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1 Chcem čítať z evanjelia sv. Marka, 16. kapitola, začneme od 9. verša. Taký slávny
text. To je o vzkriesení.

A keď Ježiš vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne,
z ktorej bol vyhnal sedem démonov.

Tá išla a zvestovala to iným, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.

Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.

Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.

Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.

Naposledy sa ukázal tým jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a
tvrdosť ich srdca, že neverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕvych.

A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!

Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.

A  uverivších  budú  sprevádzať  tieto  znamenia:  v  mojom  mene  budú  vyháňať
démonov, budú hovoriť novými jazyky,

hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú
vzkladať ruky, a budú sa mať dobre. A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol
hore do neba, a sadol si po pravici Božej.

A oni vyšli  a kázali  všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho
sprevádzaly divy. Amen.

2 Modlime sa. Pane Ježišu, hovoríme teraz, keď pristupujeme ku Otcovmu Trónu, v
tvojom mene, veríme, že toto je tvoje slovo. Veríme, že toto sú posledné slová, ktoré
vyšli z tvojich úst, predtým ako si vystúpil hore. Prosíme, aby si nám ich dnes popoludní
požehnal v našich srdciach, kvôli  tým, ktorí  sú chorí.  Ďakujeme, že minulý večer si
povolal taký veľký počet ku tvojmu trónu. Vidíme tie veľké zástupy tých ľudí, mužov,
žien, otcov, detí, matiek ako prichádzajú v rade a idú do tej miestnosti, kde sa modlia.
Ďakujeme ti za to, Otče. A teraz sa modlíme, aby si im dal bohatstvá tvojho kráľovstva.
Nech je dnes popoludní medzi nami viera, ktorá spraví pre nás Slovo Božie skutočným. A
Ty si ten jediný, ktorý to môže urobiť, Otče, tak o to prosíme v mene Ježiša Krista.
Amen. Môžete si sadnúť.

3 Moja téma dnes popoludní, na ktorú chcem hovoriť zneje trochu divne. Chcem o
tom hovoriť, pretože včera pri raňajkách som stretol jedného človeka, ktorý je najlepším
príkladom, sedí teraz za mnou, je to advokát. Rozprávali sme sa o súdnom procese a to
viac menej bol súdny proces na výsmech, alebo niečo také, na ktorom vyšetrovali nášho
Pána.  A  ja  samozrejme verím,  že  ten  muž by  bol  kompetentnejší  postaviť  sa  tu  a
predstaviť to na príklade súdov v kraji, pretože som sa s ním rozprával odvtedy ako som
ho stretol a on ... počul som, že je výborný advokát, tak viem, že on by Ho súdil čestne.
A keďže s Ježišom nebol vykonaný ten správny druh súdneho procesu ... a On je Slovo,
všetci s tým súhlasíme. On je Slovo. Tak ja som čítal jeho Slovo a dnes popoludní ideme
vykonať so Slovom súdny proces.

Slovo stojí pred súdom.

4 Prípadom vyšetrovania je spor medzi Slovom Božích zasľúbení a svetom. Príčinou
obžaloby  je  nedodržovanie  zasľúbenia.  A  ...  Myslím,  že  prokurátor  obžaloby  stále
zastupuje štát. Myslím, že je to tak. A ... Satan je prokurátor obžaloby, on v tomto
súdnom procese  zastupuje  svet.  A  obžalovaný je  Boh.  A  obhajcom je  Duch Svätý.
Chcem aby zbor, zhromaždenie zastupovalo oboje, porotu aj sudcu. A teraz počúvajme
ten súdny proces, keď na scéne dvíhame opony a vidíme kde sa nachádzame.

Nezabudnite teraz, že ... to, čo tu vidíme je prípad tohoto súdneho procesu a to je
Slovo Božie kontra svet. Príčina tejto obžaloby je nedodržanie zasľúbenia. To znamená,
že svet tvrdí, že Boh dal zasľúbenia, ktoré nie sú pravda. To je nedodržanie zasľúbenia.
„On nedodržuje svoje zasľúbenie.” Žalobcom je v tomto prípade Satan, ktorý zastupuje
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svet. Obžalovaným je sám Boh. A obhájcom je Duch Svätý.

