrým mužom, možno ďalší malý 
prorok ako Samuel.  

No, sú tu dvaja malí chlapci, ó, traja? No, to je celá rodina. Ako sa voláš? 
Michael. A ty? Pavol. Aké pekné mená. Tvoje? Deborah. To je skutočne 
pekné. Michael a Pavol a Deborah. Aké je tvoje priezvisko? Ella. Poviem 
vám, to je veľmi milá rodinka. Viete, keď vidím takýchto maličkých, to mi 
vždy pripomína to, keď som bol malý chlapec. A poznáte to staré porekadlo, 
“Teraz šliapu na tvoje nohy, neskôr na tvoje srdce.” Ale neverím, že to tak 
bude, keď ich odovzdáme Pánovi. Máme tu zodpovednosť a Boh toto položil 
do tvojich rúk. On z teba urobil kazateľa. Vždy som hovoril o ženách 
kazateľkách, viete, ale každá matka je kazateľ; tu je jej obecenstvo, správne 
vychovávať týchto maličkých, kým je ocko v práci. A ty máš zodpovednosť. 
Nech vás Boh oboch žehná. Máte milú malú rodinku. 
7
 Náš nebeský Otče, prichádzame s malým Michaelom, zdá sa, že je 

prvorodený a my na neho kladieme svoje ruky v odovzdaní Ježišovi Kristovi. 
Jeho rodina priniesla svojich maličkých, pretože Ty si ich položil do ich 
opatery a oni vedia, že bez Tvojej pomoci sú nedostatoční, tak oni prinášajú 
odovzdať svoju rodinku. Dávam teraz tohoto malého Michaela Tebe do života 
služby, v mene Ježiša Krista. 

Podobne kladieme svoje ruky na malého Pavla a odovzdávame jeho život 
Ježišovi Kristovi pre život služby na slávu Božiu. 

A na malú Deboru tiež kladieme svoje ruky, Otče, v odovzdaní, 
pripomenutí Ježiša Krista, ktorý kládol svoje ruky na malé deti povediac, 
“Nechajte ich prísť ku Mne, nebráňte im.” Nech je život tohoto dievčatka 
požehnaný v Kráľovstve Božom. Požehnaj otca i matku a nech žijú dlhý, 
šťastný život, aby videli svoje deti v službe Bohu. Prosíme o tieto požehnania 
na slávu Božiu ako ich odovzdávame v mene Ježiša Krista. Amen. Nech vás 
Boh žehná. Nech vás Boh žehná za takú milú rodinku. 
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vidíme veľké červené svetlá po celom svete, ukazujúce, že čas je na blízku. 
Nech ľudia dnes prijmú Ducha Svätého. Modlím sa a predkladám ich Tebe, v 
Mene Ježiša Krista. A nech je to pre nás Znak, dokiaľ len budeme žiť, čo si Ty 
zasľúbil, že bude. Bude to ľahké požiadať o to, lebo Ty si zasľúbil, že to bude, 
a ja viem, že to bude. Prosíme v Ježišovom mene. Amen. 
175
 No, teraz so sklonenými hlavami, len na chvíľu, s veriacou vierou, modlil 

som sa za vás, ako som len vedel. Modlím sa úprimne, so všetkým, čo viem, 
ako sa modliť. Uvedomujem si, že... viete čo? To sú vaše desiatky a obete, z 
ktorých ja žijem. To je vaša podpora tu v cirkvi, že ja mám niekoho, komu 
môžem kázať. To je vaša láska, vaše “amen” a vaše obecenstvo a vaše milé 
slová medzi ľuďmi tam vo svete, tam kde ste - v rôznych štátoch krajiny. To 
sú vaše slová, ktoré pomáhajú vziať to posolstvo. To ste vy. Sme v tomto 
partneri v Kristovi. Sme bratia a sestry a On je náš Kráľ. A ja vás milujem. 
Ja... budem... Kde som, chcem, aby ste aj vy tam boli. 

Jazdím po celej krajine, aby som ku vám pár krát prehovoril. Túžim sa tu 
s vami stretnúť v nedeľu ráno. Milujem vás. Vždy som vás miloval. Niekedy 
musím hovoriť skutočne drsne, ale to je kvôli náprave. Rozumiete? To je 
preto, že vás milujem. 
176
 A ja nechcem, aby ste to minuli. Nemôžete.. Nesmiete to minúť. No, teraz 

milo a pokorne so všetkým, čo je vo vašich srdciach, tam hlboko dolu, len to 
prijmite. Povedzte, “Pane Ježišu, práve teraz, vezmi všetko, čo je vo mne, čo 
je odlišné od Teba a nech odstránim všetku svoju pýchu, všetko, čo je vo mne, 
preč. Všetky odpadky, všetka nevera, ktorá vo mne je, ja to teraz vyraďujem, 
Pane. Vykopnem to. A nech ten milý Svätý Boží Duch , ako holubica, nech sa 
vo mne pohybuje. Chcem žiť večne, Pane, chcem, aby si mi tentokrát Ty 
pomohol. Udeľ to, Bože. 
177
 Zatiaľčo sa modlíte a budeme teraz hmkať túto pieseň, alebo ticho 

spievať a spolu, “Milujem Ho.” A pamätajte, to prichádza skrze lásku, lebo On 
je láska. Zatiaľčo držím svoje ruky nad týmito vreckovkami, lebo ľudia ich 
môžu dostať ešte pred nocou. 

Milujem Ho, milujem Ho, 
lebo On prv miloval mňa 
a vykúpil mi spasenie na Golgote. 
Milujem Ho, milujem Ho, 
lebo On prv miloval mňa, (len odovzdajte svoj život) 
a vykúpil mi spasenie na Golgote. 

Milujte, milujte, milujte Ho. Pozrite, čo On urobil pre vás. To je skrze 
lásku, láska prináša poslušnosť, láska prináša dvorenie, láska prináša svadbu; 
to je to, kde sme nasmerovaní: Svadobná večera Baránka. Počujem volať 
môjho Spasiteľa, že On ma tiež miluje. 
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171
 To je Znak. Čo je znak? Znak je znamenie, že dlh bol splatený: 

požadovaná cena, bola zaplatená. Cena za naše spasenie bola smrť a nikto to 
nemohol zaplatiť, iba Kristus. A nie duch denominácie, nie duch pápeža, nie 
duch nejakého človeka alebo nejakého svätého, ale Duch Ježiša Krista na 
cirkvi je Znakom, že dlh bol splatený a že On splnil každú požiadavku, ktorú 
Boh požadoval a my a On sme jedno. “V ten deň poznáte, že Ja som v Otcovi 
a Otec vo mne, Ja vo vás a vy vo Mne.” 

Uplatnite ten Znak. Uplatnite Znak Jeho vzkriesenia, že pretože On bol 
vzkriesený pre naše ospravedlnenie, On nás tiež vzkriesil s Ním. A my teraz 
sedíme v nebeských miestach v Kristu Ježišovi v obecenstve Znaku. 
172
 Ako tam Izrael sedel a po uliciach sa šírili výkriky, oni nemali ani jednu 

vec, prečo by sa mali trápiť. Tá jediná vec, len si byť istý, že tá krv, ten znak, 
bol vidieť. To je tá jediná vec, o ktorú sa máme trápiť, práve teraz. Je 
problém... Keď sa razí cesta, sú ťažkosti, priatelia. Nebude to dlho. Ťažkosti 
udierajú. Viete to. Buďte si istí, že ten Znak je vidieť a ten Znak je Duch 
Svätý. “Lebo jedným Duchom sme my všetci pokrstení do toho jedného Tela a 
sme učinení účastníkmi Jeho slávy,” na svojej ceste domov pochodujeme teraz 
do zasľúbenej zeme. Milujete Ho? Veríte v ten Znak? Koľkí by chceli 
povedať, “Ó, brat Branham, modli sa za mňa, aby som prišiel pod tento Znak.” 
Skloňme svoje hlavy. 
173
 Pane Ježišu, ten najmilostivejší, keď bol svet v hriechu a nikto nemohol 

pomôcť, Boh v milosrdenstve, vopred ukazujúc skrze typ, že príde Znak, ktorý 
bude môcť odňať hriech, nie len ho prikryť, ale ho môže vziať preč; a Ježiš 
prišiel v správnom čase a prelial Krv, Svoj vlastný Život a urobil zmierenie za 
naše hriechy a potom Ho predstavil vo forme Ducha Svätého, ktorý je teraz 
Znakom, ktorý má byť opatrovaný v cirkvi, až kým On nepríde. Lebo apoštol 
Peter povedal, “Lebo to zasľúbenie je pre vás a pre vaše deti a pre tých, ktorí 
sú ďaleko a pre ktorýchkoľvek si povolá Pán náš Boh.” 

Pane, skrze Tvoju milosť, Tvoju pomoc, nárokujem si každého, ktorý 
počuje toto posolstvo. Nárokujem ich pre Boha, prosím Ťa, Pane, tých, ktorí 
sú tu dnes ráno, i tých, ktorí budú počuť pásku. A ak je tam niekde semeno, 
ktoré je predurčené, Pane, aby počulo Slovo tohoto posledného dňa, nech 
prídu teraz, milo a pokorne a nech položia svoje trofeje dolu pod krížom, 
alebo samých seba ako trofeje milosti Boha, ktorý ich povolal. A nech sú 
naplnení Duchom Svätým a nech vystavia Znak života Ježiša Krista v Jeho 
vzkriesení tak dlho, ako budú tu na zemi. Udeľ to, Pane. 
174
 Tieto slová, Pane, možno som ich nepovedal celkom správne, a ak som 

nepovedal, modlím sa, aby Duch Svätý vzal tie slová a aby im ich predstavil 
takým spôsobom, akým by mali byť predstavené, aby ľudia rozumeli bez 
zloby, a daj im poznať, že láska napráva. A nech by mohli poznať, že to je 
kvôli tej hodine, v ktorej žijeme a kvôli blízkemu príchodu Pánovmu a my 
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8
 No, viete, myslím, že malé dievčatá sú teraz krajšie, ako zvykli byť, keď 

som bol malý chlapec. Veru. Aké pekné veľké oči. Ako sa volá? Joanna. A 
aké je tvoje priezvisko? Blair, Joanna Blair. Ako sa pozerá, nie je ako bábika? 
Ako sa máš, Joanna? Trochu hanblivá? To je... je milá. Skloňme svoje hlavy. 

Náš nebeský Otče, táto rodina Blairovcov, toto vydala zo svojho spojenia, 
túto malú Joannu, a my vieme, že dni sú zlé, kedy je satan na každom rohu, 
aby zvádzal, zvlášť tieto dievčatá. A oni vedia, že sú nedostatoční, aby ju 
správne vychovali a oni ju chcú správne vychovať, aby bola Tvojou 
služobnicou, a chcú vychovať toto dievčatko, aby uctili Teba, Pane. A teraz ju 
prinášajú, aby ju odovzdali Tebe. Kladieme na ňu svoje ruky v mene Ježiša 
Krista, ako odovzdávame malú Joannu Blair do Kráľovstva Božieho na slávu 
Božiu. Amen.  

Nech ťa Boh žehná, brat Blair. Pán nech je s vami. 
9
 Dobré ráno, pane. Aký je toto milý chlapec. Hej, ako sa máš? Dobre, 

dobre, vyzeráš lepšie, keď sa takto otočíš. Hovorí, “áno.” Máš peknú hlavičku 
a spolu s ňou i tvár. Ako? Meno? Daniel Mark, a priezvisko... Cardinal, 
Cardinal, Daniel Mark... myslel si? Odkiaľ si? Z New Yorku? To je veľký štát. 
Mám tam niekoho, kto tam žije. Môj strýko žije v Plattsburgu. Ó, v New 
Yorku som sa mnoho pobavil. Prídete tam na moje ďalšie zhromaždenie v 
New Yorku? Dobre. Takže sa volá Mark, hovoríš. Daniel Mark, aký milý 
chlapček. Skloňme svoje hlavy. 

Pane Ježišu, prinášame ti malého Daniela Marka v odovzdaní jeho života, 
ktorý bol daný otcovi a matke, aby vychovali toto dieťa v napomínaní Božom. 
A oni vedia, že sú nedostatoční, tak ho prinášajú ku Tebe Pane, aby si 
požehnal jeho život. A ako vieme, že deň, v ktorom žijeme, je zlý vidíme 
týchto maličkých, my nevieme, čo leží v zajtrajšku. Ale čokoľvek to je, my ich 
zverujeme do Tvojich rúk. Kladieme svoje ruky na tohoto malého chlapca a 
odovzdávame jeho život Tebe do života služby v Kráľovstve Božom, v mene 
Ježiša sa modlíme. Amen. 

Nech ťa Boh žehná, brat, dobre, nech ťa Boh žehná... [Prázdne miesto na 
páske - pozn. prekl.] 

Prineste ich, prineste ich,  
prineste ich z polí hriechu.  
Ó, prineste ich, prineste ich,  
prineste maličkých k Ježišovi 

10
 To je nádherné. Vďaka ti, sestra. Koľkí tu boli v nedeľu; za ktorých sme 

sa modlili minulú nedeľu a cítite výsledky a cítite, že ste boli uzdravení, 
zodvihnite svoje ruky a chváľte Pána. Ó, pozrite sa, asi každý z nich. 

Tak veru, ja mám tiež. Len som sa divil, kto to hovorí. Keď som 
počúval... Niečo sa deje, o čom vám poviem niekedy neskôr. Je to slávne a 
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nádherné a budeme o tom hovoriť na niektorom ďalšom zhromaždení, viete, 
niekedy. Práve sa to začína diať a sme za to tak vďační. 
11
 Bol som dolu v Kentucky (ako každý rok), išiel som tam. Niektorí z 

mojich priateľov tam... To nie je všetko len poľovačka na veveričky a vy to 
viete. Tak my máme chválebný čas a sme vďační Pánovi. 
12
 Musím teraz ísť... po tomto zhromaždení musím ísť domov. A potom... 

potom sa znovu vrátim, po chvíli, pôjdem na zhromaždenie do New Yorku. A 
ak budeme mať príležitosť trochu sa zastaviť, no budeme radi, keď budeme 
môcť mať ďalšie zhromaždenie tu v Modlitebni. 

Potom sa musím vrátiť, pôjdem do Shreveportu. A potom sa vraciame 
domov a chceme počas prázdnin byť tu, ak bude Pán chcieť, privediem rodinu 
späť. A potom chcem... Potom v januári majú byť moje zhromaždenia vo 
Phoenixe. (Je to tamojšie každoročné zhromaždenie Kresťanských 
obchodníkov.) A asi týždeň alebo desať dní predtým, budem sa snažiť 
prenajať veľký... ľudia Ježišovho mena, obyčajne brat Garcia a ten španielsky 
brat tam mali nádherné veľké miesto. Práve to postavili. Budú tam miesta pre 
niekoľko tisíc ľudí, úplne nové a ich zhromaždenie je veľmi malé. Povedali, 
že si to môžem prenajať kedykoľvek budem chcieť. 

Namiesto toho, aby sme to vzali celkovo, okolo údolia, z cirkvi do cirkvi, 
myslím, že to budem sústrediť všetko do jedného veľkého spojeného stretnutia 
a tam to budeme mať. Ak si budeme môcť ten chrám prenajať, (ideme teraz 
zistiť, či môžeme) potom budeme mať zhromaždenie Kresťanských 
obchodníkov. 
13
 Kým sa to tam za morom urovná, pokúsime sa usporiadať zhromaždenia 

na juhu v januári, februári a marci, v tých južných krajoch. A potom až do... 
Lebo, ak začneme teraz a pôjdeme do Afriky, tento vianočný čas je pre nich 
štvrtého júla. Je tam daždivo, nedobre a nedá sa tam v takom čase dostať. Tak 
najlepší čas dostať sa tam je až neskôr. A potom chceme začať, ak budeme 
môcť, v Nórsku a potom prídeme dolu, okolo sveta a budeme pracovať v 
Afrike, aby sme to tam zakončili, ak bude Pán chcieť. 

Ale modlite sa teraz za nás. My vás milujeme a vy to viete. Tak my 
očakávame neobyčajnú hojnosť ponad všetko, čo my môžeme urobiť, alebo 
pomyslieť, že Pán môže urobiť. 
14
 A veríme, že dnes večer bude veľké uzdravovacie zhromaždenie, veríme, 

že bude... nebudem hovoriť dlho, len chvíľu, lebo dnes majú večeru Pánovu, a 
tak iba dvadsať alebo tridsať minút, a potom budeme mať modlitebný rad a 
hneď po tom, budeme mať večeru Pánovu. 

Ste vítaní zostať s nami, budeme radi... My nemáme uzavretú komúniu, to 
je pre každého veriaceho, každého veriaceho. 

Predtým ako prečítam miesto Písma, skloňme na chvíľu svoje hlavy. 
Poprosím dobrého priateľa, brata Lee Vayle, keby nás viedol v slove 
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167
 On Svoj znak uctil. On uctil Svoj znak v čase Noeho. On to ešte ukazuje. 

On uctil Svoj znak v Egypte. On to uctil v Jerichu. On to ctí dnes. On 
zakaždým uctí Svoj znak, keď je on vystavený. Počas všetkých týchto 
niekoľko tisíc rokov On vždy miloval vystaviť tento znak. On to nikdy 
nezabúda. On nezabúda na Svoj Znak. No, nezáleží na tom, ako sa svet mení, 
tá dúha je stále tam. On ten znak ctí. Takisto to robí teraz. On Svoj Znak ctí. 
Nezáleží na tom, ako sa mení cirkev, koľko robí toto, Boh stále ctí Svoj Znak, 
a jedine ten. Ukazuje nám, že On nikdy nezanedbá uctiť to, čo robí a čo 
hovorí. My prijímame... Rešpektujeme to. Ja to rešpektujem. 
168
 On od nás očakáva, že tiež vystavíme Jeho Znak nad našou vierou, 

satanovi a všetkým jeho neveriacim kultom a denomináciám, že my veríme, že 
Jeho zasľúbenie je pravdivé a že On urobí, čo zasľúbil urobiť. Tam je cirkev. 
Niet divu, že sa tam nemôžete dostať na prvé poschodie, ako to hovoríme. 
(Prepáčte za výraz). Niet divu, že sa oni nedostávajú nikam, iba späť do svojej 
denominácie a produkujú skupinu vyobliekaných, vyleštených ľudí, 
intelektuálnych, vzdelaných, nikdy sa nikam nedostávajú, lebo to je to, oni 
vystavujú: “Ja som metodista.” “Ja som presbyterián.” To je všetko, čo sú. Ale 
veriaci berú Znak. 
169
 A to, čo Ježiš začal robiť v Galilei, On to ďalej robí teraz, skrze 

vystavenie Jeho Znaku Ducha Svätého späť na cirkvi. Lebo to neboli skutky 
apoštolov, to boli skutky Ducha Svätého v apoštoloch a to bol Znak. Oni 
povedali, že majú dávať pozor na Petra a Jakuba, ako oni... na Petra a Jána, 
ako prechádzali bránou, zvaná Krásna, vidiac, že sú neučení. Oni možno 
hovorili “hit, hain’t, tote, fetch, carry, poviem vám o tomto”,... [br.Branham 
menuje niektoré slangové výrazy - pozn. prekl.]. Oni mohli mať také druhy 
gramatiky, že to nemohli rozumieť. Oni možno nepoznali rozdiel, všetku tú 
matematiku Písma, ale oni si všimli, že boli s Ježišom. Oni vystavili Znak, 
lebo ten istý Duch, ktorý bol na Ňom pred Jeho ukrižovaním, bol na nich po 
vzkriesení. Amen. 
170
 Potom to Ho robí v Židom 13:8, “Ježiš Kristus ten istý včera, dnes, i 

naveky.” To je to, prečo my vieme, že On žije. Prečo? Ako vieme, že my 
žijeme? Lebo On žije. A pretože vieme, že my žijeme, to je preto, že sme ako 
On a my sme v Ňom. A On povedal, “Pretože Ja žijem, vy tiež žijete. Ja som 
On (v Zjavení), ktorý bol mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov.” 

A ak my zomrieme sami sebe a staneme sa živí v Ňom, sme živí na veky 
vekov. A potom Jeho život v nás je práve taký, aký akýkoľvek iný život. On 
vyjadruje to, čím je. A to Ho robí tým istým včera, dnes i naveky. No, ako to 
môže niekto popierať? Či nevidíte mŕtve skutky? Slúžte Bohu večnou... mám 
na mysli naveky trvajúcou zmluvou života, ktorá bola v Krvi Ježiša Krista. 
No, teraz, ako sa blížime ku koncu,.. Ja... ó, prial by som si... Vystaviť ten 
Znak Jeho milosti, Jeho lásky... No, bez vystavenia tohoto Znaku... 
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Znak, Ducha, nad tým zasľúbením. “Ja som Pán, ktorý ťa uzdravuje.” No, 
pripravte sa dnes večer na službu uzdravovania. Vezmite ten Znak. Držte to 
nad Slovom vo vašej neochvejnej viere v to Slovo, vyjdete von. To je tá vec, 
ktorá ho odstrkuje, lebo v Ňom nič také nie je. 