A teraz zvolávame súd.

5 A teraz žalobca ide zavolať svojho prvého svedka, aby sa postavil a zložil prísahu. A
teraz,  on  má dnes  popoludní  troch  svedkov,  ktorých  chce  použiť  v  tomto  súdnom
procese.  A  títo  svedkovia  sú:  pán  Neveriaci,  ďalším  je  pán  Pochybovač  a  ďalším
svedkom, ktorý bude zavolaný je pán Netrpezlivý. Toto sú svedkovia, ktorí svedčia proti,
v tomto procese, že „Boh nedodržuje svoje Slovo, že Jeho Slovo nie je pravda.”

6 A môžeme vidieť, prv ako začneme tento súdny proces, že tak mnoho ľudí na svete
sa snaží povedať, že Božie Slovo nie je pravda. Napríklad, toto, čo som práve prečítal.
Čítal  som Scofieldovu poznámku a rozmýšľal  som o jednom príbehu, ktorý som raz
počul. Zdá sa mi ... myslím, že som to ešte necitoval, zvlášť u vás na zhromaždení. Je to
o jednej žene, ktorá mala milého mladého chlapca a on chcel byť kazateľ. Ona bola taká
chudobná  žena  a  chcela,  aby  jej  chlapec  mohol  získať  všetko  dobré  vzdelanie  a
vycvičenie,  ktoré  by  mohol  (čo  by  chcela  každá  matka  pre  svojho  chlapca,  ak  je
povolaný do niečoho takého), aby mal to najlepšie vyškolenie, ktoré možno mať, ona
chcela aby to mal. A tak ho poslala na najlepšiu biblickú školu, o ktorej vedela.

7 No, on tam bol asi rok a jedného dňa jeho matka veľmi vážne ochorela, bola na
tom skutočne veľmi zle. A oni stále volali a posielali telegramy (Ona žila sama.), aby ho
zavolali domov pretože ona vážne prechladla a z toho dostala obojstranný zápal pľúc a
nával krvi do pľúc a zdalo sa že zomrie. Srdce jej už bilo veľmi slabo. Tak ten svedomitý
lekár robil všetko čo vedel, aby tej žene zachránil život a ona bola na tom stále horšie.
Tak ten lekár poslal telegram tomu mladému chlapcovi a napísal: „Hneď sa zober. Zaisti
si lietadlo, ktorým by si mohol prísť čím skorej ku mame, pretože sa zdá, že je veľmi
blízko smrti.” A potom ten chlapec, celý rozrušený, pripravil si šaty a bol rozhodnutý
nasadnúť  do  lietadla.  A  znovu  dostal  telegram  rovno  od  svojej  matky:  „Synu,
neprichádzaj. Som v poriadku.”

8 Tak potom asi za rok, alebo za šesť mesiacov, tak sa mi zdá, on sa vrátil domov. A
keď sa pozdravil s matkou a mali spolu obecenstvo, opýtal sa: „Mama, nerozumiem
jednej veci a stále o tom rozmýšľam.” Povedal: „Keď si bola taká chorá, nikdy si mi o
tom nenapísala a nepovedala si mi tie podrobnosti. Len si napísala, že si zdravá a nikdy
si mi nehovorila podrobnosti, ako to bolo.”

Ona  povedala:  „Synu,  poznáš  tu  tú  ulicu,  tam  na  tom  mieste  kde  býval  ten
obchod.”

„Áno.”

„Tam je skupina ľudí, ktorí tam mávajú zhromaždenia v malej budove.”

„Áno,” povedal. „Pamätám sa na nich, to sú letniční.”