Prajem si, aby som tu mohol trochu svedčiť o tých veciach, ktoré som 
videl sa stať za posledných pár týždňov. Ó, koľko by som mohol svedčiť. 
Viete, Lukáš povedal, “Ak by sa malo popísať všetko, čo Ježiš urobil, nebolo 
by na svete dostatok kníh, aby to bolo popísané.” 

Len to, čo som videl vo svojej vlastnej službe, vidieť Ho urobiť, 
nedokázali by ste zhromaždiť na tomto pódiu toľko zväzkov kníh, ak by som 
to popísal do detailu, čo som Ho videl robiť, len vo svojej vlastnej službe, čo 
som Ho videl urobiť. On mal väčší úspech v mojej službe, ako mal vo Svojej 
vlastnej. No, pamätajte, On mal väčší úspech, nie ja; On mal. Sláva! Haleluja! 
On mal väčší úspech v Jeffersonville, ako mal v Nazarete. Mal. V tom 
hriešnom meste a toto hriešne mesto... Amen. Sláva! Lebo On tam nemohol 
vykonať žiadne zázraky, ale On ich vykonal tu. On sa nakoniec preboril tu. 
Jemu sa to podarilo tu. 
165
 On by bol mohol získať ľudí z nejakého iného miesta, ale On to jednako 

urobil takto. Tak On mal väčší úspech práve tu, ako mal v Kafarnaume, 
vlastne v Nazarete, v tom... On urobil viac zázrakov tu v tejto modlitebni, ako 
urobil v celej Svojej službe na zemi. To je pravda. On to urobil. No a čo 
zbytok sveta? Ó! To je to, čo On urobil. No pamätajte, On to urobil. Ja som 
nepovedal, že ja som urobil, lebo ja som to neurobil. Ja som len stál... A ja 
som Ho tak miloval, že so sa Mu podriadil a povedal som to, čo On povedal a 
Duch Svätý išiel k tým druhým ľuďom, oni uverili, čo On povedal, a potom 
On urobil tú prácu. To je všetko. Ak nás On môže všetkých dostať do toho, 
aby sme tomu verili... Čo by On práve teraz urobil, ak by nás teraz mohol 
všetkých dostať do toho, aby sme tomu verili, práve teraz? Nebola by v 
krajine ani jedna slabá osoba. To je pravda. Ak by On mohol dostať všetkých 
do toho, aby tomu verili, bolo by po všetkom. Rozumiete? Držte svoj Znak 
nad svojou neochvejnou vierou v Jeho zasľúbené Slovo a satan odíde. No, 
idem už zakončiť. 
166
 Boh dal raz svetu ďalší znak. Bola to dúha. Pamätáte si to? On zostal 

vždy, vždy tomu znaku verný, lebo On to dal ako znak. Počas všetkých týchto 
niekoľko tisíc rokov On neopomenul ukázať tento znak. Je to pravda? Prečo? 
On to ctí. On to dal. On dal svetu znak, že On už nikdy nezničí svet potopou. 
A On vždy, vždy od toho dňa ukazoval... Vo vzduchu sú také prvky, ktoré 
tvoria dúhu. Keď vyjde slnko a dážď, tak to ukazuje. Slnko vysušuje dážď, tak 
On tam postavil dúhu, aby dokázal, že nebude nikdy môcť spadnúť na zem 
dostatok vody, aby ju znovu zničili. To je Jeho zmluva, to je Jeho znak. On 
povedal, “Dám vám to ako znak.” 
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modlitby, aby Boh požehnal svoje Slovo. Urobíš to pre nás, brat Vayle? [brat 
Vayle sa modlí - pozn. prekl.] Amen. 
15
 Teraz s vážnosťou a s úctou pristúpme k Slovu. Chcel by som dnes ráno 

čítať z knihy Exodus, z 12. kapitoly a začať od 12. verša a vrátane 13. verša. 
Počúvajte teraz pozorne. Potom pred komúniou dnes večer, čítajte dvanástu 
kapitolu Exodusu, celú kapitolu. Lebo práve jedenásty verš tu je príprava na 
cestu a komúnia pred cestou. A chceme teraz ku tomu pristúpiť veľmi úctivo. 
Teraz 12. verš, 12. kapitoly. 

“Pretože v tú noc pôjdem Egyptskou zemou a pobijem všetko 
prvorodené v Egyptskej zemi od človeka až do hoväda a na 
všetkých bohoch egyptských vykonám súdy, ja Hospodin. 

A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete, 
a keď uvidím krv, preskočím vás, a nebude medzi vami rany 
zahubiť, keď budem biť prvorodené v Egyptskej zemi.” 

Nech Pán požehná svoje sväté Slovo. 
16
 Chcem teraz z toho vziať text, len jedno malé päť-písmenové [v angl. 

“Token” -pozn. prekl.] slovo “Znak, znak.” Chcem hovoriť na to slovo, alebo 
vyučovať nedeľnú školu na slovo “Znak.” Biblia tu hovorí, “a tá krv vám bude 
znakom.” Chcem použiť to slovo “Znak.” 
17
 No, my nevieme, keď sledujem tie hodiny a keď príde čas, no tieto... 

mám tu zapísaných mnoho, mnoho miest Písma. Tak keď viem, že s vami 
nejakú chvíľu nebudem... a ako vieme, či toto nebude pre niektorých z nás 
posledný krát, čo sa uvidíme? 

Tak snažme sa pristúpiť len tak úctivo... viem, že je to ťažké. Pán nám dal 
také pekné ráno na bohoslužbu, veľmi pekné. A snažme sa teraz sústrediť na 
všetko, ako budeme o tom hovoriť, aby tak... ak je tam niečo, čo Pán chce, aby 
ste vedeli, aby vám to bolo dané. 
18
 A my tu nestojíme preto, aby sme tu boli videní. My tu nikdy nechodíme 

preto, len aby druhí mohli vidieť, aké nosíme oblečenie, alebo... Prichádzame 
sem kvôli jednej veci, ako sa náš brat modlil tú modlitbu: “Sme tu, aby sme 
počuli Slovo - Slovo, ktoré ku nám prichádza.” Chceme to, lebo to je jediná 
vec, ktorá pre nás niečo znamená, vec, ktorá bude pre nás hodnotná, ktorá nám 
pomôže. 
19
 Sme zomierajúci ľudia. Všetky ľudské bytosti sú nasmerované v ústrety 

večnosti. A potom, my máme toľkoto času, aby sme urobili svoje rozhodnutia, 
podľa ktorých budeme smerovať. Tá cesta je pred nami. Môžeme si vybrať 
ktorú stranu chceme. Takto On postavil Adama a Evu a takto On postavil nás. 

Musíme pamätať, že bez ohľadu na to, čo robíme, alebo akí sme v živote 
úspešní; bez Krista sme stratili úplne všetko. Rozumiete? 
20
 Tak ak On je, potom... Ak je On všetko to, na čo sa máme tešiť, potom by 
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sme boli tí najhlúpejší ľudia, keby sme To neprijali a neuchovali To. Nielen 
prijať To, ale vy prichádzate k niečomu väčšiemu ako to. Potom, ako ste To 
dostali, neberte To len a nepoložte To na poličku, To má byť použité. Ako keď 
idete k doktorovi, aby ste dostali liek a potom to položíte na poličku... Ak si 
idete pre liek, potom ten liek vezmite. Ak ťa trápi nejaká choroba, a tento liek 
ti má pomôcť, ty berieš, čo ti on dáva. A tak, ako to hovorí, vezmi to, lebo 
niekedy len pár minút robí veľký rozdiel, v tom ako to berieš. 

A ako vieme... ale v tomto prípade dnes, len jeden moment tvojho 
rozhodnutia môže určiť tvoje večné určenie. Vezmi To, ako ti To On podáva. 
21
 Znak, “Krv vám bude znakom.” No, za prvé, čo je znak? Je to slovo, 

ktoré je bežne používané medzi nami anglicky-hovoriacimi ľuďmi, zvlášť tu v 
Amerike. 

Znak je skutočne... slovník hovorí, že “znak” je “znamenie”. Je to 
znamenie, že cestovné je zaplatené, že to cestovné, alebo tá cena (požadovaná 
cena) bola zaplatená, ako cestovné na železnici alebo na autobusovej linke. 

Idete si zakúpiť vaše cestovné a oni vám potom dajú znak a ten znak 
nemôže byť použitý na nič iné, okrem tej železničnej linky. A to je znak pre tú 
železničnú spoločnosť, že vy ste si zaplatili svoje cestovné. Je to znak; a vy to 
nemôžete použiť na nič druhé. To nefunguje na žiadnej inej linke. To funguje 
jedine na tej linke a to je znak. 
22
 No, to, o čom tu hovoríme, tu, kde začíname, Boh hovorí Izraelu: “Krv 

baránka je pre vás znakom.” 
Izraelov zabitý baránok bol Jehovov požadovaný znak. Musela to byť 

krv. Boh urobil znak a dal ho Izraelu a žiaden iný znak nebude fungovať. 
Rozumiete? Nemôže byť rozpoznaný. Pre svet je to kus bláznovstva, ale pre 
Boha to je jediná cesta; tá jediná vec, ktorú On požaduje, je ten znak. Musí to 
tam byť, a ty nemôžeš mať ten znak, dokiaľ nie je to cestovné zaplatené. 
Potom si vlastníkom znaku, ktorý ti dáva výsadu voľného prechodu: “Keď 
uvidím tú krv, preskočím vás.” 
23
 Čo za čas, čo za výsada vedieť, že nosíš zo sebou pas na voľný prechod. 

“Keď uvidím tú krv, preskočím vás.” To je tá jediná vec, ktorú on rozpozná. 
Nič druhé nemôže to miesto zaujať: žiadna náhrada, žiadna denominácia, nič 
druhé, to musí byť to. 

Boh povedal, “Jedine To uvidím.” 
Je jedno, akí boli spravodliví, akí boli dobrí, koľko mali vzdelania, ako sa 

obliekali, ten Znak bola tá jediná vec. “Keď uvidím tú krv, preskočím vás.” 
Tá krv bola Znakom, že požiadavka Jehovu bola splnená, že to bolo 

učinené. Tá krv znamenala Znak. Tá krv bola Znakom. Rozumiete? 
24
 Ten Život... keď Boh povedal, “V deň, kedy by ste z neho jedli, istotne 

zomriete,” a pre život veriaceho tam bol vzatý náhradný život. Boh v 

43 

On hovorí, “Keď zomrieš, si stratený.” 
Povedz mu, “Mýliš sa. Ja som vykúpený produkt. Som vykúpený 

produkt. Mám Znak.” Čo je Znak? On vie, čo to je. Jeho neoklamete, on vie, 
čo to je. No, mohli by ste sa rozprávať s niektorými týmito kazateľmi a oni by 
vám oponovali. Satan nie, on to veľmi dobre vie. Ó, áno. On proti tomu prišiel 
dva alebo tri razy, viete a urobil pri tom chybu, pri tom pokúšaní . Satan vie, o 
čom hovoríte. Len ukážte ten Znak, on utečie. To je preto, že... Čo to je? To je 
zapečatený produkt. On to nemôže narušiť a otvoriť a dať tam niečo, čo nie je 
správne. Povedzte, “Daj tie ruky preč, ja som zapečatený.” 
162
 Ó! Zapečatený produkt. Tak veru. Si kúpený. Drž svoj Znak nad svojou 

neochvejnou vierou v Jeho zasľúbenie. Sleduj ho ako ide. “Mnoho vládze 
vrúcna modlitba spravodlivého.” 

Vezmi ten Znak. To je to, na čo to je. Satan je tam, aby ťa pokúšal. On je 
v Egypte, aby pokúšal. No, ty vieš, že keď Rachab vyvesila, tá smilnica 
vyvesila ten povraz, ten povraz... predstavujem si, ako sa niektorí z tých 
vojakov smiali a robili si žarty a povedali, “Tá bláznivá ženská, ona je na 
hlavu. Pozrite, niečo sa jej porobilo. Ha-ha-ha-ha, počuli ste niekedy o niečom 
takom? Doktor Jones povedal, že na tom nič nie.” Ale bolo, lebo ten posol od 
Boha priniesol posolstvo a povedal im ho. 
163
 Vedeli by ste si predstaviť tých Egypťanov, ako povedali, “Pozrite, 

pozrite sa na tú bláznivú bandu náboženských fanatikov, dávajú krv... Ha-ha. 
Koľko špiny tam budú mať, budú mať čo umývať. Ó, ich pekné veľké domy, 
všetky ostriekané krvou. Ó, aký smrad. Stavím sa, že o pár dní to bude hrozné. 
Nič na tom nie je. Viete prečo? Svätý otec povedal tak-a-tak, povedal tak.” 
Ale tam bolo, tam bolo, na tom niečo je. Pre nás, ktorý veríme, na tom niečo 
je. Pamätajte len, tvoja neochvejná viera, ktorú máš v toto Slovo... Ty už nie si 
viac Eva. Rozumieš? Ty nie si jeden z tých pochybovačov a taký, ktorý robí 
kompromisy so satanom, držíš sa každého Božieho Slova. 

Eva povedala, “No, Pán tak povedal.” 
Satan povedal, “Ale vieš, Pán istotne neurobí takú vec takej milej osobe 

ako si ty. Ó, si taká milá.” On... Ó, áno, On tiež urobí. On povedal, že urobí. 
“No, môj otec bol kazateľ, ja som bol kazateľ...” 
Ja ti nemôžem pomôcť. Bez toho Znaku si stratený. Je na tebe hnev (to je 

všetko), bez toho Znaku. Rozumiete? On povedal, že to urobí a On to urobí. 
Tým je to vybavené. 

Povedal, že to urobí “Ó, ja verím, že dni zázrakov...” 
Áno, ale On povedal, že sú. “Ja som ten istý včera, dnes i naveky.” 

Rozumiete? To je presne to, čo On dokazuje, že to je. No, pre nás, my to 
vieme. Pre nich, oni to neveria. 

Ale my to veríme. My vieme, že to je pravda. 
164
 A pretože my sme v tom, stávame sa časťou Slova a potom berieme ten 



42 ZNAK 

158
 To dokazuje, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych. Veríte tomu? On dnes žije 

medzi nami. A to “Ja”, to je Kristus a to “Ja” je s nami až do konca, to 
znamená “do ukončenia”, čo znamená “do konca sveta, do konca sveta.” 
Podľa Jeho zasľúbeného Slova, On to zasľúbil. “A skutky, ktoré Ja činím, vy 
tiež budete činiť.” 

Pre nás to nie je nezmysel. To je Znak. To je Znak. My prijímame túto 
posvätnú krvavú Obeť... Prijímame Jeho obetnú Krv. Potom nám to dáva 
Život, Znak, pečať zasľúbenia. Efežanom 4:30 hovorí, “Nezarmucujte...” Krv? 
Nie, “...nezarmucujte Ducha Svätého, ktorým ste zazmluvnený (odložený)... 
ste zazmluvnený, ste Znakom, Duch Svätý bude Pečať...” 
159
 Keď je niečo zapečatené vo vnútri pečate, radšej by ste to nemali narušiť. 

To nemôžete narušiť, nie Božiu pečať. Lebo vy ste... “Nezarmucujte Svätého 
Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení až do dňa vášho vykúpenia, keď je to 
telo vzkriesené.” To je semeno, znamenie, že to semeno bolo oplodnené 
Večným Životom, Zoe, “Môj vlastný Život a Ja to znovu vzkriesim v ten 
posledný deň.” 

A ako kráčaš, máš dôveru, že Život Kristov je v tebe a ty si v Ňom. 
Jedným Duchom sme my všetci pokrstení do jedného Tela a zapečatení tam 
Duchom Svätým, medzi takýmito istými veriacimi, až kým nás Ježiš 
nevzkriesi. 
160
 Ó! Použite ten Znak. To je to, čo to pre nás znamená. My očakávame, že 

tá obeť nám dá Život a ona to robí. Potom nám dáva Znak a my ten Znak 
uplatňujeme, ktorý je Pečaťou až do... 

Buďte tohoto účastníkmi. Aká veľká vec to je. Byť účastníkom, 
pokrstený týmto jedným Duchom do toho jedného mýtického Tela. Povedal 
som to slovo správne? Mystické... tajomné, tajomné Telo. Tajomné Telo 
Ježiša Krista. 

Duch Svätý povedal, “Hovoríš to zle.” Taký popletenec ako ja, ale On 
povedal, “Hovoríš to zle.” Ja som povedal mýtické [domnelé - pozn. prekl.], 
čo je pritom mystické [tajomné - pozn. prekl.] Telo Ježiša Krista. Tajomné 
telo Ježiša Krista. Ja ne... My nepotrebujeme vzdelanie, potrebujeme Ducha 
Svätého. On je ten, On je ten. To mohlo niekoho niekde pohoršiť, nejakého 
vzdelanca. A ja dúfam, že on to chápe správne. Tajomné telo... to bude kvôli 
niečomu, lebo On by to nepovedal. On je práve teraz tu. On je rovno tu za 
kazateľňou. On je rovno tam. To je On. 
161
 A v Ňom nie je žiadna smrť, v Ňom nie je žiaden smútok, v Ňom nie 

žiadna únava, v Ňom nie je žiaden hriech, v Ňom nie je žiadne choroba, v 
Ňom nie je žiadna smrť. My sme v Ňom. 

Ak sa ti satan snaží podať niečo ako je choroba, len vezmi svoj Znak a 
použi ho. Ó! Vezmi svoj Znak a použi ho, že ty si vykúpený produkt Ježiša 
Krista. Ten Znak znamená, že tvoje cestovné je zaplatené. 
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milosrdenstve prijal náhradu za život tej poškvrnenej osoby. 
Keď sa Jeho dieťa poškvrnilo skrze hriech nevery v Slovo, potom Boh 

bohatý v milosrdenstve učinil náhradu, a to bolo niečo, čo muselo zomrieť na 
jeho mieste. Nič iné by nefungovalo. To je to, prečo Kainove jablká a 
broskyne a tak ďalej, nefungovali. Musel to byť život, ktorý mal v sebe krv. A 
ten život z tej obete odišiel. A teraz, krv bola znakom, že Božie nariadenie 
bolo vykonané. 

No, čo Boh vyžaduje? Život. A tá krv ukázala, že tam musel byť vyliaty 
život, tak tá krv bola znakom, že bol daný život, že niečo zomrelo, Božia 
požiadavka, že bol daný život a tá krv bola preliata a tá krv znamenala znak, 
že život bol preč. Život zvieraťa, o ktorom Boh hovoril, mal byť zobraný... krv 
znamenala znak. Veriaci ctiteľ bol stotožnený so svojou obeťou skrze znak. 
25
 Nechcem zostať príliš dlho pri týchto malých citátoch, ale... (pričom by 

ste nimi mohli zabrať celú kázeň), ale chcem sa tu na chvíľu zastaviť, aby som 
vyjadril, že veriaci musí byť stotožnený so svojou obeťou. 

Ak by tú obeť len tam niekde urobil, položil by ju; ale on s ňou musel byť 
stotožnený. Úprimne povedané, on na ňu prv musel položiť svoje ruky, aby sa 
so svojou obeťou stotožnil. A potom bola tá krv umiestnená tam, kde on 
mohol pod tou krvou stáť. Krv musí byť nad ním, a to bol znak, s ktorým sa 
on stotožnil, súc vinný a dokázal, že nevinná náhrada zaujala jeho miesto. 
26
 Aký nádherný obraz. Ó! Výkupený... Bola vyplnená spravodlivosť a 

požiadavka Božej svätej spravodlivosti bola splnená a Boh povedal, “Teraz 
požadujem tvoj život.” A potom, keď život zhrešil, potom nevinná náhrada 
zaujala jeho miesto. A to bolo zviera s krvou, nie jablko, broskyňa. 

To by malo urobiť semeno hada každému tak jasným, to, že to bola krv a 
táto krv, ktorá nemohla vyjsť z ovocia, vyšla z nevinnej náhrady. A ten život 
odišiel na svoje miesto a tá krv bola symbol, že zomrelo zviera a vyšla krv. 
27
 A ten ctiteľ, tým, že naniesol nad sebou tú krv, ukázal, že bol 

identifikovaný vo vykúpení, pretože sa sám stotožnil s tou obeťou, tým, že sa s 
tou obeťou spojil a tá krv znamenala znak. Aké nádherné! Aký je to obraz. Je 
to dokonalý obraz Krista. Presne. Veriaci, dnes, stojaci pod preliatou Krvou, 
stotožnený s tou Obeťou - tak dokonalé, ako to len môže byť. 

A ako Kristus, súc nie zvieraťom... vidíte, zviera zomrelo, ale to bola tá 
najnevinnejšia vec, akú máme, domnievam sa, že to zviera je baránok. Keď 
chcel Boh identifikovať Ježiša Krista, On Ho identifikoval ako baránka. A keď 
chcel identifikovať Seba, On sa identifikoval ako vták - holubica. A holubica 
je to najnevinnejšie a najčistejšie z celého vtáčieho života a baránok je to 
najnevinnejšie a najčistejšie z celého zvieracieho života. 
28
 Tak vidíte, keď bol Ježiš pokrstený Jánom a Biblia povedala, “A videl 

Ducha Božieho ako holubicu, ktorá zostúpila na Neho.” 
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Preto, ak by to bol vlk, alebo ak to bolo nejaké iné zviera, prirodzenosť 
holubice by sa nemohla spojiť s prirodzenosťou vlka. Ani sa nemohla 
prirodzenosť holubice spojiť s nejakým iným zvieraťom, ako s baránkom. A 
tie dve prirodzenosti prišli ku sebe. Potom mohli jedna s druhou súhlasiť. 
29
 Vidíte teraz predurčenie? To bol Baránok, keď tam On prišiel. Vidíte, to 

bol baránok, keď to bolo prinesené, to bol baránok. To sa narodilo baránkom. 
To bolo vychované ako baránok. Preto, to je jediný druh pravého Ducha, ktorý 
môže prijať Slovo, ktorý môže prijať Krista. Tí ostatní sa snažia. Oni sa to 
snažia dostať a položiť Ducha Božieho na vlka, nahnevaného, nepríjemného, 
zlého. On tam nezostane. Duch Svätý hneď tam odlieta. To nebude fungovať. 
30
 Čo ak by tá holubica zostúpila a namiesto toho, aby tam bol Baránok, by 

tam bolo nejaké iné zviera? Ihneď by sa dala na odlet a vrátila by sa. Ale keď 
našla prirodzenosť, s ktorou by sa mohla spojiť, stala sa s Tým jedno. A 
potom tá Holubica viedla Baránka, a všimnite si, ona viedla Baránka na 
porážku. 

Baránok bol Holubici poslušný. Bolo jedno, kam bol vedený, On bol 
ochotný ísť. 
31
 Som zvedavý, či dnes, keď nás Boh vedie do života úplného odovzdania a 

službe Jemu, som zvedavý, či sa naše duchy potom niekedy nevzpierajú, 
dávajú to najavo; som zvedavý, či sme baránky. Baránok je poslušný. Baránok 
je samo-obetujúci, on ne... on si to svoje nenárokuje. Môžete ho položiť a 
ostrihať mu vlnu (to je tá jediná vec, ktorú má), nikdy proti tomu nič nehovorí, 
len obetuje všetko, čo má. To je baránok. On dáva všetko, on dáva všetko - 
seba a všetko, čo je. A tak je to so skutočným Kresťanom. Ak sú oni samo-
obetujúci, nestarajú sa o nič pre tento svet, ale dávajú všetko čo majú Bohu. 
32
 A teraz, toto bol dokonalý Baránok: Kristus. A potom skrze preliatie 

tohoto baránka, toho prirodzeného baránka v Egypte bola nanesená krv. A keď 
bola, znamenala znak. Čo bude potom znamenať Krv tohoto Baránka? Znak, 
že sme mŕtvi samým sebe a sme zidentifikovaný s našou Obeťou. Potom ten 
Baránok a tá Krv a tá osoba sa stávajú spolu zidentifikovaní: tá Obeť a veriaci. 

Ty si zidentifikovaný vo svojom živote skrze tvoju Obeť. To ťa robí tým, 
čím si. 
33
 Potom tá Krv bola Znakom našej identifikácie. Krv identifikovala, že ten 

ctiteľ zabil baránka, prijal baránka a naniesol ten znak na seba, že sa nehanbil. 
Jemu nezáležalo na tom, kto to videl. On chcel, aby to videl každý. A bolo to 
umiestnené na také miesto, že každý, kto išiel okolo, mohol ten znak vidieť. 

Vidíte, mnoho ľudí chce byť Kresťanmi a oni to tak radi robia tajne, aby 
nikto nevedel, že sú Kresťania. Alebo ich kolegovia, s ktorými sú, niektorí by 
mysleli, “No, pozri, ja chcem byť Kresťan, ale nechcem, aby to vedel ten-a-
ten. 
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Vieme, že to je Jeho živá Prítomnosť, lebo On robí v tomto Duchu to isté. 
Ak by to bolo odišlo do nejakého vyznania alebo denominácie, hneď by sme 
vedeli, že to nebol Kristus. Je to pravda? Ak by som vás viedol do nejakého 
vyznania alebo niečoho takého, bol by som poslaný od denominácie. Ale ja 
vám neprinášam vyznania a ja vás neučím denominácie; učím vás Slovo 
Božie, ktoré je mocou vzkriesenia Ježiša Krista, zamanifestované, nie len pre 
mňa, ale pre kohokoľvek, kto chce. 
155
 Ty si môj brat. Ja nie som nejaká veľká osoba a ty si malá osoba. My sme 

všetci malé osoby v Bohu. Veríte to? My sme Jeho malé deti. Nevieme nič, čo 
by sme skutočne mali vedieť. On nám to dáva vedieť, ako On chce a my sme 
Mu vďační za to, čo vieme o Jeho požehnaniach. 

A ja sa s tým nedelím sám so sebou, ja sa s tým chcem podeliť s vami. 
Chcem vás tam v tom a chcem, aby ste prijali tento Znak. A ak ste to 
neurobili, mnohí z vás... Mnohí z vás to už prijali, ale ak to niekto z vás 
neprijal... (Ja tiež hovorím ku tým na páskach, rozumiete to) a mnohí z vás... a 
ja to nehovorím tu v cirkvi, my sme všetci vyšli, domnievam sa; ale tam môžu 
byť tisíce krát tisícov, ktorí budú počuť tú pásku. Rozumiete? A to... to je 
služba. Tam bude niekto, kto sa prešmykne do Jericha, viete, s tou páskou. 
Tak my chceme... Chceme chytiť to predurčené semeno, keď tam príde, lebo 
ten hnev prichádza. 
156
 Poznajte, že to je Prítomnosť živého Boha. To dokazuje, že Boh Ho 

vzkriesil podľa Jeho zasľúbeného Slova. “Ešte malú chvíľu a svet ma viacej 
neuvidí (Jericho, Egypt), oni ma viac neuvidia, ale vy ma uvidíte, lebo Ja 
(“Ja”, to vždy odkazuje na osobné zámeno), Ja budem s vami. Ja som ten 
Znak. Moje vzkriesenie je Znak. Skutky, ktoré Ja činím vás budú 
identifikovať... budú identifikovať Mňa vo vás.” 

“Ako bolo vo dňoch Lóta, tak bude pri príchode Syna človeka,” keď 
vyjde večerné posolstvo. Lebo bude Svetlo v čase večera, práve okolo času 
večera vzíde Svetlo. Ó, sláva Bohu! To spôsobuje, že sa cítim, že by som 
prebehol vojskom a preskočil stenu. Bude svetlo v čase večera. To je pravda, 
prorok tak povedal. “Budem s vami. Budem vo veku Luthera, budem vo veku 
Wesleya, budem vo veku letničných. Ale rovno vo večernom čase, príde 
Svetlo.” Denominácie zvädnú a potom bude nanesený Znak. 
157
 A všetci títo, ktorí boli vo svojich srdciach úprimní, dolu cez tie... Bez vás 

oni nebudú zdokonalení, ale vo vás... To je ako... Hlava musí ísť vziať nohu. 
Hlava musí ísť vziať ruku. Hlava musí ísť vziať srdce. Hlava musí ísť vziať 
ústa. Rozumiete? Hlava musí ísť. A my sme teraz v čase, keď bol Znak 
nanesený na preklad dverí a na rám. A potom, “Keď uvidím tú Krv, ktorá je 
Znakom, preskočím vás.” 

Budem sa teraz ponáhľať, tak rýchlo, ako len môžem. Za päť alebo desať 
minút budeme hotoví. 
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toto; že neslúžime mŕtvym skutkom ale slúžime živému Bohu so živými 
skutkami. Amen. Ó! So živými skutkami, živými znameniami... Veríte v živé 
znamenia? Poznačte si tiež Židom 9:11-14, ak si to chcete poznamenať. Živé 
znamenia, živé skutky, použite to. Nie mŕtve vyznania. “Vezmem svojho 
chlapca do cirkvi a uvidím, či sa pripojí k cirkvi.” 

Jeden milý kresťanský chlapec odtiaľto, dobrý priateľ, starý kamoš, 
skutočný muž, prišiel sem a dal sa pokrstiť. Jeho matka povedala, “Priala som 
si, aby si išiel do väčšej cirkvi, keď si sa chcel dať pokrstiť.” Vidíte? On 
nechcel tie staré mŕtve vyznania a tie veci. 
151
 My neslúžime mŕtvym vyznaniam a mŕtvym bohom. My slúžime živému 

Bohu, ktorého Krv bola tam preliata a ten Znak bol na nás použitý, že my tiež 
žijeme. Amen. Tak veru. Neslúžte nejakému mŕtvemu vyznaniu. Oni dokonca 
zapierajú takú vec, ako je Znak. Oni hovoria, že dni zázrakov pominuli. “Nie 
je taká vec, ako krst Duchom Svätým.” Preto sa k niečomu takému pripojiť? 
Nerobte to. 

Použite ten Znak, potom slúžte živému Bohu, živými skutkami, živými 
znameniami: znameniami, ktoré uzdravujú chorých, kriesia mŕtvych, 
predpovedajú veci, hovoria v jazykoch, vykladajú zakaždým dokonale presne, 
proroctvá a hovoria, že to a to sa stane, ukazujú znamenia hore na nebi a na 
zemi, znamenia a divy. Amen. Hovoria presne to, čo Biblia hovorí, že sa 
stane... Slúžte živému Bohu. Použite Znak. 
152
 Nechoďte do tých cirkví a nepripájajte sa k ich mŕtvym skutkom a takým 

veciam, lebo oni ani neveria v také veci ako znamenia, ale my, ktorí veríme 
(Amen!), vieme že... Oni hovoria, že nie je taká vec, ako znamenie. Že... “Ó, 
to je nezmysel, to, o čom tam oni hovoria, to je bláznovstvo. Také niečo 
neexistuje. No, vy ženy, vy všetky...no, vy ne... to, čo si obliekate...” Na tom 
záleží, Biblia hovorí. “Aký je váš účes...” Biblia to hovorí. To sú práve tie 
rozdiely. Vidíte? Nedotkni sa, neokús, On je Boh. To niečo znamená. 
153
 Oni si myslia, že to je bláznovstvo, ale pre nás, ktorý veríme a poznáme 

pravdu, my vieme, že to je Jeho živá Prítomnosť, lebo to pôsobí tie isté veci, 
ktoré robil On, keď bol tu na zemi. Amen. Ó, oni hovoria, “Oni si len 
predstavujú, že vidia Ohnivý Stĺp.” Ó, nie. Ó, nie, nie. My si nič 
nepredstavujeme. Oni si mysleli, že tiež Pavol si to predstavoval. Egypt si 
myslel, že Izrael si to predstavoval, ale to ich vzalo do zasľúbenej zeme. Tak 
veru. My ne... 

Židom 13:8 poznáte to, “Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky,” ak si 
to značíte. Rozumiete? Že On je ten istý... To nie je... Oni hovoria... nejaká 
predstava... 
154
 Keď som si zapisoval tieto miesta Písma, ktoré som si zapísal, viem, kde 

sú tie miesta, a takto do toho vchádzam. 
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No, vidíte, to nie je Kresťanstvo. Kresťanstvo musí svoj Znak verejne 
ukázať, vo verejnom živote, v kancelárii, na ulici, keď sú problémy, čokoľvek, 
v cirkvi, kdekoľvek inde. 

Krv je Znakom a ten Znak musí byť použitý, inak dokonca tá zmluva nie 
je účinná. Krv bola znakom alebo identifikáciou, identifikujúca, že táto osoba 
je vykúpená. 
34
 No všimnite si, oni boli vykúpení prv, ako sa vôbec niečo stalo. Vierou 

naniesli tú krv. Predtým, ako sa to skutočne stalo, bola krv nanesená skrze 
vieru, veriac, že sa to stane. 

Predtým, ako prešiel zemou Boží hnev, najprv musela byť nanesená krv. 
Bolo potom príliš neskoro, keď už hnev padol. 

Máme tam lekciu, že by sme to skutočne mohli dostať do vašich myslí, 
možno, za chvíľu. Pozrite: predtým, ako sa to stalo. Lebo prichádza čas, kedy 
nebudete môcť naniesť žiadnu krv. 
35
 Baránok bol zabitý v čase večera, potom, ako bol držaný štrnásť dní. A 

potom bol ten baránok zabitý a tá krv bola nanesená vo večernom čase. 
Rozumiete to? 

Znak nikdy neprišiel do existencie, až do večerného času, a toto je ten 
večerný čas toho veku, v ktorom žijeme. Toto je večerný čas pre cirkev. Toto 
je večerný čas pre mňa. Toto je večerný čas pre moje posolstvo. Zomieram, 
odchádzam, odchádzam vo večernom čase Evanjelia. 
36
 A my sme prešli cez ospravedlnenie a tak ďalej, ale toto je čas, keď ten 

Znak musí byť nanesený. Minulú nedeľu som vám povedal, že mám niečo, o 
čom som chcel ku vám hovoriť; toto je to. Ten čas, kedy sa s tým nemôžete 
len hrať. Musí to byť učinené. Ak to kedy má byť urobené, musí to byť 
urobené teraz; lebo môžeme vidieť, že ten hnev je pripravený prejsť zemou a 
všetko pomimo toho Znaku zahynie. Tá Krv vás zidentifikovala. 
37
 Všimnite si, ten zvierací život sa nemohol vrátiť na ľudskú bytosť. Keď tá 

krv bola preliata, vyšiel život, samozrejme, lebo to bol jeden celok. A keď tá 
krv života z toho vyšla, ten život, súc odlišný od tej krvi... no, krv je chémia 
života. Ale život je niečo iné ako krv. Ale život je v krvi. A ten zvierací život 
nemohol prísť späť na veriaceho. Keď on prelial túto krv baránka, on musel 
naniesť tú chémiu, lebo ten život bol preč a nemohol sa vrátiť späť. Pretože to 
nemohlo prísť späť na ľudskú bytosť, lebo zvierací život nemá dušu. Zviera 
nevie, že je nahé a ono si jednoducho neuvedomuje hriech. Žiaden nepozná. 
Tak kvôli tomu je to živá bytosť, ale nie živá duša. Preto sa ten zvierací život 
nemohol vrátiť späť na ľudský život, lebo nemá dušu v tom živote. 
38
 No, je život, krv, život a duša v živote. Duša je prirodzenosť života. Preto 

nemá žiadnu určitú prirodzenosť. Bolo to zviera. Preto krv znamenala znak, že 
bol daný život. Ale na tomto slávnom mieste, pod touto zmluvou, tam je 
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rozdiel medzi krvou a Životom. Znak pre veriaceho dnes je Duch Svätý, nie 
krv, chémia, ale je to Svätý Boží Duch. To je ten Znak, ktorý Boh dnes od 
cirkvi vyžaduje. Boh musí vidieť tento Znak. Musí to vidieť na každom 
jednom z nás. 

Preto, ako sa objavujú večerné tiene a ten hnev je pripravený byť vyliaty 
z výsosti na tie bezbožné národy a na bezbožných neveriacich, na profesorov 
bez vlastníctva, na tieto veci... a ja som sa snažil otvoriť a žiť rovno medzi 
tým, aby som videl, kde to stálo predtým, ako som tieto veci povedal. 
39
 No, žijeme v tieňoch a hnev je pripravený udrieť a Boh vyžaduje Znak, že 

ty, ty sám, si prijal Jeho Znak, Ducha Svätého. To je tá jediná cesta a to jediné 
znamenie, ktoré Boh preskočí, lebo to je doslovný Život Ježiša Krista 
navrátený späť na veriacom. Zvierací život sa navrátiť nemohol. Preto musela 
byť umiestnená krv na dverách, na hornom prahu, na bočných stĺpoch dverí, 
aby každý okoloidúci, celá verejnosť, každý, kto išiel okolo toho domu, vedel, 
že tam na dverách bolo znamenie krvi, že na tých dverách zomrel nejaký 
život. Amen. 
40
 Takto to musí byť s každým veriacim dnes: naplnený Duchom Svätým, 

Znakom, že preliata Krv Baránka, že ten Život, ktorý bol v Baránkovi sa 
navrátil späť a je tam verejne vpečatený, aby každý okoloidúci, kto s tebou 
hovorí, ktorý má s tebou spoločnosť, vidí, že tá Krv bola nanesená a ten Znak 
Života, ktorý bol v tej Krvi, je na tebe. Si v bezpečí od hnevu. Jedine to, nie 
členstvo... nie, veru. 

Ten zvierací život nemohol prísť na veriaceho, lebo to bolo zviera, a to 
len hovorilo o svedomí ukazujúc, že príde dokonalá Obeť. 
41
 A teraz, ako môže byť dokonalejšia Obeť ako Sám Boh stanúc sa Sám 

zmierením? Keď bol Boh učinený telom a Jeho vlastná tvorčia Krv... to bol 
jediný spôsob, ako sa mohol navrátiť Boží Život, lebo my všetci sme sa 
narodili skrze sex. 

A preto, ten život, ktorý tam je, je zo sveta a ten život neobstojí. To je 
vec, ktorá je už odsúdená a zavrhnutá. Nemôžeš ju zaplátať. Nedá sa nijako 
zaplátať. Nedá sa nijako vyžehliť. Nie je spôsob, ako ju urobiť lepšou. To 
musí zomrieť. To je jediná požiadavka, aká existuje. 

Musí to zomrieť a tá náhrada, Život Ježiša Krista, prišiel do teba, čo je 
Duch Svätý, Boží Znak, že si prijal Krv Jeho Syna, Ježiša Krista. 

Preto vo dňoch Wesleya, alebo vo dňoch Luthera, ľudia si mysleli, že 
treba veriť, vo dňoch Wesleya, v chémiu krvi. Ale toto je posledný deň, kedy 
je vyžadovaný Znak. To dáva dokopy celé telo na vytrhnutie. 
42
 Voda, krv a duch vychádzajú, keď dáva matka dieťaťu narodenie. Prvá 

vec, ktorá vychádza pri normálnom narodení je voda, druhá vec je krv a ďalšia 
život. Toto vyšlo z tela nášho Pána Ježiša Krista; voda, krv a život. A celá 
Cirkev, Nevesta bola spolu vytvorená skrze ospravedlnenie, posvätenie a krst 
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147
 To je to, čo urobili v Egypte. To je to, čo urobili v Jerichu. Chcete si 

prečítať ďalšie? Skutky 16:31. Pavol povedal tomu stotníkovi, “Ver, ja som 
poslom tejto hodiny. Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty a tvoj 
dom.” Je to pravda? Ver za svoj dom. Priveď pod to ich všetkých. No, ty si 
videl Boha nebies urobiť zázrak, rovno pred súdom. Uveril si tomu. 

“Áno, čo mám robiť?” 
Povedal “Vstaň a daj sa pokrstiť.” 
Pavol ho vzal pokrstil a povedal, “Uver v Pána Ježiša Krista a ty a tvoj 

dom budete spasení.” Veriť čo? Veriť v Pána Ježiša Krista za tvoj dom. 
Aplikuj ten Znak za tvoj dom. Čo urobíš potom, keď To aplikuješ za tvoj 
dom? Vyhodíš všetko smetie. Vezmeš všetky krátke sukne a šortky a karty a 
cigarety a televíziu a všetko ostatné a vykopneš to za dvere. Ideš aplikovať 
Znak, to za tým nebude stáť. Veru tak. Vyhoď to všetko von. Všetky 
tancovačky a párty a rokenrol a tie vulgárne časopisy a veci, ktoré sú zo sveta; 
vykopni to za dvere. Povedz, “Ideme toto miesto vyčistiť.” 
148
 Ako to urobil Jákob. Povedal svojej žene a všetkým tým ostatným, 

“Umyte si šaty a všetko. Odstráňte tých bohov.” Amen. 
Viete, čo urobil Jozua predtým, ako prešli na druhú stranu? Povedal, 

“Umyte si šaty, nepríďte ku svojím ženám a tak ďalej a pripravte sa. Lebo za 
tri dni prejdeme Jordán.” Amen. On sa pripravoval. Oni aplikovali znak. 
Amen. To je to. 