9 Povedala: „Áno, je to tak.” Povedala: „Keď som bola na tom najhoršie, prišla ku
mne jedna milá pani a povedala: - Sestra, mali sme tam dole modlitebné zhromaždenie
a bolo nám oznámené, že si veľmi chorá a že máš chlapca na biblickej škole, aby bol
kazateľom. A kým sme sa modlili, Pán nám zjavil, aby sme sem prišli a pomodlili sa za
teba. A povedala: Dobre, to bude dobre. Povedala: „Myslíš, že náš pastor by sem mohol
prísť a pomodliť sa?” Povedala: „Samozrejme, pani. Budem rada. Tak oni priviedli ...
Doktor povedal, že to bude dobre. Tak prišiel ten pastor a čítal tu toto miesto Písma v
Markovi, 16. kapitola. A povedal: „Toto hovorí Biblia.” Tak on položil ruky na tú ženu a
pomodlil sa a odišli. A ona povedala, že zostala uzdravená.

„Ó, Mama,” povedal jej.

Ona povedala: „Či to nie je ohromné, synu? Predstav si to.”

10 „Ó,” povedal, „Mama, samozrejme to nemá nič spoločného s tým, že si ozdravela.”
Povedal:  „Možno  nejaké  lieky,  ktoré  ti  predtým  lekár  predpísal,  oni  proste  vtedy
nezabrali.”

A povedala: „Ó!” Ona povedala: „Nie synu. Lekár mi už dva dni nedával žiadne
lieky, povedal, že už nič nemôže urobiť. Len ma dal pod kyslík a povedal, že mi už nemá
ako pomôcť. A ja som bola stále horšie a horšie.”

„Och,” povedal: „Mama, to nebolo to. Vieš, to sú nevzdelaní ľudia. Oni tomu vôbec
nerozumejú. Oni len čítajú Bibliu. Rozumieš?
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Ona povedala: „No dobre a či nemáme veriť Biblii, synu?”

„Ó, samozrejme.” Povedal: „Mama, máme jej veriť, ale vieš, v škole sme sa učili, že
to čo on čítal z Marka 16, od 9. verša a ďalej, že to nie je ani inšpirované.”

„Dobre,” povedala, „Sláva Bohu!”

On povedal: „Mama, správaš sa ako tí ľudia. Čo je to za nezmysel.”

Ona povedala: „No, môj milý, rozmýšľala som práve.”

„Čo si rozmýšľala?”

„Ak ma mohol Boh uzdraviť s tou časťou Slova, ktoré nie je inšpirované, čo urobí s
tým, ktoré je skutočne inšpirované?” Tak my veríme, že je to inšpirované.

11 Tak,  teraz  toto,  necháme  aby  žalobca  zavolal  svojich  svedkov.  Prvý,  ktorý
predstúpi, aby svedčil proti.

Povedal som to pred chvíľou, pretože som to práve čítal, keď som čítal tento text,
pán Scofield povedal, že niektoré z rukopisov nemajú túto časť. Z toho pravdepodobne
pochádza ten príbeh. Ale je to tak.

Tak pán Neveriaci  predstupuje a zastáva svoju pozíciu  aby svedčil  proti  Slovu
Božiemu, aby vydal svedectvo proti nemu. A teraz keď on ... on má byť prvý svedok,
ktorý  má byť  predvolaný.  Tak vidíme,  potom keď zložil  prísahu,  toto  je  teraz  jeho
žaloba, že „zasľúbenia Božieho Slova nie sú vôbec pravda.”

No, všetci títo svedkovia, ktorých žalobca predvoláva, tvrdia, že sú veriaci. Oni
všetci tvrdia, že sú veriaci, čiže podávajú o tomto dôkaz: „Nikdy by sme nenavštevovali
také zhromaždenia, keby sme neboli veriaci.” Tak oni hovoria, že sú veriaci.