Pripravte sa. Aplikujte to. Verte tomu. Očistite sa. Nech to vaše deti, celá 
vaša rodina, nech to vaši milovaní vidia vo vás. To je správne. To zaberie. Tak 
veru. 

Potom aplikujte ten Znak v modlitbe so zvážením, s vierou. Aplikujte to s 
takou láskou a tak ďalej, že vy viete, že sa to stane. To je všetko. Aplikujte to 
s dôverou, s vierou, že to pomôže. Keď hovoríš k tomu dieťaťu, keď hovoríš k 
manželovi, hovoríš ku svojej žene, hovoríš k svojím milovaným, ver, že to 
pomôže a stoj tam a povedz, “Pane, ja som si ich nárokoval, oni sú moji. 
Dostávam ich pre Teba, Pane.” 
149
 Aplikujte to, stvorte okolo seba takú atmosféru, že oni do toho rovno 

vpadnú.Ó, ty si.... ak máš ten Znak, vytvoríš okolo seba ducha moci, že keď 
kráčaš, ľudia vedia, že si Kresťan. Oni to milujú, keď ťa môžu počuť im niečo 
povedať. Veria tvojmu slovu; čo povieš, oni sa toho držia. Rozumiete, to je to. 

Použi ten Znak, potom s ním kráčaj. Nárokuj si svoju domácnosť. Musíš 
to urobiť teraz. Toto je večerný čas. No, počúvali ste dlhý čas, teraz je večerný 
čas. To je teraz čas aplikovania. Hnev udrie v jednom z týchto dní, potom 
môže byť príliš neskoro. Rozumiete? Aplikujte ten Znak s dôverou. 
150
 Ak by ste si to chceli prečítať, prečítať si tu niečo, miesto Písma, ktoré tu 

mám o tomto zapísané, ktoré som čítal, to je Efežanom 2:12, ak si to chcete 
poznačiť. Všimnite si v Efežanoch 2:12, keď to budete čítať, tam je povedané 
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chceš robiť. Ty nestrčíš svoju ruku do ohňa, aby si povedal, “nech ťa to vidím 
urobiť.” Ale ak je v tom ohni niečo, po čom sa musím vystrieť, ona ma 
poslúchne. To je pravda. Chceš sledovať, čo chceš robiť. To je ten dôvod, že 
Duch Svätý je rozdaný tak striedmo. Viete, čo mám na mysli. Lebo niektorí... 
Ty nechceš... ty... ale skutočný sluha Boží sa s tým nevystatuje. Rozumiete? 
To je robenie šou. Keď sa modlíme, predstavujeme Znak, to ukazuje, že sme 
plne poslúchli. 
144
 Pavol nám hovorí, že krv hovorí. To... Hocikto vie, že vlastne krv sama o 

sebe, nedokáže hovoriť. To je chemikália. Je to pravda? Koľkí to vedia? Ale 
koľkí vedia, že krv hovorí? Ak si to chcete poznačiť: Genezis 4:10. Boh 
povedal, “Čo je s tvojím bratom?” Povedal, “Jeho krv kričí zo zeme proti 
tebe.” Amen. Je to pravda? Jeho krv hovorí. Haleluja! Boh povedal, “Čo je s 
ním?” 

On povedal, “Ja nie som strážcom svojho brata.” 
On povedal, “Jeho krv kričí. Jeho krv kričí.” To je znak. To je znak, že on 

bol zabitý. Jeho krv kričala proti nemu. 
145
 No, ak to máte v Genezis 4:10, potom začnite čítať v Židom 12:24. V 

Židom 10... 12:4 je povedané, “Krv Ježišova hovorí lepšie veci ako Ábelova.” 
Vidíte, Ábel bol spravodlivý človek. On zomrel, on zomrel ako nevinný, lebo 
bol na tej správnej ceste. Bol na tej správnej ceste, a stál za tým skutočným 
zjavením, ktoré mal. On hovoril, to kričalo, tá spravodlivá krv Ábela kričala 
proti Kainovi. Ale Krv Ježiša Krista nielen kričala, ona vykúpila. Amen. Ona 
hovorí lepšie veci. Ona vás robí synmi a dcérami. Ona vás skrýva pred 
hnevom Božím. Vidíte, krv Ábela nemohla skryť Kaina, ale Krv Ježiša môže. 
Amen. 

Tak Kain, vyjdi dnes. Ak si bol prenasledovateľom Slova a hovoríš, “Dni 
zázrakov pominuli a všetky tieto veci, to je nezmysel a tie veci...” To kričí. 
Krv Ježiša Krista kričí, že tam v Tom je odpustenie, ak to len prijmeš. Prajem 
si, aby sme na tom mohli trochu zostať: Krv hovorí lepšie veci. 
146
 Uteč do bezpečia, potom to aplikuj. Ver za... Tu je to, za čo chceš veriť. 

Chceš svoje vlastné bezpečie. Ver za svoje bezpečie, a potom aplikuj tú Krv 
za celú svoju rodinu. Povieš, “Ako to môžem urobiť?” 

Nárokuj si to. Ak to fungovalo na tebe, potom ty a to Slovo sa stávate 
jedným. Amen. Amen. Rozumiete... to funguje pre vás oboch. Ty a to Slovo 
ste jedno. Potom to aplikuj na svoje deti. Aplikuj to na svojich milovaných, 
ako to urobila Rachab. Ona aplikovala ten znak na svojho otca, aplikovala to 
na svoju matku, aplikovala to na svojich bratov a sestry a dostala ich všetkých 
dovnútra. Ty to aplikuj. Povedz, “Pane, idem za svojim snom. Idem za svojou 
dcérou. Nárokujem si ju; satan, pusti ju! Idem za ňou, aplikujem svoj Znak.” 
Duch Svätý...” Ó, Duch Svätý, ktorý vo mne žije, chyť tam moju dcéru. Idem 
teraz za ňou s tvojím pomazaním na mne. On to urobí. Amen. 
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Duchom Svätým, ktorý je Znakom. 
43
 Ako je povedané v Židom 11, “Všetci títo, ktorí putovali v ovčích a 

kozích kožiach, v núdzi a všetky tie veci, ktoré urobili, a predsa neboli 
zdokonalení bez nás.” A cirkev v tomto dni, ktorá prijala Znak krstu Duchom 
Svätým, že Krv bola preliata a Duch Svätý je na Cirkvi, potom oni by bez nás 
nemohli povstať, ale oni sa spoliehajú na nás. Lebo Boh zasľúbil, že to bude 
mať a niekto tam bude. Ja neviem, kto to bude, ale niekto to prijme. 
44
 Je len jedna vec, za ktorú som zodpovedný: kázať To. To je Božia 

záležitosť vyhľadať to predurčené semeno. Ono tam bude, všetko, lebo... Tam 
bude každý jeden z nich, jeden s druhým: vek vody, vek krvi a teraz vek 
Znaku Ducha Svätého. 
45
 Pamätajte, Izrael prešiel cez mnoho vecí, ale to bol večerný čas, kedy bol 

vyžadovaný znak, nie ráno, nie pri príprave baránka, keď bol držaný štrnásť 
dní. Izrael vedel, že niečo prichádza, tak isto to vedel Luther, tak isto to vedel 
Wesley, takisto to vedel Finney, Knox, Kalvín, oni to vedeli. Toto je to. Oni 
vedeli, že príde čas, keď sa ten Ohnivý Stĺp navráti do cirkvi. Oni vedeli, že 
príde čas, kedy sa tieto veci stanú. Ale oni nežili tak dlho, aby to videli, ale oni 
na to dopredu hľadeli. 

Izrael vedel, že niečo prichádza, ale bolo to v čase večera, kedy bola tá 
krv baránka, ten znak, umiestnená na dverách. Hoci bol ten baránok už 
vyzdvihnutý. 
46
 Bol to Baránok po celý čas. Bol to Baránok v čase Luthera, bol to 

Baránok v čase Wesleya. Ale teraz je čas Znaku, že každý dom musí byť 
prikrytý Znakom. Každý dom Boží musí byť prikrytý Znakom. Všetko, čo je 
vo vnútri, musí byť prikryté Znakom. A Dom Boží je Telo Ježiša Krista. A 
jedným Duchom sme všetci pokrstení do tohoto Znaku a stali sme sa Jeho 
časťou, kde Boh povedal, “Keď uvidím ten znak vystavený, preskočím vás.” 
47
 Čo za hodina, v ktorej teraz žijeme. Ó, krv identifikovala, identifikovala 

veriaceho, lebo ten život vyšiel, nemohol sa vrátiť, tak on musel mať chémiu. 
On to musel mať, ako farbu, krv, chémia, ktorá ukazovala, že z toho vyšiel 
život. 

Teraz je Sám Duch tým Znakom. Sám Duch Svätý je ten Znak, nie krv. 
Krv bola preliata na Golgote, to je pravda, ale tá krv, pokiaľ ide o ňu, sa 
navrátila do tých prvkov z ktorých prišla, z tej potravy, na ktorej On žil. Ale 
vidíte, vo vnútri tej krvnej bunky bol život, ktorý začal tou bunkou pohybovať. 
Ak by tam nebol, tá chémia nemala sama v sebe život, a preto sa nemohla 
pohybovať. Ale keď prišiel do tej chémie krvi život, sformoval bunku. 
Sformoval svoju vlastnú bunku, potom bunku za bunkou. A stalo sa to 
Mužom, a ten Muž bol Boh Emanuel v tele. Ale keď sa ten život navrátil späť, 
vošla do toho tá chémia. Ale Znak je Duch Svätý na cirkvi, že oni vidia Krista. 
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48
 Musí to tak byť, lebo žena a jej muž sa stávajú jedno. Oni sa stávajú 

jedno a takisto sa Nevesta a Kristus stávajú Jedno. Služba Nevesty a služba 
Krista je tá istá. Pamätáte si, “Prvú knihu som napísal, Teofíle, o všetkom, čo 
započal Ježiš činiť a učiť a pokračuje...” Jeho smrť Ho nezastavila. Nie veru. 
On sa navrátil späť, nie ako tretia osoba, ale tá istá Osoba, ktorá sa navrátila 
späť vo forme Ducha Svätého a pokračuje ďalej v práci a pokračuje, hovorí 
kniha Skutkov. “Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky.” To je ten Znak. 
To je to znamenie. 
49
 Keď Peter a Ján prechádzali cez bránu zvanú Krásna, ležal tam človek, 

ktorý bol chromý od narodenia. A on povedal, “Striebra ani zlata nemám, ale 
To, čo mám, dávam ti. V mene Ježiša Krista Nazaretského, vstaň a choď!” 
Vidíte? 

A oni s nimi hovorili a vedeli, že boli neznalí a neučení mužovia, ale 
všimli si na nich, že oni boli s Ježišom. Vidíte, ten Znak tam bol vystavený. 
“To, čo mám...” Keď videl biedneho upadnutého brata, ako tam ležal, chromý 
a znetvorený a to všetko, a ten istý Život, ktorý bol v Kristovi bol v nich: “To, 
čo mám...” 

“V mojom Mene budete vyháňať diablov.” Nie, “Ja budem, vy budete. 
Ak poviete tejto hore...”, nie ak Ja poviem. “Ak vy poviete tejto hore...” 

Ó, brat, tá hodina pre ten Znak, aby bol vystavený, je nablízku. Môžeme 
to vidieť. Vieme, že sme teraz blízko konca, lebo všetky druhy posolstiev 
ukazujú znamenia a divy. A teraz sa vraciame ku tomu, čo musí cirkev urobiť: 
ten Znak musí byť vystavený. “Keď uvidím tú Krv, preskočím vás.” Nič iné 
nebude fungovať. Musí to byť Krv. 
50
 Takže, Svätý Duch je náš Znak od Boha. Ako raz jeden veľký teológ, 

učenec, baptistický brat, milý človek, dobrý charakter, keď raz prišiel ku mne 
a povedal, “brat Branham,” povedal, “ty hovoríš o tomto Duchu Svätom.” 
Povedal, “no, to nie je nič nové.” Povedal, “Učili sme to počas celých vekov.” 

A ja som povedal, “No, ja...” 
On povedal, “My sme prijali Ducha Svätého.” 
Povedal som, “Kedy si ho ty prijal?” 
Povedal, “Keď som uveril.” (Lebo ja som vedel, že to je baptistická 

teológia, že keď uveríte, vtedy prijímate Ducha Svätého.) 
Povedal som, “Potom Pavol povedal v Skutkoch 19 skupine baptistov, 

kde bol jeden baptistický kazateľ, ktorý bol jeden z obrátených skrze Jána a 
skrze Bibliu dokazoval, že Ježiš je Kristus. Keď prechádzal hornými krajmi 
Efezu, našiel niektorých učeníkov a povedal im, “Či ste prijali Ducha Svätého 
odkedy ste uverili?” 

Oni povedali, “Ani nevieme, že je nejaký Duch Svätý.” 
51
 Potom sa ich opýtal, ako teda boli pokrstení. Oni neboli pokrstení na 

meno Ježiša Krista, toho obetného Baránka. Oni s Ním vôbec neboli 
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Ty sa nepotuluješ a nerobíš všetky tieto iné veci. Ty si to už prešiel, je to 
za tebou. Si mŕtvy. Tvoj život je skrytý v Bohu skrze Krista. Si tam 
zapečatený skrze Ducha Svätého, kráčaš v Kristovi. Ten jediný objekt, ktorý 
vidíš, je Kristus. To je všetko. To je všetko, čo chceš. Ó!  

Niet divu, že zvykneme spievať tú pieseň: 
Naplň moju cestu každého dňa láskou,  
ako kráčam s tou nebeskou Holubicou.  
Daj mi ísť celú cestu s piesňou a úsmevom,  
naplň moju... 

141
 Daj mi byť bratom. Daj mi žiť príkladne, ako Kristus povedal, že človek 

má byť. Daj mi byť bratom bratovi, bratom sestre. Daj mi byť kazateľom pre 
kazateľov. Daj mi byť príkladom príkladov. Daj mi ukázať svetu, že toto 
Slovo je Kristus. Ten jediný spôsob, ako to môžem urobiť, je prísť do Neho, 
lebo ja to sám nedokážem, ty do nedokážeš, ale nechaj, aby sa Slovo a ty stali 
jedno, potom To žije cez teba. 

Si kráčajúcou epištolou Ježiša Krista, keď má On plnú kontrolu... úplnú 
kontrolu nad tebou, aby učinil každé Slovo... Ak On prichádza takto, “Chcem 
urobiť toto,” a ty povieš, “Nie, nie, ja tomu neverím.” Vidíš, stále nie si v 
Slove. Plná... 
142
 Sledujte teraz pozorne. Plná poslušnosť celému Slovu Božiemu nás 

oprávňuje ku Znaku. Potom, keď platíme... keď sa modlíme, musíme mať 
Znak, aby sme ho predstavili s našou modlitbou. Ak povieš, “Modlím sa, 
Pane, ale skutočne ja nemám...” No, tu to máš. Ty môžeš rovno prestať. Choď 
najprv dovnútra a získaj ten Znak, lebo to je ten Znak, ktorý On rozpozná. 
Rozumiete? Tak veru. Keď sa modlíme, potom musíme predstaviť Znak: 
“Pane, plne som Ťa poslúchol. Činil som pokánie zo svojich hriechov. Cítim, 
že si mi odpustil. Bol som pokrstený na Meno Ježiša Krista. Duch Svätý je na 
mne. Teraz mám určitú potrebu ku Tvojej chvále. Pane, prosím o to. Je to 
teraz moje.” Potom je tam niečo, čo sa tam zakotvuje. Fjúúúú! Je to tvoje. Tak 
potom je to celé zakončené, je to zakončené a vybavené. “Prosím to toto. 
Prosím o to. Musím to mať. Prosím to pre Tvoju chválu.” Rozumiete? No, 
počúvajte to. On ti to potom dáva. Potom vieš, že je to tvoje. Takto to je s 
tvojimi deťmi a tak ďalej, my aplikujeme tú Krv. Verte to. To je všetko. 
143
 V poriadku, čo On potom robí? Keď máš... keď môžeš predstaviť Znak s 

tvojou modlitbou, to ukazuje, že si prišiel do plnej poslušnosti celému 
Božiemu Slovu. Keď máš ten Znak, to ukazuje, že si poslúchol každé Slovo, 
potom ty a to Slovo ste jedno. Ty potom len prosíš o tú vec, ktorou si. 

Potom, no, ty vieš. Ak povieš toto: “Ruka, poslúchni ma. Vystri sa po tej 
vreckovke.” To sa potom deje. Ruka ma poslúchla. Prečo? Lebo je časťou 
mňa. Potom, keď ty a to Slovo sa stávate jedno, každé zasľúbenie... Sláva 
Bohu. Každé zasľúbenie je tvoje. To ťa poslúcha. Potom chceš sledovať to, čo 



36 ZNAK 

136
 A s čím? Počúvaš posolstvo, sleduješ Ohnivý Stĺp a máš to požehnané 

uistenie: “Prešiel som zo smrti do života.” Žiadne... preto už niet vôbec 
žiadneho odsúdenia. “Ak nás neobviňuje naše srdce, potom máme svoje 
žiadosti...” Vieme, ale keď je v našom srdci hriech, potom nás to odsudzuje, 
takto sme nemuseli ani začať. Musíte sa oslobodiť hriechu a ten jediný spôsob 
ako sa oslobodiť od hriechu je dostať sa do Neho. To je to jediné prikrytie, 
ktoré na hriech existuje, to je Kristus. 

Pamätajte, krv zmluvy, krv zmluvy nie je uznaná bez Znaku. Vy 
nemôžete, nebudete... Poviete, “No, bol som od vecí oddelený.” To nie je 
Znak. Duch je Znakom, Duch Kristov na vás, verte tomu. 
137
 Pozrite. Slovo nás uisťuje o zasľúbení. Všetko toto sú texty, ktoré som si 

tu poznačil. Zdá sa, že by som o tom mohol kázať celý deň. Slovo nás uisťuje 
o zasľúbení, pretože to je zasľúbenie. Slovo je zasľúbenie a Slovo je Boh a to 
Slovo je naše. A my sa stávame Slovom a Slovo sa stáva nami. A “ak 
zostanete vo Mne a Moje Slová zostanú vo vás...” potom, to sa stáva jednou 
veľkou rodinou. To nás uisťuje, prečo? Lebo to je časťou nás. Vidíte? 
Rozumiete to? To sa stáva časťou nás (čo za text. V poriadku.) 

Uisťuje nás to o zasľúbení. 
138
 Znak je znamením, že cena bola zaplatená a že bola prijatá. No, vy 

nemôžete dostať znak od železnice, pokiaľ nezaplatíte cenu. A ten jediný 
spôsob ako budete môcť zaplatiť tú cenu... len to zaplaťte. To je pravda. Čo? 
Ver to, prijmi to. 

Plná poslušnosť celému Slovu Božiemu ťa oprávňuje ku Znaku. Plná 
poslušnosť, nie časť z Toho, pokiaľ ide tvoja denominácia, ale všetko To. Plná 
poslušnosť Slovu, ktorým je Kristus, ťa privádza do Krista. 
139
 Čo ak by si bol ty celý vo vnútri, iba tvoje nohy by sa niekde potulovali? 

Čo ak by si bol ty celý vo vnútri, iba tvoje ruky by sa niekde potulovali? 
Väčšia časť je vo vnútri ale srdce sa potuluje? To srdce je stále vo svete. 
Vidíte? Ale my to nerobíme. Plná, kompletná poslušnosť stavia teba a Slovo 
ako jeden celok. Veríš tomu, každý kúsok z toho, a to je celé v tebe a ty to 
sleduješ ako to cez teba pracuje. 

Ty nejdeš s nejakou skupinou, ktorá vyvádza. Ty si Kresťan. Je jedno, čo 
ostatní hovoria, oni sa ťa nikdy nedotknú, ty si v Kristovi. Ty si tak v bezpečí, 
ako len môžeš byť. Keď smrť zaklope na dvere, ona nemá žiadnu moc, vôbec 
žiadnu. Prečo? To je len prekročenie odtiaľto tam. 
140
 Vek neznamená nič. Ty si už prešiel svoj vek, si vo večnosti, lebo ty si v 

Ňom. On je večný. Neznamená to nič, či si mladý, starý, v strednom veku, 
alebo čokoľvek si. Pekný, škaredý, malý, tučný, čokoľvek, to neznamená nič. 
To ne... 
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zidentifikovaní. Oni tomu len verili, tak ako položiť tam liek a nevziať ho. 
Pavol im prikázal, aby boli znovu pokrstení na meno Ježiša Krista. A keď toto 
urobil, potom ten Znak na nich prišiel. Oni boli identifikovaní skrze skutky a 
znamenia Ducha Svätého, ktorý skrze nich hovoril v jazykoch a prorokoval a 
zveleboval Boha. Oni boli stotožnení so svojou Obeťou. A Duch Svätý je naša 
totožnosť. To je to, čo nás identifikuje ako Kresťanov, nie naše členstvo v 
cirkvách, nie naše porozumenie Biblie, nie to, koľko vieš o Biblii, ale koľko 
vieš o jej Autorovi, alebo koľko ten Autor žije v tebe. 
52
 Ty sám si preč. Už viac nie si... ty sa považuješ za mŕtveho a ten Znak je 

to, čo v tebe žije a to nie je tvoj život; to je On. Pavol povedal, “Život, ktorý 
teraz žijem...” On žil život odlišný od toho, čo žil kedysi. “To nie som ja, ale 
to Kristus žije vo mne.” Tam je ten identifikovaný Znak, ktorý Boh 
požadoval.” 

Stotožnení s našou... totožnosť s našou Obeťou. Život nášho Spasiteľa v 
nás, Svätý Duch... ó, čo za pozitívny Znak! Nemôže byť žiaden iný Znak. 

Ó, keby ste len mohli uchopiť tú myšlienku. Keby som mal dnes ráno 
moc vyjadriť to slovami a umietniť to do vašej duše, ktorá je ... nie do vašich 
uší, ale do vašej duše. Keby ste len mohli vidieť tú záruku toho. To treba... to 
vás robí takých uvoľnených. 
53
 Čo ak by si spáchal zločin a mal by si ísť na federálny súd a vedel by si, 

že ak ťa označia za vinného, zomrieš, pôjdeš na elektrické kreslo alebo do 
plynovej komory alebo akýkoľvek spôsob verejnej popravy by pre teba mali; 
možno obesenie ale také niečo, utýranie, akýkoľvek bol trest a ty by si vedel, 
že si vinný... Ty vieš, že si vinný a musíš zomrieť, ak si nezoženieš nejakého 
obhajcu, ktorý by ťa reprezentoval a dostal z toho von. No a ty by si chcel 
toho najlepšieho obhajcu, akého by si mohol zohnať. A potom, keby si získal 
obhajcu, ktorý by bol dobrý, chytrý, cítil by si, že tvoj prípad trochu... mohol 
by si trochu odpočívať, lebo máš obhajcu. Ale stále by tam bola otázka, či by 
tento obhajca dokázal zmeniť názor sudcu alebo poroty. Ak by to tento 
obhajca so svojou chytrou rečou a poznaním zákonov mohol zmeniť, a obhájiť 
tvoj prípad a dokázať, že by si mal žiť... 

Ale stále napriek jeho veľkej autorite a veľkej reči, ktorú by mohol viesť 
a napriek tomu dojmu, ktorý by mohol urobiť na porotu alebo na sudcu, ty by 
si… ty by si... možno by si mohol na pár minút trochu odpočívať, ale stále by 
tam bola v tvojej mysli otázka: “Dokáže to?” 
54
 Ale v tomto prípade, Sám Sudca sa stal našim Obhajcom. Boh sa stal 

Človekom. Žiaden obhajca by to nedokázal. Nemohli by sme žiadneho takého 
nájsť. Mojžiš a zákon, proroci, nič by to nemohlo urobiť. Tak sa ten Sudca stal 
Porotou aj Obhajcom a Sám Sudca vzal spravodlivosť svojho vlastného 
zákona do svojich rúk a Sám zaplatil tú cenu, ako viac zabezpečení by sme 
mohli byť? A On poslal späť na nás Svoj vlastný Život ako Svedka, že On to 
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prijal. Aká bezpečnosť! “Áno, i keby som šiel dolinou tôni smrti, nebudem sa 
báť zlého, lebo Ty si so mnou...” 
55
 Keď sa On stáva Sudcom, Porotou a Obhajcom, On náš prípad obhájil. 

My, súc nájdení vinní skrze Jeho vlastný zákon a On prišiel a zaujal miesto tej 
vinnej osoby, ktorá bola v svätostánku. On vzal jej hriech, On to vzal na Seba 
a zomrel a zaplatil cenu a prelial Svoju Krv a poslal späť Svoj vlastný Znak: 
Svoj vlastný Život. 

My sme dokonale... ten prípad je uzavretý. Pre veriaceho už nie je žiaden 
hriech. Ó, Bože, buď milostivý. Ak to ľudia nemôžu vidieť... že ten prípad je 
uzavretý. “Ten, kto čuje moje Slová a verí v Toho, ktorá ma poslal, má večný 
Život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do Života.” Tam je ten prípad. 
Prípad je uzavretý; nie je tam čo riešiť. Amen. Potom sme v bezpečí... v 
bezpečí s použitým Znakom, keď tam na dvere začína udierať smrť, ona nemá 
žiadnu vládu. 
56
 Áno, ten Znak je použitý. Len ten Znak je teraz rozpoznaný. Rozumiete? 

On to urobil, aby mohol prísť ten Znak. Tým Znakom bol Boží Život a keď 
Boh učinil prvého človeka, On ho učinil synom. A ten syn bol tak porušený, 
že počúvol svoju ženu namiesto Boha a žena počúvla diabla namiesto svojho 
muža. A keď to urobil, to ich spolu tak porušilo, že to prinieslo skazu. A On 
vedel, kedy to oni urobili, že budú musieť priviesť na svet deti. Ovocie v 
strede toho stromu nesmelo byť dotknuté. A keď bolo, priviedli tento hriech 
na seba, a preto celá ľudská rasa, ktorá sa narodila, bola v hriechu. 
57
 Nie je žiadneho východiska. A potom zostúpil Boh. Je len jediný spôsob 

dostať ho späť; a to je dostať ho späť znovu do pozície syna. A ako to On 
mohol spraviť, keď tam stál Jeho vlastný zákon a hovoril, že on je odsúdený? 

Potom sa Sám Otec stal jedným z nás. To je skutočný Baránok. To je 
Jeho zámer, ktorý mal vo Svojej mysli. To je ten dôvod, že ten Baránok bol 
tak identifikovaný v záhrade Eden, vediac, že Baránok a Holubica sa raz 
stretnú, keď Baránok a Holubica budú spolu; takto On vie, že skrze to 
môžeme byť všetci spolu. A On bol ochotný položiť takúto obeť, aby mohol 
byť ten znak použitý, že už nie sme viac cudzincami, nie sme viac 
bezprávnymi pohostínmi, ale sme synmi a dcérami Božími. Obaja Adam i 
Eva, žena i muž spojení spolu, sú synmi a dcérami Božími v Kristu Ježišovi, 
skrze Jeho veľkú Obeť. 
58
 A potom, aby tam nebola žiadna chyba, semeno tohoto života, ktoré musí 

byť zasadené v zemi tohoto tela, ktoré je porušiteľným semenom... A ten 
život, ak je v tom semene prevrátený život, zahynie s tým semenom. Ale On 
do neho položil večný Život a identifikoval ho ako Svoj vlastný. Ale On to vo 
vzkriesení znovu vzkriesi a nič nebude stratené. Rozumiete, čo mám na mysli? 
Tu to je. To teraz nemôže zomrieť. Leží na tom život. To je Znak, ktorý je 
položený na tom malom tele, leží na duši tej osoby. Je tam Znak, Duch Svätý, 
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Krvou-zaviazaní, Znakom-zaviazaní ľudia zmluvy majú v sebe Ducha Ježiša 
Krista, že “Ten, kto verí vo Mňa, skutky, ktoré Ja činím, on bude tiež činiť.” 

Ukazujúc zmluvu... Nový zákon... “zákon” znamená “zmluva”. To je 
pravda, či nie, doktor Vayle? Zákon znamená zmluvu. Nový zákon je Nová 
zmluva. Starý zákon bol stará... pod baránkom, že ten život nemohol prísť 
späť na veriaceho. Tá nová zmluva bol Baránok Boží a Jeho Život prichádza 
späť na nás. 

Život Krvi. Rozumiete? Krv je Život v Novej zmluve. Život je z Krvi 
Baránka, čo znamená Nový zákon, Nová zmluva, že Boh...” Po tých dňoch, 
napíšem svoje zákony na mäsité dosky ich sŕdc.” Rozumiete? Nie na kamenné 
dosky baránkovej krvi, kde ste povedali, “Áno, mám tam krv. No, čo hovorí, 
že čo treba urobiť?” Ale na tabuľu tvojho srdca. “Zmluvu Ducha učiním so 
svojim ľudom.” 
134
 A to ukazuje Jeho moc. Ján 14:12 hovorí, “Ten, kto verí vo mňa, skutky 

ktoré ja činím, aj on bude činiť. Nový zákon je Nová zmluva, nový život. To 
ukazuje, že Ježiš splnil každú požiadavku za nás, ktorú po nás Boh požadoval, 
aby sme sa stali skutočne synmi a dcérami Božími, pod Krvou, kde už nie je 
žiadne odsúdenie. 

Rimanom 8:1, “Preto už teraz nie je viac žiadneho odsúdenia tým, ktorí 
sú v (nie tí, ktorí tomu veria), tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia 
podľa tela ale podľa Ducha.” “A Moje Slovo je Duch a Život.” Ó, či by som z 
toho nemohol vziať text a zostať na tom ďalších pár hodín? Ale poponáhľame 
sa s tým. Rozumiete tomu? 

Niet viac odsúdenie, slobodní od hriechu, slobodní od starostí tohoto 
sveta. Žiadne odsúde... Prečo? Tým, ktorí boli jedným Duchom pokrstení do 
toho jedného Tela, tým bola Krv Baránka nanesená. Boh nebies vás prijal. A 
tvoje... Jeho život je vo vás a vy ste synovia a dcéry Božie. 

Tvoj charakter je Boží charakter. Čo je to? Nejaká hračka? Nie veru. Boh 
je Bohom súdu. On je Bohom nápravy. To musí byť v jednej línii. Nič iné 
neobstojí. To je ten druh charakteru, ktorým ste, pretože máte charakter svojho 
Otca. Sledujte. 
135
 Život... to, čo bolo, život je vzatý kvôli krvi. Sám život je vzatý. Život je 

vzatý kvôli krvi. Krv bola nanesená a ten život potom nemohol prísť na toho 
veriaceho, lebo ten život toho zvieraťa, nie život... Ale vidíte, namiesto 
ľudskej bytosti, to bola super, nad, nadľudská bytosť. Vidíte? A to činí teraz 
ľudskú bytosť nielen ľudskou bytosťou, ale on je syn a dcéra Božia, z toho 
super, nad, nad, nad, nad života, ktorý bol na Ňom a prichádza späť na teba a 
premieňa ťa z hriešnika a z vecí tohoto sveta, z člena cirkvi, denominačného 
chodcu, na znovuzrodeného Kresťana, naplneného Duchom a Boží život z 
tebe tak srší ako iskry z pece. Ako kráčaš plný cnosti a lásky a miernosti a 
Duch Svätý sa pohybuje, hovorí. Ó! Tu to máte. 
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kázali jeho poslovia. Jozua, keď to povedal, povedal, “Toho domu sa 
nedotýkajte ani ničoho, čo je vo vnútri. Je to rezervované pre Pána.” Amen. 

Nejaká pohanka, smilnica, pouličná šľapka... ale ona počula a uverila a 
uplatnila ten znak. Nezáleží na tom, ako hlboko si v hriechu, čo si urobil, to s 
tým nemá nič do činenia. Uplatni ten Znak. To je pre teba. Ak cítiš vo svojom 
srdci, že tam niečo šklbe, je to pre teba, uplatni ten Znak. 
131
 A ten veľký... Slovo “Jozua” znamená Jehova-Spasiteľ. Tak isto “Ježiš” 

znamená “Spasiteľ”. A Jozua, keď on poznal svojich poslov, jeho poslovia sa 
obrátili a povedali, “Poslúchli sme tvoje rozkazy.” 

Našli sme tam jednu ženu... (keď sme pustili tie pásky, vieš). Našli sme 
tam ženu, ktorá uverila a my sme jej povedali, že všetko, čo príde pod to 
červené znamenie tam, ten znak, bude to znamenať... No, kázal som to. Uznáš 
to Jozua?” 

“Poslal som vás, aby ste to urobili.” Amen. A potom, Boh to uznal. Ten 
dom sa nikdy neotriasol. A potom, keď tam stál Jozua a dal signál, aby to celé 
zničili a išli rovno tam, a Rachab a všetci jej ľudia tam sedeli so všetkým 
svojim vlastníctvom. Amen. Amen. Všetko ich vlastníctvo bolo v dome, v 
bezpečí. Oni tam len stáli a nemuseli sa pozerať von oknom. Mohli si čítať 
Bibliu, zatiaľ čo prebiehal ten boj. 

Ona išli späť a dvorila sa generálovi armády a povstala a prišla do 
Betlehéma a jej diel bol pripočítaný k nim. A ona priviedla jedného slávneho 
syna a ten slávny syn priviedol iného slávneho syna a ten slávny syn priviedol 
iného slávneho syna, až kým neprišiel ten veľký slávny Syn. Rovno odtiaľ až 
cez Obéda a cez Jesseho a ďalej po Dávida. To je pravda. Smilnica Rachab, 
pretože ona uverila tomu poslovi, uplatnila znak a jej dom bol spasený, inak 
by zahynula tam, kde bola. 
132
 Počúvajte teraz pozorne. Ó, poviete, on to rozpoznal? Všetko, čo bolo 

pod tým bolo v Egypte zachránené. Všetko, čo bolo pod tým bolo zachránené 
v Jerichu, všetko, čo je dnes pod Tým, bude zachránené. Ten krvavý, 
zakrvavený baránok je typom na Ježiša Krista. 

V Židom 13:10-20... Nemám čas to čítať. Poznačte si to, chcel som to 
čítať. Je to nazvané “Večná zmluva [v angl. “Veky trvajúca zmluva” - pozn. 
prekl.].” Krv Ježiša Krista je nazvaná veky-trvajúcou zmluvou. Tak veru, 
veky-trvajúca zmluva. Prečo to nebolo nazvané večnou zmluvou? Pretože to 
nebude večné. Keď sme vykúpení, potom je to všetko skončené. Je to “veky-
trvajúca”, čo znamená “určitý úsek času, kým trvá čas.” Nebude už nikdy 
žiaden iný. Keď sa čas dobehne do konca, nebudeme už potrebovať žiadnu 
zmluvu, ale kým trvá čas, potrebujeme tú zmluvu. 
133
 Pamätajte, Židom 13:10-20, večne trvajúca zmluva... Božie krvou-

zaviazané zasľúbenie nás činí slobodných od hriechu. Amen. Nie je v nich 
žiaden hriech. Hriech... telo Ho uctieva a ukazuje Jeho zasľúbenú moc. Boží 
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že to patrí Bohu, je to Jeho. “Keď uvidím tú krv, preskočím vás.” Pozitívny 
Znak. 
59
 Duch Svätý je naším Znakom. Preto, keď prijímate Ducha Svätého, 

prechádzate zo smrti do Života. To je všetko čo na tom je, lebo Život je vo 
vás. Nemôžete viac zahynúť. Biblia hovorí, “Ten, kto sa z Boha narodil, 
nehreší, lebo ani nemôže hrešiť, lebo semeno Božie (Amen!), Semeno Božie 
zostáva v ňom.” A ako on môže hrešiť, keď je v ňom bezhriešny Boh? Keď je 
on v bezhriešnom Bohu, ako môže hrešiť? Nezáleží na tom, čo urobil, Krv ho 
prikryla. Rozumiete? Je teraz novým stvorením. Jeho túžby a ambície sú z 
neba, lebo on sa zmenil z kúkoľa na pšenicu. Jeho túžby sú nie také isté ako 
raz boli a on to ukazuje.. Poviete, “Ja tomu verím.” A stále hrešíš? Ach, si 
zvedený. Vidíte, to nemôže ukázať nič, len Znak. 
60
 Izraelu bolo prikázané zostať pod krvou, až kým neprišli povely k 

pochodu. Neodchádzajte spod toho. Keď raz boli pod tým znakom, boli tam 
vpečatení. Neopúšťajte to. Zostali rovno tam, kým neudrela polnoc a nezačali 
trúbiť trúby. A keď zatrúbili trúby, keď začali trúbiť tie rohy tých starých 
baranov, každý jeden so svojimi zásobami pochodoval do zasľúbenej zeme. 
Takisto to robí žena či muž, ktorý je naplnený Duchom Svätým. On je 
zapečatený a v bezpečí od ohrozenia alebo nebezpečenstva. Jeho celý život 
ukazuje, čím on je. Kdekoľvek kráča, akúkoľvek prácu robí, s kýmkoľvek 
hovorí, keď príde do kontaktu so ženami, keď príde do kontaktu s kolegami, 
keď s čímkoľvek príde do kontaktu, ten Znak je tam. Amen. Keď príde ku 
smrti, “Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou,” ten Znak je tam. Keď to 
prichádza ku zmŕtvychvstaniu, on tam bude, lebo Boh ho vzkriesi v 
posledných dňoch. Ježiš tak povedal, “Keď uvidím tú krv, preskočím vás.” Ó! 
61
 Pamätajte, ak ten Znak nebol ukázaný, dokonca zmluva bola anulovaná. 

To je pravda. Zmluva bola anulovaná. Nebolo žiadnej... nebolo žiadnej 
zmluvy, dokiaľ tam nebol ten znak. Znak znamenal zmluvu. Boh s nimi urobil 
zmluvu. Tak veru. Ale ten znak musel byť... Nebola účinná (tá zmluva), 
dokiaľ tam nebol ten znak. Mohlo tam byť mnoho Židov, ktorí povedali, 
“Poďte sem, ja nemám na dverách žiadnu krv, ale chcem vám niečo ukázať. Ja 
som obrezaný Žid. Som obrezaný.” 

To sotva mohlo znamenať toto. [Brat Branham luskol prstami - 
pozn.prekl.] “Keď uvidím tú krv, keď uvidím ten znak...” 

Mohli by ste povedať, “Ja som baptista, presbyterián, metodista,” alebo 
čokoľvek chcete byť. Ale, “Keď uvidím ten Znak...” 

Poviete, “Ja som veriaci. Moja matka bola členom tejto cirkvi, môj otec 
bol členom tejto cirkvi, ja som tam členom, od detstva.” 

To neznamená to. [Brat Branham luskol prstami - pozn.prekl.] 
Neklamem, nekradnem, nerobím toto, ja... To neznamená to. [Brat Branham 
luskol prstami - pozn.prekl.] 
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“Patrím do Branhamovej modlitebne, robím toto, tamto i to. Verím 
celému Slovu.” 

Tí Židia mohli povedať, “Verím Jehovovi.” 
62
 Ak by ste verili, potom by ste počúvali na Posolstvo tejto hodiny. Určite. 

Oni mali mnoho posolstiev, ale toto bolo Posolstvo tejto hodiny. Rozumiete? 
Verím Posolstvu tejto hodiny. Áno. Krv bola nanesená vo večernom čase. 

Oni mohli povedať, “Ja... ja som Žid.” 
Ľudia dnes hovoria,” Ja som Kresťan. Môžem ti ukázať svoje dlhodobé 

členstvo. Chcem, aby si mi povedal, kedy som niečo ukradol, kedy som bol na 
súde. Ukáž mi, kedy som spáchal cudzoložstvo, kedy som urobil niektorú z 
týchto vecí (alebo niečo také). Ukáž mi jedno miesto.” 

To teraz neznamená vôbec nič. Nie, nie. Rozumiete? Nezáležalo na tom, 
aký bol bezproblémový, tá zmluva je bez účinku. Nie je efektívna. 

Povieš, “No, ja som študent Biblie.” 
Je mi jedno, čo si. Bez tej zmluvy je na tebe Boží hnev. To je pravda. 

Chytilo ťa to. Áno, tvoje hriechy ťa nájdu. 
63
 Čo je hriech? Nevera. Neuveril si posolstvu. Neuveril si Slovu. Neuveril 

si Samému Svedkovi Znaku, keď sa Sám zidentifikoval uprostred nás! A ty si 
tomu neuveril? Je jedno, koľko tomu neveríš, to musí byť uplatnené. 

Môžeš povedať, “Verím tomu, verím tomu. Verím pravde. Prijímam to 
ako pravdu.” Potom to všetko je dobré, ale stále to musí byť uplatnené. 
64
 Čo ak tam stál jeden Žid, ktorý by tam miešal tú krv, ako tam krvácal 

baránok a hovoril, “Toto je Jehova.” A stál by tam kňaz a hovoril, “Áno pane, 
verím, že to je pravda.” Ale na jeho vlastnom dome by to nebolo použité. On 
sa nechce stotožňovať s tou skupinou. (Nie veru). S týmito fanatikmi s krvou 
na dverách. On nechce tú identifikáciu, je jedno koľko bol kňazom, koľko 
poznal Slovo, ako dobre bol vychovaný, aké skutky urobil, koľko dal 
chudobným, koľko obetoval... 