12 A sťažnosť, ktorú pán Neveriaci prináša proti Slovu Božiemu, on tvrdí, že Marek 16
nie je pravda, že to proste nemôže byť pravda. Lebo on povedal, že bol raz chorý a teraz
podáva svedectvo, že bol raz chorý a išiel na tak zvané zhromaždenie Ducha Svätého,
kde ľudia kládli ruky na chorých a tvrdili, že budú uzdravení. Tak išiel, aby sa za neho
modlili  a keď to urobil ... On bol raz veľmi chorý a táto skupina ľudí Ducha Svätého
(takzvané Ducha Svätého) sa za neho modlili, vykrikovali a robili hluk a tvrdili, že sú
uzdravení. A pán Neveriaci prešiel v tom zástupe, za ktorých sa modlili, položili na neho
ruky a odvtedy prešlo už viac ako dva mesiace a zatiaľ sa neprejavil ani jeden náznak
uzdravenia. Tak on povedal, že Slovo Božie, že tá časť nie je pravda.

13 No, tak žalobca dáva usadnúť svojmu prvému svedkovi a privádza svojho ďalšieho
svedka, aby predstúpil. Je ním pán Pochybovač. Skladá prísahu a predstupuje. On tvrdí,
že je veriaci a počul, že v meste je zbor, kde majú verného pastora, tak zvaného muža
Božieho, tak hovorili ľudia z toho zboru. A tento človek veril Písmam, tak vravel. Modlil
sa za chorých a pomazával ich olejom. A čítal o tomto kapitolu v Biblii, v liste Jakoba 5.
kapitolu, 14. verš. „Je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru a nech
sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom a modlitba viery uzdraví  chorého a Pán ho
pozdvihne.” Tak on povedal, že tam išiel, bol chorý, obracal sa kde len mohol, aby sa
zbavil tejto brucelózy, ktorú mal. A doktor povedal, že sa toho nemôže zbaviť, že nemá
žiadnej  šance.  Tak  zobral  Boha  za  Slovo  a  vyhľadal  tohoto  tak  zvaného  zbožného
pastora, kde všetci  ľudia zo zhromaždenia vydávali  všetky rôzne svedectvá, že boli
uzdravení a tak ďalej. A tento zbožný pastor sa za neho modlil, pomazal ho olejom,
podľa Slova Božieho. Nepochyboval o tom, že ten človek je úprimný, nepochyboval o
úprimnosti toho zhromaždenia; ale ten pastor to urobil presne podľa poriadku, ako to
hovorí Biblia, pomazal ho a pomodlil sa za neho. A to bolo už viac ako pred šiestymi
mesiacmi a on neuvidel ani jeden znak polepšenia. Tak on skladá toto svedectvo. Tak,
ten druhý svedok odchádza.

14 Žalobca  potom predvádza svojho  ďalšieho  svedka,  ktorým je  pán Netrpezlivý.
Predstupuje  a  skladá  prísahu,  aby  vydal  svedectvo  proti  Slovu  Božiemu,  že  nie  je
pravdou. Tento muž predstupuje a tvrdí, že je veriaci a že jedného dňa čítal v Markovi, v
16. kapitole, alebo vlastne v 11. kapitole Marka a začnúc od 22. verša, kde sám Ježiš ...
Hovorí, že mal Bibliu s červeným písmom a že to červené písmo sú presne slová, ktoré
povedal sám Ježiš. A tak v tejto Biblii s červeným písmom, v Markovi, v 11. kapitole,
kde Ježiš hovoril, On povedal tento citát: „Majte vieru v Boha. Lebo amen, amen vám
hovorím, ak poviete tomuto vrchu: vrhni sa do mora a nebudete pochybovať, ale budete
veriť tomu, čo ste povedali, stane sa, môžete mať, čo ste povedali.” On tu hovorí, že
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mnoho rokov bol  chromý. Odkedy bol  chlapec. Bol  chromý na nohy. Musel  chodiť  s
barlami. Tak on to prijal, keď je Slovo Božie spoľahlivé a on povedal vo svojom srdci,
ako to tvrdí, aby teraz svedčil, povedal: „Budem chodiť.” A prijal Slovo Ježiša Krista,
povedal, že bude chodiť, pretože Ježiš tak povedal. „Ak poviete tomuto vrchu presuň sa
a keď sa modlíte, verte, že dostanete to, o čo ste prosili a budete to mať.” A on o to
prosil, modlil sa za to, povedal, že to bude mať a od vtedy je už päť rokov. A stále je
chromý na svoje nohy, ani trochu sa mu nepolepšilo.