Pavol povedal, “Aj keby som dal svoje telo upáliť ako obeť, dal by som 
všetok svoj majetok, aby boli nakŕmení chudobní, ak by som mal vieru, že by 
som hory prenášal a tak ďalej a hovoril jazykmi ľudskými i anjelskými, a 
všetky tieto veci,” a povedal, “Nie som nič, kým nie je použitý Znak.” 

Až kým tento Znak (to je to, o čom dnes večer hovorím, láska), teraz, až 
kým toto nebolo použité, nie som ničím. Rozumiete? 
65
 Je mi jedno. Mohol si vyháňať démonov, mohol si uzdravovať chorých 

skrze tvoju modlitbu viery. Mohol si urobiť všetky tieto veci, ale ak tam nie je 
ten Znak, si pod Božím hnevom. 

Môžeš byť veriaci. Môžeš stáť za kazateľňou a kázať Evanjelium. 
“Mnohí prídu ku mne v tom dni a povedia, ‘Pane, Pane, či som neprorokoval v 
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Poznám sa s ním a on vie, že je potrebný znak znamenia. Ty to tam zaves a ja 
ťa uisťujem, dávam ti prísahu.” 
125
 Boh dal tiež prísahu, že to, čo by bolo pomimo toho, zahynie a všetko, čo 

bude pod tým, bude žiť. No, dnes je to tá istá prísaha, tá istá vec. Rozumiete? 
“Nenechám ťa zomrieť s tými, ktorí neveria posolstvu. Oni...” Ona počula o 
tých skutkoch, ktoré sa stali a ona tomu uverila. Ale... ona... Ona a otec a pár 
bratov alebo niekto, to bolo tí jediní, ktorí uverili z celého toho mesta. Vidíte, 
ako je to málo? Len jeden tu i tam. Nejaká malá rodinka vyjde z celého štátu. 
Je to pravda? To je presne tak, hovoríme fakty. 
126
 Ak chceš vidieť, čo bude tá skutočná vec, musíš najprv vidieť, čo bol ten 

typ. Musíš vedieť, čo je tým tieňom, potom vieš, ako bude vyzerať tá skutočná 
vec. Jeho moc bola ukázaná, súd bol pripravený. Oni musia veriť, aby boli 
zachránení. Tak veru. A títo chlapíci tam išli, títo poslavia a chytili to 
predurčené semeno, ktoré verilo. 
127
 Ona použila svoj dom ako cirkev, aby prijala poslov. Tam v tých cirkvách 

by ich nevpustili. Nie veru. Tak ona... Oni ani teba nepustia. Oni ťa vykopnú, 
ak o tom niečo povieš. Áno. 

Oni v jej meste dostali všetkých, ktorý by pod tým znakom verili. To je 
presne to, čo by sme mali robiť my dnes. Ak máte nejakých svojich 
milovaných, ktorí chcete aby boli spasení, mali by ste ich dostať radšej teraz. 
Keď Boží hnev zničil to veľké mesto, to znamenie znaku držalo jej dom v 
bezpečí. V čom? Znamenie bolo na jej znaku, alebo znak bol na jej dome. 
Keď sa zbytok mesta od zeme zatriasol... Čo to bolo? Čo to bolo? 
128
 Jozua, Boží posol... Sám Boh rozpoznal posolstvo Svojho posla. Amen. 

Tým to bolo dokázané, tým to bolo dokázané. Oni rozpoznali posolstvo. On 
rozpoznal posolstvo Svojho posla a keď sa všetok ten ostatok mesta zatriasol, 
tam visel na dverách Rachabin šarlátový znak a tí ostatní sa pominuli. 

Potom rovno za tým išli ničiaci anjeli a zničili všetko čo v tom meste 
bolo. Nezostal tam ani kus látky. Ten, kto si so sebou vzal nejaký kus látky, z 
tej denominácie, musel s ňou zahynúť. Oni vzali všetko a zničili. Nech je 
prekliaty človek, ktorý by sa niekedy pokúsil to vystaviť. Jeho prvorodený 
zomrie, keď on začne a tak ďalej. Boh to takto preklial. Tá veľká vec, ktorá 
odmietla posolstvo milosti a milosrdenstva, hoci si mysleli, že sú bezpečne 
zaistení...    
129
 Mnoho ľudí si dnes myslí, “Pretože patrím do cirkvi, som bezpečne 

zaistení.” Neverte takému nezmyslu, keď krv vám bude znakom. Teraz je vám 
Duch Znakom, Život, ktorý bol v tej Krvi. Tak isto... len na to pomyslite... Ten 
istý znak, ktorý oni použili v Egypte, ten istý znak života, ktorý bol v Egypte, 
ktorý je v Egypte, Boh použil ten istý symbol tu. 
130
 Jozua, dokonalý typ na Ježiša, bol verný tomu znameniu znaku, ktorý 
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121
 Všimnite si, Jericho počulo čo Boh robil, ale nechceli prijať to varovanie. 

A neexistuje tu v krajine žiadna denominácia, ktorá by nepočula, čo Boh robí. 
Oni nechcú prijať to varovanie. Jeho veľká moc a znamenia boli ukázané. Čo 
On urobil, On prešiel rovno cez Mŕtve more ako po suchej zemi. Spôsobil... 
On stvoril veci a učinil žaby a vši a muchy, aby prišli z povetria, stvoril ich 
Svojim Slovom skrze Svojho proroka. To nebola žiadna tajnosť, oni to vedia. 

A Rachab povedala, “Počula som to. Ja nechcem zomrieť s týmito 
neveriacimi.” Nie veru. Ona vedela, že to bude nasledovať súd, lebo oni boli v 
jednej línii. Ona to vedela. Tak oni pre ňu urobili cestu, aby tomu unikla. 
122
 Oni museli veriť tomu, že ich vlastná veľká denominácia Jericha je 

schopná odolať Božiemu hnevu. Rozumiete? Ich vlastná veľká denominácia... 
To je to, čo si mnohí z nich dnes myslia. “Ó, istotne, Boh to neurobí.” Toto je 
to, čo satan povedal Eve. “Ó, istotne, Boh to neurobí.” On to urobí, lebo On 
povedal, že to urobí a to je Jeho Slovo. Tak veru. “Ak sa človek nenarodí... a 
tieto veci budú nasledovať tých, ktorí sú narodení. Rozumiete? Podľa tohoto 
budú všetci ľudia vedieť, že ste mojimi učeníkmi,” a tak ďalej. 
123
 V poriadku, chceli to urobiť... ó, čo sa stalo? No, oni boli vymknutí. 

“Žiadne prebudenecké zhromaždenie tu nebude. Naša denominácia to nebude 
podporovať. Nebudeme mať medzi nami takýto nezmysel. Zakazujem 
každému z vás ísť na to zhromaždenie.” Jericho, rovno v línii odsúdenia... Ale 
tam sa museli prešmyknúť nejakí chlapci s páskami, kvôli tomu predurčenému 
semenu. Oni vkĺzli do jej domu a pustili niektoré pásky. Ona urobila zo svojho 
domu cirkev, aby prijala tie posolstvá (oni ich stále majú, viete). To posolstvo 
sa každopádne dostalo ku tomu predurčenému semenu. My nevieme, ako sa 
tam dostalo, ale dostalo sa tam, aby tí spravodliví nezahynuli s tými 
nespravodlivými. Boh na to tiež dnes dohliada. Nejako sa to tam dostáva. Oni 
nevedia ako, hoci to oni nebudú sponzorovať, ale tam je nejaké semeno, ktoré 
je predurčené. 
124
 Hocikto, kto vie niečo o Biblii vie, že tá smilnica bola predurčená. Istotne 

bola. Ona ne... Biblia hovorí, “Ona nezahynula s tými, ktorí neverili.” To je 
pravda. Ale ona uverila posolstvu tej hodiny a Boh jej dal znamenie skrze 
Svojich poslov, povedal, “Vezmi si povraz z červca a uviaž ho na svoje...” 
Povedali, “Pamätaj, ak tam neuviažeš tento povraz, skrze ktorý sme unikli a 
nenecháš ho tam, nie sme za svoju prísahu zodpovední.” A povedali, “Ak 
budeš pomimo toho, nenesieme zodpovednosť.” Ó! “Rachab, každé 
predurčené semeno, ktoré tu je, choď tam von a ulov ich. Priveď svojho otca, 
svoju matku, lebo my sme práve prišli pod to zmierenie. Tam dolu v Egypte, 
všetko čo sme nemali pod tým znakom, zahynulo. Rachab, dávam ti znamenie. 
Je to znak.” 

A ja hovorím v mene Pánovom, je to to isté. Ak to dáte... “Poznám sa s 
tým poslom. Poznám toho anjela hnevu, Jozuu, Božieho ničiaceho posla. 
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tvojom Mene? Kázal v tvojom Mene? Či som nevyháňal démonov v tvojom 
Mene?’ (To sú aj metodisti, baptisti a letniční).” 

Ježiš povedal, “Odíďte odo mňa, činitelia neprávosti, nikdy som vás 
nepoznal. Ale keď uvidím ten Znak, preskočím vás.” To je Božia požiadavka 
tejto hodiny. Posolstvo večerného času má naniesť Znak. 
66
 Satan predhodil všetky možné druhy napodobením ako potrasenie rúk a 

dôkazy a všetko také. Zabudnite na to! Prišla hodina, že samotný Znak, nie 
nejaká napodobenina, náhrada tak-zvanou vierou, alebo také niečo; je tu 
hodina, kedy sa sa Sám Znak identifikuje rovno medzi nami a dokazuje, že On 
je ten istý Ježiš včera, dnes a naveky a On je rovno so Slovom. 

To musí byť nanesené. Človek, ktorý hovorí, že má ten Znak a zapiera 
Slovo, čo s tým potom? Rozumiete, nemôžete to robiť. Ten Znak tam musí 
byť. Keď ja... “Krv vám bude znakom.” Teraz Duch Svätý, Život, ktorý bol v 
tej Krvi je vám Znakom. (Dostaneme sa do toho za chvíľu). Duch Svätý je 
Znakom. Prípad je uzavretý. Tak veru. 
67
 Pamätaj, a nezáleží na tom, čo si, a aký si dobrý, koľko krát si skákal hore 

a dolu, do koľkých cirkví si sa pripojil, koľko dobrých vecí si urobil; to pre 
teba nebude znamenať nič, ak nebol nanesený Znak. Toto je večerný čas. 
Tamto fungovalo vo dňoch Luthera. Fungovalo to vo dňoch Wesleya. Ale to 
nefunguje dnes. Nie. Áno, stráženie baránka bolo vtedy v poriadku. Pre tých, 
ktorí zomreli predtým, ako bol Baránok nanesený, tá krv, to bolo iné. Tak 
veru. Oni prešli skrze dobré svedomie. Oni budú súdení či oni, či boli... ak 
boli predurčení, to ich zasiahlo. Ak neboli, tak ich to nezasiahlo. To je všetko. 
To je len na Bohu. On ospravedlňuje koho chce, dá milosť komu chce a 
odsúdi koho chce. On je Boh. To je všetko. On sa zmilováva nad kým sa 
zmiluje a odsúdi koho chce odsúdiť. 
68
 Nejaký Žid by mohol jasne ukázať skrze obriezku, že je veriaci. Je mnoho 

ľudí, fundamentálnych ľudí, ktorí môžu vziať túto Bibliu a povedať, “Ja som 
veriaci.” 

A Ježiš povedal, “Skrze vieru ste spasení.” 
A, “Ja som veriaci, ale ten krst Duchom Svätým je nezmysel.” Potom ten 

Znak nie je nanesený, je jedno koľko on verí, je to anulované. 
Presne tak, ako obriezka Žida. On povedal, “Ja som Žid. Prečo mám ísť 

tam a spávať sa ako tá banda fanatikov.” 
69
 Mojžiš tam stál na ulici a povedal, “Večerné posolstvo je tu. Stane sa na 

konci štrnástich dní, že sa zhromaždíte spolu a zabijete baránka. Celé 
zhromaždenie Izraelove ho zabije, položia na neho ruky, stotožňujúc sa s ním. 
A krv bude nanesená na stĺp a na preklad dverí, ‘A keď uvidím tú krv, 
preskočím vás, lebo to je znak, že ste prijali smrť baránka, ktorého som vám 
poskytol.’” 
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70
 Krv bola znakom. Teraz, duch Svätý je Znakom. “Budete naplnení 

Duchom Svätým už o nie mnoho dní.” A keď bola preliata Krv, ten Znak bol 
poslaný na deň Letníc ako mocný nesúci sa vietor. To bolo témou každého 
apoštola. To bol... “Prijali ste Ducha Svätého odkedy ste uverili?” “Čiňte 
pokánie každý jeden a dajte sa pokrstiť na meno Ježiša Krista na odpustenie 
vašich hriechov a prijmete dar Ducha Svätého, lebo to je Znak (Amen!), že ste 
prešli zo smrti do Života.” Tu to máte. 
71
 Keď tá židovská cirkev odišla do tieňa, pohania to zaujali v takej 

prevrátenosti, ona teraz vyšla najavo, aby On dostal ten ostatok pohanov pre 
svoje Meno: Nevestu. Rozumiete, čo myslím? Rozumiete o čom tu Písmo 
hovorí? Ak nebol Znak vystavený, potom zmluva nebola účinná. Rozumiete? 
To musí byť; lebo ak hovoríte, že veríte a nenasledujete inštrukcie Slova, 
potom neveríte. Hoci by ste boli obrezaní, hoci by ste sa pripojili, hoci by ste 
boli pokrstení, urobili by ste všetky tieto veci, to stále nie je ten Znak. Duch 
Svätý... 
72
 Raz so mnou hovoril tento dobrý študent, ako som prednedávnom 

povedal. Povedal, “Billy,” povedal, “Abrahám uveril Bohu a to mu bolo 
počítané za spravedlivosť. Čo viac by ten človek mohol urobiť ako veriť 
Bohu?” 

Povedal som, “To je pravda, doktor. To je pravda. On určite veril Bohu. 
Biblia tak hovorí. Máš pravdu. Potiaľto ako si prišiel, máš pravdu. Pokiaľ bolo 
tých dvanásť vyzvedačov, ktorí boli poslaní, preskúmať zem Kanaáa, pokiaľ 
smerovali do Kanaánu, oni získavali zem; ale keď prišli na hraničnú čiaru, 
potom to odmietli.” Povedal som, “Vy baptisti máte pravdu, pokiaľ ste prišli, 
ale prijali ste Ducha Svätého odkedy ste uverili?” Povedal som, “Pamätaj, Boh 
rozpoznal Abrahámovu vieru. On uveril Bohu a to mu bolo počítané za 
spravodlivosť. To je pravda. Ale potom mu dal Boh pečať obriezky ako 
znamenie, ako znamenie pre neho. Nie že by malo jeho obrezané telo niečo do 
činenia s jeho dušou, ale to bolo znamenie, že Boh rozpoznal jeho vieru. A On 
nám dáva znamenie Ducha Svätého, že nás rozpoznal ako veriacich. Lebo, 
‘Čiňte pokánie a dajte sa každý jeden pokrstiť na meno Ježiša Krista na 
odpustenie svojich hriechov a prijmete dar Ducha Svätého. Lebo to zasľúbenie 
je pre vás...’” Pochopili ste to teraz? 
73
 Židia, je jedno koľko mohli dokázať, že sú obrezaní, ale ten znak musel 

byť ukázaný. Ak nie, tá zmluva tam potom nebola účinná. Bolo to... To isté je 
teraz, tá istá vec. Je jedno, čo robíš, je jedno, koľko dokážeš vysvetliť Bibliu, 
môžeš byť študent Biblie a... ó, mohol by si... mohol by si povedať, “Som 
veriaci,” a všetko možné, ale stále je vyžadovaný znak. 

Nejaký študent Biblie, poviete, “Bol to dobrý človek, brat Branham. Je mi 
jedno, čo ktokoľvek hovorí, nemôžeš toho človeka dolapiť. Nikdy som ho vo 
svojom živote nevidel urobiť niečo zlé.” To nemá nič do činenia s Bohom. Je 
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To tiež môže byť pravda. Ale čo s tebou? Pamätaj, oni boli v bezpečí 
jedine vtedy, keď bol ten znak vystavený. Ak nejaký človek bol tu pod tým a 
jeho syn bolo oproti na ulici, on bol v nebezpečenstve. On by zahynul. Jeho 
otec bol v bezpečí. Alebo ak by ten syn bol tu a jeho otec by bol tam, jeho otec 
by zahynul. Jedine znak... “Keď uvidím ten znak, preskočím vás.” To je tá 
jedná vec. 

Povieš, “No, môj syn je kazateľ.” Vy matky hovoríte, “Mám toho 
najlepšieho chlapca alebo najlepšie dievča. Poviem vám, oni sú tí najmilší 
ľudia. Boli naplnení Duchom Svätým a majú takú lásku... Sú poslušní, nikdy 
som nevidela...” Čo ty, mama? Poviete, “Moja matka je najmilšia osoba. 
Viem, že keď zomrie, pôjde do neba, lebo ona skutočne mala ten Znak, brat 
Branham.” Ale čo ty, sestra? Celá rodina musí byť pod to privedená. 
118
 Ste unavení? Zakončím za chvíľu. Mohol by som to prerušiť a začať 

večer znovu, ale ak chcete ešte chvíľku počkať, pokúsim sa poponáhľať. 
Chcem to poriadne umiestniť, lebo si teraz myslím, že keď ste pod tým 
pomazaním, bude lepšie dostať to teraz. Jedine keď je ten Znak vystavený... 
Potom musí celá rodina prísť pod ten znak krvi. Otec, mama, viem, ako sa 
cítite. Tiež mám deti. Musím ich vidieť spasených. 

Hovorím dnes ku sebe. Rozumiete? Mám bratov, mám sestru, mám 
milovaných. Chcem ich vidieť tiež spasených; ale pamätajte, bez vystavenia 
Znaku oni zahynú. Nie je pre nich žiadneho vzkriesenia. To je pravda. Sú 
preč. Jedine keď je ten Znak vystavený.... 
119
 Pozrite, Jozua... Prial by som si, aby sme mali čas to prečítať. Poznačte si 

to. Jozua, 2.kapitola, veriaca pohanka, smilnica Rachab... 
Ó, prajem si, aby bolo okolo 9 hodín. Rád by som to vzal a len vám 

ukázal, ako brat... Táto smilnica, pohanka... Sledujte. Celá jej rodina... ona 
bola veriaca; celá jej rodina sa musela dostať pod ten červený povraz, ten 
znak. Museli prísť pod to, alebo zahynuli. Oni počuli o Božom hneve, oni 
počuli o vystavených znameniach a zázrakoch Božích medzi Jeho ľuďmi a oni 
to museli prijať, ona to musela prijať. Boží ničiaci anjel prichádzal. Oni to 
vedeli. Jozua bol ten anjel. Oni boli v línii. A tak je každý národ na svete v 
línii Božieho súdu. 

Táto smilnica, ona počula. “Viera prichádza z počutia.” Ona povedala, 
“Celá krajina je z vás rozrušená.” to je pravda. 
120
 No, tí vyzvedači, ktorí tam boli poslaní, aby urobili prípravu a tak ďalej, 

ona tých mužov uctila. A ona chcela byť spasená. Povedala, “Viem, že váš 
Boh je Bohom a ja som počula aké veľké veci On urobil. Viem, čo urobil 
Ógovi a viem, čo urobil tým druhým národom a vidím, že tí, ktorí Ho prijmú, 
sú zachránení a tí, ktorí ho neprijmú sú zničení a ja chcem žiť,” povedala. 

Ó, tu to máte. “Chcem žiť, lebo oni len...” 
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Pozrite, všetky osoby mimo toho znaku, Boh za nich nebol zodpovedný. 
A Boh nie je zodpovedný za žiadnu osobu, veľkú alebo malú, populárnu alebo 
nepopulárnu, bohatú alebo chudobnú, slúžiacu alebo slobodnú, muža alebo 
ženu; On nie je zodpovedný za nikoho, kto je pomimo tej zmluvy Znaku. On 
nie je zodpovedný. 
114
 Poviete, “Ó, Pane, urobil som toto; vyháňal som démonov. Pane, urobil 

som toto; kázal som evanjelium.” 
“Odstúpte odo mňa, vy činitelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal.” On 

rozpoznáva jedine Znak. Počujete to? Povedzte, “amen”. Tak teraz je to na 
vás. 

On...Keď som tam vtedy sedel v lese a tí chlapci... jeden z nich povedal, 
“Prešli dva dni, ty si ne...” Nezastrelil som ani veveričku. Jeden povedal, “Čo 
sa deje?” Toto je to, čo bolo; On povedal, “Umiestni to na nich: na nich” 
povedal, “Hovoril si mi o tom, teraz je to na tvojom krku. Je to tvoje.” 
115
 On nerozpozná nič, okrem zmluvy Ducha Svätého. A ty tú zmluvu 

nemôžeš prijať, pokiaľ nie si spasený, posvätený a pokrstený do toho Tela. On 
ne... Ty môžeš mať nejakú náhradu, môžeš sa dobre cítiť a skákať hore dolu a 
hovoriť v jazykoch a tancovať v Duchu. To s tým nemá nič spoločné. Počujte 
to v Mene Pánovom. Boh to nerozpoznáva. Robia to pohania, robia to 
čarodejnice. 