15 A teraz predstupuje žalobca, po tom keď jeho svedkovia priniesli tri rôzne citáty
Písma,  čo  podľa  židovského  súdu  je  svedectvo  na  troch  svedkoch  Písma,  ktoré  je
napísané v Božej Biblii, údajne že to povedal Ježiš Kristus, ktorý je Syn Boží, Boh, ktorý
sa stal telom, prebýval v človeku, neomylnosť. A teraz predstupuje žalobca, aby vám
zdôraznil okolnosti tohoto prípadu.

No, pamätajte, vy ste porota a ste sudcovia.

16 Tak ten žalobca chce aby ste teraz vedeli, keď znovu zdôrazňuje okolnosti tohoto
prípadu, že títo ľudia tvrdia, že sú veriaci, tak ako to tvrdia aj ostatní. Tak on tiež tvrdí
...  Žalobca chce aby ste  vedeli,  že  Boh nemá právo dávať  vo svojom Slove takéto
nerozvážne zasľúbenia, keď za nimi nestojí, lebo ich dal svojim veriacim deťom aby
tvrdili, že je to tak. A tým, že to tvrdia, prichádzajú do hanby a robia si z nich posmech.
Tým,  že  vyhlasujú  Slová,  ktoré  nie  sú  pravda.  To  teraz  hovorí  žalobca.  „Lebo  On
nedodržal tie zasľúbenia pri týchto troch svedkoch, ktorí postupovali presne podľa Slova
Božieho.” A on chce, ten žalobca chce, aby ste vedeli, že Boh sklamal vo všetkých troch
prípadoch a nijako neprejavil, že dodržuje svoje Slovo. To vám chce zdôrazniť. Aj týto,
ktorí tvrdia, že sú veriaci.

17 Potom znovu, ten žalobca chce obrátiť vašu pozornosť na niečo ďalšie. „On, ktorý je
Boh, zasľúbil, že všetky veci sú možné, tým ktorí veria. On to zasľúbil.” Žalobca chce,
aby  ste  to  vedeli.  „A  títo  tak  zvaní  veriaci  sa  snažili  držať  tohoto  Slova  a  On  ho
nedodržal, preto je na Neho podaná žaloba, že nedodržal zasľúbenie.”

Znovu ešte, žalobca chce obrátiť vašu pozornosť na ďalšie Slovo Božie. „On tvrdí, že
je živý, po svojej smrti. Ježiš tvrdí, že je živý po svojej smrti.” A žalobca chce aby ste
vedeli,  že nevidel žiadneho človeka, ktorý by mal na rukách stopy po klincoch a po
celom tele jazvy od bičovania a na nohách stopy prebodnutia. Ani nevidel žiadnu tŕňovú
korunu na hlave nejakého človeka. „A On pri tom tvrdí, že po svojej smrti žije. Tiež to
tvrdí, v Liste Židom 13/8, že žije. A nie je to tak. Tiež tvrdí, v ev. Lukáša v 17. kapitole,
v 30. verši, že v týchto dňoch, v ktorých teraz žijeme, že On sa zjavi; aký bol vtedy, že
taký  bude.  On  tiež  tvrdí  ...  (Žalobca  vám  teraz  podáva  jasné  usvedčenie  tohoto
prípadu.) ... že v Zjavení 10, ten siedmy anjel, keď on začína trúbiť (to je anjel pre
Laodicejskú cirkev, ktorý má zavolať cirkev naspäť do viery otcov), že keď tento anjel
trúbi,  že  všetky  tajomstvá  Božie  majú  byť  v  tom dni  zjavené.  On  tiež  tvrdí,  že  v
Malachiášovi  4,  že tí  svätí  proroci  prorokovali,  že v tom čase povstane prorok, aby
ukázal, že to čo sa tu tvrdí je pravda. A nič z toho tak nie je! On tiež tvrdí, že nebo i zem
pominú, ale jeho Slovo nikdy nepominie.”

18 Žalobca dostal ten prípad sem. Vyvodil z toho jasné uzávery. Teraz to odovzdáva
vám, publiku, vám, ktorí ste aj sudcami aj porotou. No, počuli sme jeho stranu, počuli
sme svedkov. Počujeme, čo oni o tom hovoria. Počujeme čo do Slova vlieva žalobca a
ako to definitívne predstavuje z obidvoch strán. Všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal a on
nemohol vidieť ani jedno, ktoré by bolo pravdou. Tak sa snaží podať na Boha žalobu a na
Neho, že dáva také nerozvážne zasľúbenia, pretože „zasľúbenia, ktoré Boh dal sú úplne
nerozvážne.  Zasľúbenia,  ktoré On dal  na tento deň sú úplne nerozvážne.  A On ich
nedodržuje!”  Tak počuli  sme jeho stranu,  a  tak teraz  vyzvime svedkov obžaloby a
žalobcu, aby odišli.

19 A teraz zavoláme obhajcu obžalovaného. A obhajcom je teraz Duch Svätý. On teraz
prichádza a zastáva stranu obžalovaného. Prvá vec na ktorú chce upozorniť tento súd,
(Halaleluja),  že  žalobca  nesprávne vykladá  ľuďom Slovo,  tak  ako  to  urobil  Eve  na
začiatku. Pamätajte, on bol jej vykladačom. Boh im povedal, čo majú robiť a nikdy by
nebola smrť, žiaľ ani nič také a on prišiel a nesprávne vyložil Slovo. Preto keď sa človek
dostal mimo Božieho Slova, čo to potom spôsobilo? Boh ho neobhájil. Ale vidíte? Satan
vykladal Eve Slovo. Ona nepočúvala svojho muža a Boha, ale prijala žalobcov výklad
Slova. A on nemá žiadne právo dávať tomu výklad, a ani žiadny človek nemá na to
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právo. Boh sám vykladá svoje Slovo. On nepotrebuje nás; On dodržuje svoje Slovo,
veríme tomu. A teraz on chce obrátiť vašu pozornosť na to, že ten istý vykladač, tých
prvých Božích Slov, ktoré boli povedané, je žalobcom, ktorý sa snaží dnes popoludní
uvaliť žalobu pred týmto súdom, ten istý a on nesprávne vykladá Slovo. To je prvá vec,
ktorú obhajca chce povedať. No, On chce, aby ste si toto všimli, že on bol Evin vykladač
a on nesprávne vyložil Slovo.
20 Po prvé, on vám chce podať túto myšlienku, že to zasľúbenie je len pre veriacich;
nie pre tých, ktorí sa robia veriacimi, nie pre pochybovačov, ani pre neveriacich. To je
len pre tých, ktorí veria! On chce, aby tento súd ... obhájca, Duch Svätý chce, aby si
tento súd uvedomil, že tieto zasľúbenia sú len pre veriacich.

Potom v krížovej otázke on povedal: „Títo sú veriaci!”