Poviete, “Ja som študent Slova. Robím toto, robím tamto.” On sa nestará 
o to, koľko si študent Slova. Diabol je tiež. Rozumiete? On rozpoznáva jedine 
ten Znak. To je posolstvo tejto hodiny. To je posolstvo tohoto dňa. To je 
posolstvo tohoto času. V Mene Ježiša Krista, prijmite to. 
116
 Nie náhrada, niečo, čo môže diabol na teba umiestniť; ako nejaká falošná 

láska muža, ktorý miluje nejakú inú ženu okrem svojej manželky, alebo žena 
niekoho druhého okrem svojho muža, tieto veci; niečo nehanebné. To nie je 
skutočná láska, to je diabol. To je jeho práca. To je niečo, čo sa on snaží 
podať, nejakú radosť z pitia a dobrý pocit z toho. Povie, “Mám depresiu, 
pôjdem von a dám si trochu tvrdého a zabudnem na to.” To je smrť. Boh je 
tvoja radosť. Boh je tvoja sila. Poznať posolstvo, poznať pravdu, to je naša 
dostatočnosť. On je všetkou mojou dostatočnosťou. V Ňom, všetko, na čom 
mám potrebu, je v Ňom. To je naša sila. Moja pomoc prichádza od Pána. 

Vy, Kresťania, hľaďte na Neho pre svoju radosť, hľaďte na Neho pre 
svoju silu, hľaďte na Neho pre svoje šťastie, On je môj Pokoj, On je moja 
radosť, On je moja Láska, On je môj Život. To je zmluva, Znak na dverách. 
117
 On nie je zodpovedný ani za jednu osobu: ani za jednu osobu, nezáleží na 

tom, kto si, On nie je zodpovedný za nikoho pomimo toho. A pamätajte, celá 
rodina bola privedená spolu. Ó! Ó! Pamätaj, ty povieš, “No, môj ocko je 
kazateľ. Môj brat, môj pastor, môj...” 
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jedna požiadavka a tá jediná a vy to nemôžete robiť. Nemôžete natrieť krv na 
preklad dverí, kde nemohol ten znak byť, ak ten baránok nezomrel. A tá krv 
bola pozitívnym znamením, že baránok zomrel, žiadna vytvorená viera; 
zomrel baránok. 
74
 A Svätý Duch je pozitívnym Znakom, že tvoj Baránok zomrel a ty si na 

seba prijal Znak; lebo Jeho vlastný Život je v tebe. Rozumiete? Tam nie je 
žiadna vytvorená viera. Tam nie sú žiadne návleky. Tam nie je žiadna 
napodobenina. Je to tam. Ty to vieš. Ty to vieš, svet to vie. Ten Znak je tam. 
Je jedno aká tá osoba bola dobrá... Mohol to byť študent Biblie; mohol to 
byť... mohol to byť nejaký dobrý člen cirkvi. Mohla to byť dobrá osoba. 
Mohla to byť hlava denominácie. Mohla to byť hierarchia Ríma. Ja neviem, 
kto to je, to nie je... Ale nerobte z toho niečo. 
75
 Ale Izrael... Každý študent Biblie vie, že Izrael bol typom na cirkev, 

presne, idúcim do zasľúbenej zeme. To je to, kde ona putuje. Ale keď prišiel 
večerný čas a prebiehal pochod, bola tam jedna vážna požiadavka. Je jedno, 
koľko bol Židom, ako dobre sa staral o svoje plodiny, ako dobre sa staral o 
svojich susedov, koľko toho urobil, akým dobrým bol členom, koľko 
desiatkov zaplatil, všetky tieto veci boli dobré, to bolo v poriadku, on bol 
dobrý človek, medzi svojimi ľuďmi bol poznaný ako dobrý človek; ale bez 
toho znaku krvi on zahynul... 
76
 Ó, nech mi Boh pomôže, aby som do toho dotlačil oboch: prítomných i 

tam na páskach; že nezáleží na tom... mohol si kázať Evanjelium, mohol si 
vyháňať démonov, mohol si hovoriť v jazykoch, mohol si kričať, tancovať v 
Duchu; ale bez toho Znaku... Poviete, “Mohol by som to robiť?” 

Pavol povedal, že by si mohol. “Hoci by som hovoril jazykmi ľudskými i 
anjelskými, hoci by som dal všetko svoje imanie na nasýtenie chudobných, 
svoje telo na upálenie ako obeť, mal by som vieru, že by som hory prenášal a 
všetky tieto veci, stále nie som ničím.” Nespoliehajte na to. Je to Znak. Je 
jedno koľko ste toho urobili, akí ste dobrí, keď sa zablyskne Boží hnev, on 
rozpozná jedine Znak. 
77
 Je to Znak, za ktorý bola zaplatená cena, ktorá bola požadovaná; a tá 

cena, ktorá bola zaplatená, bol Život Ježiša Krista a On dal Svoj Život a Jeho 
Duch prichádza späť na teba ako Znak, že si prijatý. 

Potom ty ten Znak nosíš vo dne i v noci, nie len v nedeľu. Je to po celý 
čas. Máš Znak. “Keď... Krv vám bude znakom.” 

Povieš, “Stále verím. Som veriaci.” to je v poriadku, ale ak odmietaš 
Znak, potom ako budeš veriaci? To hovorí proti tebe. Rozumieš? To hovorí 
proti tvojmu svedectvu, čo robíš... študent Biblie, dobrá osoba, člen cirkvi, 
čokoľvek si, to neznamená nič. Tak veru. Možno tvoj otec je kazateľ, možno 
tvoja matka je svätá. Možno... to je v poriadku; oni sa musia zodpovedať za 
seba. 
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78
 Ako som povedal, snažia sa... Ľudia sa snažia urobiť z Boha nejakého 

veľkého tučného slepo milujúceho dedka so skupinou vnúčat, ktorí sú ako tí 
malí Rickiovia a Elvisovia a že oni nič neškodia. Nie u Boha, On nemá žiadne 
vnúčatá; On je Otec. Musíš sa znovuzrodiť. On nie je tučný, zmäkčilý, slepo 
milujúci; On je Boh súdu. Biblia hovorí, že On je. Jeho hnev je prudký. 

Nešliap po tom a neočakávaj, že ťa dobrota Božia jedného dňa vezme v 
tvojom hriechu, aby ťa vzala do neba. Ak by to On urobil, On by sa 
ospravedlnil všetkým tu, aby ťa vzal. Buď budeš veriť Slovu alebo zahynieš. 
A keď veríš Jeho Slovu, Znak na tebe bude. 

Smrť bola v tú noc pripravená udrieť na Egypt kedykoľvek. Bol to čas 
plný strachu. Všetky ich ceremónie, všetky ich dni hodovania a postenia... 
Boh ich navštívil, Boh ukázal Svoje veľké znamenia a divy uprostred nich. Čo 
to je? 

Teraz sa na chvíľu zastav. Boh im ukázal Svoju milosť. Dal im šancu. 
Nemohli to poprieť. Povedali, “Ó, na tom nič nie je. To je nezmysel. To je len 
niečo vo vodopádoch, je tam erupcia, vytrysknutie červeného bahna. To je to, 
čo spravilo to more červené. 

Potom prišlo krupobitie. Potom prišli žaby. Boh pripravil miesto a položil 
Svoje Slovo do úst proroka a keď prehovoril, stalo sa. A oni to videli, nemohli 
to poprieť. To, čo Mojžiš zavolal, to je to, čo Mojžiš od Boha obdržal, pretože 
on hovoril len Božie Slovo. 

On povedal, “Učiním ťa bohom.” 
Mojžiš bol pre nich bohom. Rozumiete? Oni nepoznali rozdiel, tak On 

povedal, “Ty budeš boh a Áron bude tvoj prorok. “Budeš ako Boh. Lebo ja ťa 
uchopím, tvoj hlas a budem s tebou tvoriť. Budem hovoriť a ľudia to nebudú 
môcť zaprieť, lebo je to rovno tam. To, čo povieš, sa stane.” Ó! “Ukážem ti tie 
veci.” A Egypt to videl. Oni to videli, práve pred večerným časom, alebo 
práve vo večernom čase. On im ukázal Svoju dobrotu. On ukázal, že On to 
môže odobrať, uzdraviť. 
79
 Tí čarodejníci sa snažili urobiť to isté, napodobovatelia. Vždy ich 

nachádzate. Boli tam Jannes a Jambres, stáli tam. Ale keď to prišlo ku tej 
skutočnej veci, oni to nemali. To je pravda. Oni to chvíľu nasledovali, ale po 
chvíli, ich nerozum sa ukázal. A či nehovorí Biblia, že to isté sa stane v 
posledných dňoch? “Ako sa Jannes a Jambres postavili proti Mojžišovi...” Ale 
ich nerozum sa ukázal. Znovu to bude tak. Rozumiete? Tu to je. 

Ľudia prevrátených myslí, odpadnutí ohľadne viery, hoci mohli mať 
zhromaždenia a veľké veci, veľké, vysoké, kvetnaté veci, ale nakoniec príde 
hodina. Stojte pevne so Znakom! To je to, čo Boh chce, aby sme robili. Držte 
sa Jeho Slova! Nepohnite sa od Neho! Zostaňte rovno s Ním! Biblia tak 
hovorí.  

Udierala smrť. Boh im ukázal milosť, ukázal moci a znamenia. 
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nerozumeli. A to je ten dôvod, prečo som povedal, čo som povedal. Videl 
som, že ste sa obzerali... Počul som hlas a myslel som si, že niekto povstal, 
aby niečo povedal, a ja som nevedel, čo to je. No, ďakujem. 
111
 Ale vy verte. Dostaňte sa pod to. Izrael sa spolu nezišiel aby povedal, 

“Poďme dnes všetci do Gózena. Zájdeme do Gózena. Vysadni na svoju ťavu, 
my vezmeme vola s vozom a zájdeme pre Jonesovcov a ďalších a 
Goldbergovcov a pôjdeme všetci do Gózena. A viete čo? Dnes bude hovoriť 
Mojžiš.” 

To nebolo to. Nie veru, brat. To znamená dostať sa pod tú krv. Áno, 
skutočne. Nie hovoriť o tom, dostať sa do toho. 

Jeden z nich povedal, “Vieš, brat, pán Goldberg, ja vlastne viem, že to je 
pravda. Áno, brat, verím, že to je pravda. Viem, že to je pravda.” 

“Pán Levinski, čo si o tom myslíš?” 
“Je to absolútne pravda. Videl som moc Boha Jehovu, ako hovoril. Videl 

som, ako zo zeme vyšli tie žaby. Viem, že sa to nestalo, kým to on vypovedal, 
a ja viem, že to je Jehova Boh.” No, to je všetko pekné. 

“Si obrezaný?” 
“Áno, som.” 
“Si veriaci?” 
“Áno, som.” 
A potom, keď toho dňa počul Pastora Mojžiša povedať, “Ale vy sa musíte 

dostať pod tú krv, lebo Boh povedal, že krv bude znakom.” 
112
 To je Znak. Nezáleží na tom, koľko ste uverili, alebo koľko ste obrezaní, 

to je zmluva, ktorú dal Boh Abrahámovi a tak ďalej, to je zmluva, ale vy sa 
musíte dostať pod tú krv. To je znak. Lebo On povedal, “Keď uvidím tú krv, 
preskočím...” Izraelita, alebo ktokoľvek, to znamená z denominácie, alebo bez 
denominácie, každý jeden, vy musíte prísť pod tú Krv: metodista, baptista, 
presbyterián, letničný, nedenominačný, ktokoľvek si, to je pre jednotlivca; ty 
musíš prísť pod tú Krv. 

No, nie len o tom hovorte, prijmite to. Počujte ma, počujte ma, v mene 
Pánovom, počujte ma. Rozumiete? Musíte prísť pod tú Krv. On nebol 
zodpovedný za žiadnu osobu pomimo tej krvi. Boh to urobil jasným, že všetci 
pomimo tej krvi zahynú. Smiem použiť Jeho Slová? “Všetci mimo Krista 
zahynú.” 
113
 Ako sa dostanete do Krista? 1.Korinťanom 12: “Jedným Duchom (nie 

jedným potrasením ruky, jedným členstvom, jednou denomináciou. To je to, 
čím sa to oni snažia urobiť. Oni to môžu robiť,)... ale jedným Duchom sme 
všetci pokrstení do jedného tela.” “Ak by vás i anjel z neba učil niečo iné,” 
povedal Pavol, “nech je prekliaty.” 

To je to posolstvo. Prísť do Krista. 
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sme byť tak zamilovaní. Nikdy nehovorte zle jeden na druhého. Ak niekto 
urobí chybu, modlite sa za neho, rýchle. V tomto sme spolu s Bohom. Sme 
bratia sestry. Ó, žite zbožne. Žite... žite ako Božie dcéry. Žite ako Boží 
synovia. Žite milo, láskavo, pokorne. Nenechajte prísť do vašej mysle nič zlé, 
vo vašom rozmýšľaní, len to rozožeňte. Ak to klope na dvere, dajte to preč, 
len povedzte... len ukážte svoj Znak. Len kráčajte ďalej. “Som pod Krvou.” 

Pamätajte, bolo ich tam veľa, tých žien tej noci, ktoré povedali, “Hej, 
dievča, Lily, niektoré z vás, poďte von, ideme dnes večer na večierok.” 

“Ha-ha, ja som pod krvou. Som pod krvou, aby som zostala tu. Moja 
láska je ku môjmu Učiniteľovi. Dnes večer je v zemi smrť.” 

A smrť je dnes v zemi. Súd očakáva, je na rade. Národy čakajú atómové a 
vodíkové bomby a všetky druhy pohrôm. A Boh hýbe Svojou cirkvou a 
ukazuje všetky... Doteraz sme nejaký čas chovali Baránka, sledovali Ho, videli 
sme, čo robil, sledovali sme Jeho povahu a všetko, ale teraz musí byť 
nanesený Znak. Musí byť nanesený. To je tá jediná vec. “Ak sa človek 
nenarodí z vody a z Ducha, nijako nemôže vstúpiť.” 
108
 Mali by ste jeden druhého milovať. Veriaci by sa mali oddeliť od sveta. 

Neberte to teraz len tak naľahko. A potom, vy, ľudia, ktorí počúvate túto 
pásku, vy ženy, vy muži, počúvajte minútku. Ak ste mi kedy verili, verte mi 
teraz. Je čas ukončiť hádanie sa jeden s druhým. Verte posolstvu Biblie. Verte 
Ježišovi Kristovi a milujte, uctite a rešpektujte jeden druhého. 

Muži, rešpektujte svoje manželky, rešpektujete tak svoj dom. Priveďte 
spolu svoj dom, lebo pamätajte, tento Baránok bol pre dom, nie len pre 
jedného. Celý dom mal byť tiež privedený, všetko malo byť privedené. Mali 
by sme milovať jeden druhého a veriaci by sa mali oddeliť od sveta. 
109
 Všimnite si, oni sa nezišli kvôli tomu, aby len hovorili o posolstve. Oni sa 

spolu zišli, aby naniesli krv, aby naniesli Znak. To je to, čo musíte urobiť. 
Pastor Neville a toto zhromaždenie, správcovia, diakoni, vy bratia; je čas, aby 
sme odložili nabok všetko bláznovstvo sveta, čas, aby sme odložili všetko 
ostatné. Videli sme toho doteraz dosť, aby sme mali jasno, istotu a ten Znak 
musí byť nanesený. Bez toho zahyniete, musíte zahynúť. To je tá jediná vec. 
Ó, neprichádzajte spolu hovoriac, “Verím tomu.” Choďte pod to. Choďte do 
toho. Ako to urobiť? Jedným Duchom sme všetci pokrstení do tela Ježiša 
Krista. Každý verí z celého srdca. Rozumiete? On nebol zodpovedný za 
nikoho pomimo toho. 
110
  [Narušenie krátkovlnným rádiom spôsobilo, že sa brat Branham zastavil 

a komentoval to. - pozn. prekl.] 
Kto to hovoril? Krátke vlny odniekiaľ? Oni sa do toho dostali cez ten 

reproduktor? Niekoho som počul... Krátke vlny, áno, ó, oni sú tam pripojení... 
Myslím, že majú... Ó, pre tých v autách: prepáčte. Viem, že niekto niečo 
povedal a ja som si myslel, že niekto chce niečo povedať mne a oni to 
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80
 Zastavme sa teraz na chvíľu pri tých hodinách. Pomyslime teraz vo 

svojich mysliach, čo On zasľúbil v tých posledných dňoch. Som zvedavý, či 
by sme sa tiež nemali prekontrolovať. On urobil všetky tieto veci a oni stále 
nemali žiadosť činiť pokánie alebo veriť posolstvu toho dňa. Oni to stále 
nechcú robiť. Hoci to pred nimi bolo ukázané a istotne bolo dané na 
známosť... 

A keď vidíte diať sa takéto veci, to je znamenie prichádzajúceho súdu. 
Súd bude nasledovať tieto veci. Vždy to tak bolo a teraz to nebude výnimka. 
Rozumiete? Súd nasleduje za milosťou. Keď je milosťou pohŕdnuté, nezostáva 
nič len súd. To bude vždy nasledovať. 
81
 Teraz jedna scéna. Každá duchovná udalosť je znamenie od Boha. Buďte 

opatrní, všimnite si to. Sledujte. Každá duchovná udalosť, všetko, čo sa deje, 
je znamenie. My sme tu nie náhodou. Tieto veci sa nedejú náhodou. Je to 
znamenie. Je to znamenie utiecť... utiecť rýchle do bezpečia. Noe bol 
znamením pre svoju generáciu, Eliáš bol znamením pre svoju, Ján bol 
znamením pre svoju. Všetko... Posolstvo tejto hodiny je znamením. Sledujte 
to. Pozrite sa, čo to robí. Je to znamenie. Všetko má význam. 

V žiadnom inom čase nemohol prísť takýto typ posolstva. Nemohol prísť 
vo dňoch Luthera, nemohol prísť vo dňoch Wesleya, nemohol ani prísť v 
letničnom dni. Nemohol. Rozumiete? Žiadna taká vec sa nestala. A stále to 
bolo zasľúbené v Biblii. Sme na konci. Nič sa nemohlo stať... Nemohlo sa to 
stať až do tohoto času a deje sa to kvôli znameniu, divu. 

Ó, malí ľudia, môj brat, sestra, dostaň sa rýchle pod ten Znak! Neber 
žiadnu náhradu. Ne-nerob to! Nepredstavuj si to len. Zostaň tam, až kým vieš, 
že ten Znak je nanesený, až kým celá tvoja... myseľ, ktorá bola v Kristovi je v 
tebe; až kým celý ten nezmysel sveta nie je preč, až kým túžbou celého tvojho 
srdca nie je On. Potom vieš... potom vieš, že sa niečo deje. 

Ježiš povedal, “Tieto znamenia budú nasledovať tých, ktorí veria,” nie 
takzvaných veriacich, ale veriacich. Rozumiete? 
82
 No, my to nechceme brať len nejako náhodile. Nesmiete to robiť. 

Posolstvo tejto hodiny je znamenie cirkvám. Je to znamenie ľuďom. Ne... 
Rozumiete to? Dúfam, že na páske robia to isté a v tých iných častiach 

sveta. Znamenie času je tu. Tam je ten Znak, ktorý musí byť nanesený a to 
neprišlo v žiadnom inom čase. 
83
 Všimnite si tú Božiu prípravu na ten čas. No, ako vieme, že Biblia hovorí, 

všetky tie veci sa stali príkladom pre nás... Všimnite si, keď bol Boh 
pripravený súdiť Egypt, najprv urobil prípravu. Čo urobil najprv? (On nikdy 
svoj poriadok nemení.) Prvý krát, keď mal.. Keď urobil prípravu, On poslal 
proroka s posolstvom. Prvú vec, ktorú urobil pre ľudí, bola, že im poslal 
proroka s posolstvom. 
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Ďalšia vec, ktorú urobil, aby identifikoval proroka, ktorého poslal, bol 
Ohnivý Stĺp kvôli identifikácii, aby to dal poznať. 

A tá tretia vec, ktorú poslal, bol Znak. To je presne tak. Znak... Čo 
znamenal ten Znak? Uistenie. 