A teraz sám obhájca by mal vedieť, či sú veriaci alebo nie, pretože On je ten, ktorý
oživuje zasľúbenie. Ako toto prekročíte? Prebieha skutočne horúci súdny proces. Ako sa
cez toto dostanete? To má vedieť Duch Svätý, lebo On je život, ktorý je v Slove, On je
ten, ktorý oživuje Slovo. Tak ako váš duch oživuje vaše telo a telo je oživené skrze
ducha; bez ducha je  telo  neúčinné,  telo  je  mŕtve.  A Slovo bez Ducha je  mŕtve.  Je
potrebný Duch, aby priviedol Slovo do života, aby ho oživil. A On je oživovateľ toho
Slova a On je obhájca obžalovaného. Amen. Ako potom toto obídete? Chcem aby to
tento súd veľmi dobre porozumel, že On je oživovateľ, On by to mal vedieť. On oživuje
Slovo.

21 Znovu,  On  chce  obrátiť  pozornosť  tohoto  súdu  na  Slovo  zasľúbenia,  ktoré  je
spochybňované. On im neudal žiadny určitý čas, kedy budú uzdravení.  On povedal:
„Modlitba viery uzdraví chorého a Boh ich pozdvihne.” On nepovedal: „Hneď v tej chvíli.”
„Na chorých budú klásť ruky a budú uzdravení.” On nepovedal: „V ten ďeň, za mesiac,
za rok.” On len povedal: „Oni budú!” Svedok obhajoby chce aby ste to vedeli, že On
nepovedal, že sa stane zázrak. On len povedal: „Budú uzdravení.” Vykladajte správne
Slovo. „Budú uzdravení.” On nepovedal žiadny určitý čas. A to je vtedy, ak sú veriaci! Ak
sú veriaci, budú uzdravení. „Na chorých budú klásť ruky a oni budú uzdravení.” Či to
bude teraz, za týždeň, za mesiac, za rok, za desať rokov, za dvacať rokov, za päťdesiat
rokov. „Oni budú uzdravení.” On tak povedal! To je, ak sa môžu držať svojej viery. No,
to je svedok obhajoby.

Ďalšia vec, na ktorú chce svedok obhajoby tiež upozorniť tento súd dnes popoludní,
že Slovo je semeno a aby semeno mohlo byť oživené musí spadnúť do úrodnej pôdy.
Semeno nebude rásť na skale. Semeno musí mať úrodnosť. A Slovo musí spadnúť do
viery,  ktorá  je  úrodnosťou,  ktorá  spôsobuje,  že  Slovo  sa  vyplňuje.  Teraz  svedok
obhajoby ...

22 Mohli by sme obrátiť pozornosť na oveľa viacej vecí, ktoré by sa mohli povedať, ale
nechceme vás držať príliš dlho, máme veľa ľudí, za ktorých sa chceme modliť. Chcem,
aby ste vy, súd, počúvali.

Obhájca bude teraz predvádzať svojich svedkov. Viete. Obhajca má právo predviesť
svedka,  pretože  žalobca  predviedol  svedka.  A  teraz  obhajca  predvoláva svedka.  A
obhájca chce predstaviť tomuto súdu, dnes popoludní, proroka Noeho. „Predstúp, Noe a
postav sa sem. Dozvedel som sa, že máš svedectvo ohľadne Slova Božieho, ktoré ti bolo
dané.”

„Áno.”

Svedok chce dnes povedať tomuto súdu, že bol len obyčajný človek a veril Bohu. A
žil vo vedeckom veku, kde ľudia verili, že dni zázrakov nikdy neboli. Nikdy nebol na zemi
dážď,  ale  jedného dňa on stretol  Boha.  A  Boh mu povedal,  aby  pripravil  koráb na
záchranu ľudí a všetci, ktorí vojdu do toho korábu sa zachránia. A svedok chce povedať,
že on vážne, z celého svojho srdca tomu veril. A išiel a kázal o tom. Išiel a nie len to
kázal, ale jeho skutky svedčili o jeho viere, začal stavať ten koráb.
23 A svedok chce ukázať prstom na pána Neveriaceho a na pána Pochybovača a na
pána Netrpezlivého. „Chodili za mnou a obťažovali ma vodne aj v noci. Kedy bude pršať?
Hovoril si to už pred rokom a tam hore neni žiadny dážď. Išli sme za vedcami a oni
potvrdili, že tam hore nie je žiadny dážď. A tvrdili o mne, že som blázon. Vysmievali sa
zo mňa a povedali mi, že som úplne hlúpy a obmedzený, keď verím takéto nerozvážne
zasľúbenia, nezhodné s vedeckým výskumom.” Ale on povedal: „Ja som ďalej pracoval
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na tom programe, pretože, pevne som sa toho držal, pretože som vedel, že to je Božie
Slovo a ono nemôže sklamať. Staval som koráb.”