Zaprvé, Jeho prorok s posolstvom. On sa Sám identifikoval medzi... s tým 
Ohnivým Stĺpom so svojim prorokom. Potom poslal Znak, aby ich dostal pod 
túto krv, že prijal túto náhradnú smrť na tvojom mieste, potom krv bola 
Znakom, že On sa pozrel na teba, ktorý si počul to posolstvo, uveril v Ohnivý 
Stĺp a prijal si tú náhradu, ktorú ti On poskytol. A ty si bol po krvou tej istej 
chémie Života, ktorý vytiekol pre teba. 
84
 Ó, aké je to dokonalé! Ty si pod Krvou. No, si pod Duchom, pod 

Duchom Svätým. Veríš posolstvu tohoto dňa. Veríš tej moci, v ten Ohnivý 
Stĺp. Veríš tomu, veríš. 
85
 Teraz sa pozri. Iba v to veriť, to nestačí... iba chodiť okolo toho, kde to je, 

to nestačí. Rozumiete? To ťa urobí horším. “Lebo ten, kto vie robiť dobré a 
nerobí, tomu je to hriechom.” 

Tí okrajoví veriaci... Ježiš hovoril o tom istom, Židom 6.kapitola. “Lebo 
je nemožné pre tých, ktorí boli raz osvietení a stali sa účastníkmi Svätého 
Ducha a ochutnali dobré Slovo Božie a svet, ktorý má prísť, ak by odpadli, 
obnoviť zase seba ku pokániu, vidiac, že si sami križujú Syna Božieho a 
považujú zmluvu Krvi, ktorou boli posvätení (tá chémia), posvätení...” To nie 
je Znak. 
86
 Tá Krv teraz nie je Znak, ten Život je Znak. Ten život tam vtedy nemohol 

byť, lebo to bolo zviera. Tá chémia bola znakom. Museli ste mať nanesenú na 
dverách doslovnú krv, ale teraz, to je Duch Svätý. Za chvíľu ku tomu 
prichádzame, aby sme to dokázali. To je Život, ktorý je Znakom. Tvoj život je 
preč a ty si mŕtvy a tvoj život je mŕtvy. Ty si skrytý v Bohu skrze Krista a si 
tam zapečatený skrze Ducha Svätého. Myseľ, ktorá bola v Kristovi je v tebe a 
Kristus a Biblia a Slovo je to isté. 

“Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.” 
Potom ty a to Slovo a Boh a Kristus ste to isté. “Ak vy zostanete vo Mne a v 
Mojom Slove... proste čo chcete a stane sa tak.” 
87
 On položil tú moc rovno do úst Mojžiša, aby tam išiel s Jeho Slovom a: 

“Hovor!” Žaby prišli. “Hovor!” Žaby odišli. “Hovor!” Vši prišli. “Hovor!” Vši 
odišli. Amen. 

Ale potom, ten znak bol vyžadovaný pre celý Izrael. Tento znak bol 
požadovaný od celého Izraela, “a keď uvidím ten znak, preskočím vás.” Ó, ó! 
Aké uistenie! 
88
 Izrael vychádzajúci z Egypta bol typom na skutočnosť dnes. Egypt bola 

cirkev a Izrael reprezentoval Nevestu. A ako vyšiel Izrael z Egypta, tak 
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103
 Sledujte. Vidíme tie veľké časy konca, všade sú červené blikajúce svetlá, 

na prírode, vidíme, že svetlo prírody bliká. Čas je nablízku. Vidíme to na 
cirkvi: blikajúce svetlo; ona je odsúdená. Čas je nablízku. Ona je vo svet. 
Vidíme to na nebi, na mori, na národe, všade, na slnku, mesiaci, hviezdach, 
znamenia. Vidíme znamenia času konca, znamenia Ducha Svätého ako sa On 
vracia sa na ľudí. Ako bolo vo dňoch Lóta, ako tam Duch Svätý pracoval cez 
ľudské telo: to bol Boh zjavený v tele. Ako sa Boh Sám zamanifestuje vo 
Svojej Neveste v tom dni a ukáže to isté znamenie. Ježiš povedal, “V 
posledných dňoch to bude tá istá vec.” Vidíme to. Vidíme ten istý Ohnivý 
Stĺp. Dokonca veda z toho urobila fotografiu a tak ďalej. Vidíme, že znaky 
času konca sú nablízku. Vieme, že to tu je. A potom, keď toto vidíme, ak mi 
veríte, ak mi neveríte, verte tým znameniam. Verte Slovu, lebo oni hovoria o 
tom, čo vám rozprávam. 
104
 Ak nehovorím pravdu, oni nikdy nebudú hovoriť späť. Boh nikdy 

neprehovorí ku lži. Boh hovorí ku pravde. A tieto slová svedčia, že to, čo vám 
hovorím, je pravda. Oni sú tie, ktoré svedčia o tom Posolstve, ktoré kážem. 
Nie len ten Anjel tam dolu pri rieke toho dňa, ktorý povedal, “Tvoje posolstvo 
bude predchádzať druhý príchod Kristov,” samotné tie skutky... Ak nemôžete 
veriť, že ten Anjel povedal pravdu, verte tým skutkom, lebo Biblia povedala, 
že tieto veci sa stanú v čase konca. Oni sú to, ktoré svedčia. Oni sú tie, ktoré 
hovoria hlasnejšie ako moje slová, alebo kohokoľvek iného. To je Jeho Slovo. 
Oni svedčia o tom čase. 
105
 A my vidíme tieto veľké, strašné znamenia na ľuďoch a znaky času na 

zemi: nepokoj medzi národmi. Vidíme Izrael vo svojej domovine, znamenie, 
veje šesťcípa Dávidova hviezda, najstaršie znamenie na zemi, najstaršia vlajka 
na svete. On je národom, má vládu, má svojich vlastných ľudí, je v Lige 
národov, je... má všetky tieto veci, je v OSN, má svoju vlastnú menu, všetko. 

Ježiš povedal, “Táto generácia nepominie, kým sa všetko toto nevyplní.” 
A vy si pamätáte, práve v tej noci, kedy sa stal Izrael národom, to bola tá noc, 
kedy sa mi tam zjavil Anjel Pánov. To je pravda. 
106
 Tu sme všetci. Všetko ukazuje na pravdu. Neklamal so vám. Povedal som 

vám pravdu. Boh vysvedčil, že som vám povedal pravdu. Teraz pamätajte, ja 
som váš brat, ja som človek. Rozumiete? Ja som len človek, práve tak, ako vy 
všetci; ale niekto to musí priniesť, niekto to musí povedať. To nebol môj 
výber, to bol Jeho výber. A ja som vám povedal pravdu, a On svedčil späť, že 
to je pravda. 

Keď vidíme tieto veci dnes na zemi, ó, ľudia, toto je posledná hodina. 
Dostaňte na seba ten Znak, tak rýchlo, ako len môžete, alebo dostaňte sa do 
toho Znaku, dostaňte sa do toho Znaku. 
107
 Ako vidíme to veľké znamenie času nablízku, ako nás varuje: čas je 

nablízku... Ó, berte to vážne. Mali by sme milovať jeden druhého. Ó! Mali by 
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...keď dobrovoľne hrešíme po prijatí známosti pravdy, 
nepozostáva už viacej obeti za hriechy,  

ale jakési strašné očakávanie súdu a prudká pálivosť ohňa, 
ktorý má žrať protivníkov. 

(Pozrite.) Keď niekto pohŕdol zákonom Mojžišovým, bez 
milosrdenstva zomrie na dvoch alebo na troch svedkov,  

a o koľko, domnievam sa, prísnejšieho trestu bude uznaný za 
hodného ten, kto zašliapal Syna Božieho a krv smluvy, ktorou bol 
posvätený, povážil za obecnú a Duchu milosti urobil potupu?!” 
(Ktorý prišiel z krvi...) 

99
 Kazateľ, člen, dobrý človek, morálny človek, čokoľvek si, a ty vieš, že 

Boh od teba zobral cigarety... Ženy, vy viete, že On od vás zobral šortky, a 
krátke vlasy a všetko ostatné. Vy viete, že On to urobil, ale potom, keď to 
odmietnete a pohŕdnete a povážite tú Krv zmluvy ako nesvätú vec, ktorá vás 
posvätila a priviedla takto ďaleko... 

Ako tí vyzvedači, ak prišli rovno sem ku tej hranici, poobzerali sa a 
povedali, “No, ja viem, že to tam je, ale tá prekážka je príliš veľká. Vyzeráme 
ako kobylky. “Oni zahynuli na púšti: okrajoví veriaci. 
100
 Neprichádzaj len takto ďaleko hovoriac, “Ja verím posolstvu.” Poslúchaj 

posolstvo. Príď do Krista. Povieš, “Ó, verím každému slovu, ktoré si povedal, 
brat Branham.” 

To je dobre. Ale to je len ako vedieť čítať. Vezmi to posolstvo, vezmi ho 
do svojho srdca, že musíš mať ten znak, ten istý Život, ktorý bol v Kristovi, 
nech je v tebe. “Keď to uvidím, preskočím ťa.” 
101
 Ako vidíme tie veľké znaky času na zemi dnes, vieme že to je pravda. 

Teraz pozrite, čakal som na to dlhý, dlhý čas, na toto posolstvo ku vám, a vy 
ste videli znaky času konca. A ja som vám to kázal a ukázal som vám to skrze 
všetko, čo Kristus povedal. Je to pravda? Vy to pripustíte. V čase konca, 
nevidím nič, čo by zostalo. 

Poviete, “A čo so znamením šelmy?” Tí, ktorí odmietajú Ducha Svätého, 
sú už označení znamením šelmy. Trest príde neskôr. Rozumiete? 
102
 V Izraeli, keď zaznela v jubilejnom roku trúba, každý človek... Všimli ste 

si, ako to Kristus čítal? On z toho čítal len polovicu, lebo len tá polovica sa 
vzťahovala na ten čas. Rozumiete? “Poslal ma obviazať skrúšených srdcom, 
kázať vyslobodenie (a tak ďalej) a rok Pánov príjemný.” Ten ostatok z toho, 
On to nikdy... On to nikdy nečítal, On položil ten zvitok, lebo to je na Jeho 
deň. Rozumiete? On čítal iba časť z toho: tá časť bola Jeho deň. 

Teraz, toto je to, čo On ide urobiť dnes. Toto je to, čo On hovorí skrze 
Svojho pomazaného Ducha do cirkvi dnes. Teraz je tá hodina. Teraz je ten 
čas. Prijmite to, ľudia, prijmite to. 

23 

vychádza Nevesta z cirkvi. Rozumiete? Lebo tam musí byť niečo, z čoho by to 
vyšlo a to musí z toho vyjsť. Tak ak to bol typ... Cirkev je dolu v Egypte, vo 
svete a v hriechu a im je tvoj Znak ukradnutý. Oni tomu ani neveria. Ale Izrael 
to miloval, lebo pre nich to bolo spasenie. 
89
 Ó! To by nás malo tak... to by malo naše srdcia... Ó, aplikuj to, cirkev! 

Nezlyhaj. Nezlyháš? Ne... ne... nenechaj zapadnúť slnko. Ne... nemaj 
odpočinku vo dne alebo v noci. Neber to náhodile, to nebude fungovať, deti. 
To nebude fungovať. Ty musíš mať ten Znak. Povieš, “Ja verím, áno. 
Chodím... áno, verím, posolstvu.” To je všetko v poriadku. To je dobre. Ale 
musíš mať ten Znak. Počuješ, Branhamova modlitebňa? Musíte mať 
vystavený Znak. Bez toho je všetko vaše verenie zbytočné. Budete žiť dobrý 
život, budete počúvať čo hovorí Slovo, budete chodiť do zboru, budete sa 
snažiť dobre žiť, to je pekné, ale to nie je to. 
90
 “Keď uvidím tú krv,” to je Znak a ten Znak tu je nie... lebo to, čo urobil... 

On musel vidieť tú skutočnú chémiu, lebo ten život z toho pošiel preč. To bolo 
zviera. Ale tu je to Jeho vlastný Život, ktorý bol v tej Krvi a tá chémia bola len 
signálom, alebo znamením posvätenia. Ale Sám ten Život je Znakom. 

Lebo bez obriezky, bez Znaku nie ste vôbec v tej zmluve. Celá tá vec 
funguje spolu. Ak povieš, že si obrezaný pre Slovo a jedine pre Neho, potom 
budeš veriť Slovu. Ak veríš Slovu, potom musí prísť Znak. Lebo On povedal, 
“Čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť každý jeden z vás vo meno Ježiša Krista na 
odstránenie vašich hriechov a prijmete dar ducha Svätého.” Tu to máte. Ó! 
91
 Všimnite si, potom tá príprava pre Jeho ľudí zasľúbenej zeme... Všimnite 

si, čo urobil. Za prvé, On mal ľudí, pre ktorých urobil zem. On pre nich 
pripravil zem. A tam teraz poslal kvôli tomu prípravu, pre tých ľudí 
zasľúbenej zeme. To bolo len pre tých, ktorí boli do tej zasľúbenej zeme 
predurčení. Správne. 

A ako to urobil, On poslal proroka s posolstvom, identifikoval to 
Ohnivým Stĺpom a daroval Znak, že oni mohli v bezpečí odpočívať, že to je 
správne. To je pravda. To bolo na útechu. Potom Izrael vychádzajúci z Egypta 
bol typom. Toto je skutočnosť cirkvi vychádzajúcej z denominácií. No, nie 
všetky denominácie... myslím Nevestu. Niektorí ľudia... sú niektorí 
jednotlivci, ktorí sú tak zlí, ako tí denominační, niekedy ešte horší. Ja hovorím 
o uplatnenom Znaku. 

Znak súhlasí s každým Slovom. Rozumiete? Musí, lebo to je Slovo. Je to 
Život, ktorý bol v Slove. “Moje Slová sú duchovné, oni sú Život,” povedal 
Ježiš. 
92
 Keď začal Mojžiš svoju službu v Izraeli s veľkými znameniami 

(rozumiete?), Izrael sa rýchle zhromaždil z celého Egypta do Gózena, vrátili 
sa do miesta svojej domoviny, lebo vedeli, že niečo sa ide stať. Ó, čo za typ. 
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Prichádzajú od východu a západu,  
prichádzajú od ďalekej zeme, (To je pravda, počuli ste tú pieseň.)  
aby sa hostili s našim Kráľom, aby večerali ako Jeho hostia. 
Akí požehnaní sú títo pútnici! 
Ó, hľadia na Jeho požehnanú tvár, 
žiariacu Božským Svetlom. 
Požehnaní účastníci Jeho milosti, 
budú svietiť ako drahokamy v Jeho korune. 
Ó, Ježiš skoro príde, 
naše ťažkosti potom skončia. 
Ó, čo ak Pán príde v tejto chvíli? 
Pre tých, ktorí sú slobodní od hriechu. 
Ó, či ti to potom prinesie radosť, 
alebo smútok a veľké zúfalstvo? 
Keď náš Pán príde v sláve, 
stretneme Ho hore v povetrí. 

Vystavujúc ten Znak... “Ja ho vzkriesim v posledných dňoch.” Určite. 
Sme v tých dňoch. 
93
 Ľudia sa zhromažďujú do Gózena. Sú pripravení. Oni vedeli, že niečo sa 

ide stať. To bolo práve ako... Vezmite kačice keď sa roja, všetky sa zbehnú 
spolu. Keď včely, všetko ostatné sa pripravuje, je nejaký inštinkt, ktorý ich 
tiahne. Duch Svätý tiahne ľudí. Ó, keď prichádza čas padnutia veľkého 
Božieho hnevu, každý... Prichádzajú dve kačice: samec a samica. Tu 
prichádzajú dve husi: samec a samica. Tu prichádzajú dva kone: samec a 
samica, niečo druhé ich tiahne: predurčenie. Ostatní z nich zahynuli. Ó! 
Ostatní z nich zahynuli. 
94
 Ale tí, ktorí cítili to trhnutie, aby vstúpili dovnútra, vedeli, že ten koráb je 

pripravený. Bol to znak, že prichádza dážď. Oni vedeli, že prichádza dážď. 
Nezáležalo na tom, čo sa dalo vidieť, alebo na tom, čo si iní ľudia mysleli, oni 
vedeli, tam bolo niečo vo vnútri nich, čo hovorilo, “Vojdi dovnútra, rýchlo. 
Dostaň sa tam. Lebo to je jediné miesto, ktoré bude bezpečné,” lebo Boh 
pripravil proroka. On poslal koráb ako znak. Povedal, “Vojdi dovnútra.” A 
prichádzal dážď a oni tam pekne vošli, dvaja a dvaja. Všetky zvieratá vošli do 
korábu dvaja a dvaja, lebo oni mali... oni potrebovali... nezáležalo na tom, čo 
ostatní... a všetci ostatní pomimo toho korábu zahynuli. 
95
 Všetci pomimo znaku tej krvi zahynuli, každý jeden. A každý pomimo 

Znaku Ducha Svätého zahynie. Nezáleží na tom, aký dobrí, koľko členov 
cirkví... Bolo ich tam mnoho vo dňoch Noeho, bolo ich mnoho vo dňoch 
Mojžiša, ale človek, ktorý nedokázal naniesť krv ako znak, zahynul. 

Tí, ktorí nedokázali vojsť do korábu, zahynuli. Tí, ktorí nedokážu vojsť 
do Krista, lebo On je Koráb... 1. Korinťanom 12 hovorí, “Jedným Duchom 
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sme všetci pokrstení do jedného tela.” To tajomné... nie cirkev, ale to 
tajomné... nie denominácie, tajomné Telo Ježiša Krista; skrze jedného Ducha, 
veľkými písmenami D-u-ch-o-m, Duchom, sme všetci ponorení do tohoto 
jedného Tela. 

Potom ten znak je na dverách, lebo ty si v Kristovi a On bol Ten, tvoja 
Obeť, ktorá stála na súde; a keď sa Boh na to díva, nemôže urobiť nič. Ty si 
tak v bezpečí, ako len môžeš byť, lebo Boh a Kristus je tá istá Osoba. Duch 
učinený telom a prebývajúci medzi nami. A tam je Boh so samým Sebou a s 
vami, Svojimi vlastnými deťmi, v tom Tele. Tu to máte. Nie chémia, ale 
Duch. “Preskočím vás.” 
96
 Oni prichádzajú z celého Egypta, aby sa zhromaždili na tomto jednom 

mieste, aby mohli byť pod týmto Znakom. A oni prišli od metodistov, 
baptistov, presbyteriánov, lutheránov, letničných, všetkého možného, aby sa 
dostali pod ten Znak, presne tak, ako to bolo vtedy. To bol Ohnivý Stĺp, ktorý 
ich reprezentoval. A jeden povedal druhému, ten zase ďalšiemu, a ten ďalší 
zase ďalšiemu, a zrazu zisťujete, že tu všetci začínajú prichádzať. Začínajú 
prichádzať a sledujú to Božie znamenie. Povedali, “Súd je na blízku.” Potom 
prorok povedal, “Počul som od Boha. Bude Znak. A vy naneste krv na dvere, 
zabite baránka, naneste krv na dvere. A to bude znak, lebo smrť je pripravená 
udrieť.” 
97
 Dovoľte mi povedať vám ako sluha Boží, ak nie je Znak na dverách, 

duchovná smrť je pripravená udrieť a všetky cirkvi sú nasmerované rovno do 
tej Rady... do Svetovej rady cirkví. Oni sa všetci vracajú do Katolicizmu a 
jedine tí, ktorí sú skutoční, znovuzrodení, budú stáť pomimo toho. 

Pamätajte, nie vy, letničné organizácie, lebo oni sú už v tom. To ukazuje, 
že sú mŕtve. Oni zahynuli. Oni obetovali, vrátili sa späť, vystrčili Ho za dvere. 
Ale On hľadá Znak. Lebo jediná vec, na ktorú oni spoliehali, je hovorenie v 
jazykoch. Nespoliehajte na žiadne hovorenie v jazykoch, na nič iné, ale 
nechajte aby tam bol sám ten Znak, Osoba Ježiša Krista, Jeho vlastný život vo 
vás. Obrezaní... nie len toto, tamto, ale obrež celú bytosť, až kým nie si ty a 
Kristus jedno. Kristus je v tebe a Jeho život žije cez teba. 
98
 Teraz z celého Egypta... a pozrite teraz, čo oni urobili. Ako vidíme, že sa 

teraz zjavuje ten čas, je nám prikázané urobiť to isté. Vedeli ste to? Sledujte, 
čo povedal prorok. A budeme teraz čítať, (ak chcete čítať) v liste Židom, v 10. 
kapitole. A ak chcete čítať so mnou, chcem tu prečítať jeden alebo dva verše, 
predtým ako budeme pokračovať. Židom, 10. kapitola a začnime od 26. verša 
10. kapitoly Židom. Ó, pozrime sa. Áno, tak veru. List Židom, 10. kapitola a 
26. verš. 

“Lebo keď dobrovoľne hrešíme po prijatí... (pozrime, mám 
to tu správne? Áno, dobre, áno.) 