A potom keď koráb bol dokončený, potom tí posmievači každý deň chodili okolo
archy, keď som stál vo dverách a kázal som im a oni stále hovorili: „No, už je odvtedy
120 rokov, kde je tvoj dážď? Tak, vidíš, všetká tvoja práca je zbytočná, vraveli. Naší
vedci majú pravdu, také niečo nie je. Ty si úplne obmedzený starý človek, keď veríš
takému nezmyselnému zasľúbeniu.”

24 „A potom prišiel  ten deň, keď som chcel raz ráno vyjsť von z môjho korábu. A
zrazu, bez pričinenia ľudskej ruky, dvere sa zavreli rovno pred mojou tvárou a ja som
bol zapečatený vo vnútri. Čo sa stalo? Potom som vyšiel hore na vrch po rebríkoch,
ktoré som postavil a otvoril som okno. A mohol som počuť čo rozprávali tam vonku;
Sedel tam pán Neveriaci, pán Pochybovač a pán Netrpezlivý, hovorili: „No, čo sa stalo?
Sám sa chytil do pasce!” A ja som si pomyslel, že určite teraz začne pršať. Keď som tam
vošiel dovnútra, to bolo 27. ... či vlastne 17. mája. Dvere sa predo mnou zavreli. Zvolal
som svojich ľudí a povedal som im: „Buďte pripravení, za niekoľko minút začne pršať.” A
celý dlhý deň pán Neveriaci a pán Pochybovač, pán Netrpezlivý chodili  okolo môjho
korábu,  kritizovali  ma  a  hovorili  o  mne  všetko  zlé.  Ale  ja  som  povedal  svojmu
zhromaždeniu: „Buďte ticho. Boh nám dal toto zasľúbenie!”

Na  druhý  deň,  slnko  vyšlo,  bolo  jasno;  žiadny  dážď,  žiadne  hrmenie,  žiadne
blýskanie.  Na tretí  deň, to isté,  na štvrtý,  piaty,  šiesty.  Ale ráno 24. mája, po 120
rokoch, prišiel z neba silný príval. A všetci tí, ktorí boli pomazaní od pána Pochybovača,
Neveriaceho a Netrpezlivého, tam vonku zahynuli.“

25 Obhajca povedal: „Zostup dole Noe. Chcem zavolať ďalšieho svedka. Poď sem, pán
Abrahám, chcem aby si povedal svedectvo.”

Príchádza pán Abrahám a hovorí: „Pracoval som na svojej farme neďaleko Ur, v
zemi Chaldejov. Oženil som sa s mojou polovičnou sestrou, nazývala sa Sarai a ja som
sa nazýval Abram. Stretol som Boha a Boh mi povedal, že budem mať so Sarou dieťa.
Sarah, v tom čase mala 65 rokov a ja som mal 75. A Boh mi povedal,  že so Sarah
budem mať  dieťa  a  že  cez  to  dieťa  bude  požehnaný  celý  svet  a  ja  budem otcom
mnohých národov. Rýchlo som sa vrátil, pre túto radosť, ktorú som mal v srdci. Stále
som miloval deti a myslel som si, že nikdy nijaké nebudem mať. Ale keď Boh povedal, že
ho budem mať, uveril som Mu. Išiel som ku doktorovi urobiť prípravy. On ma vyhodil z
ordinácie, sedel tam pán Nevriaci. Vyšiel som na ulicu a vládne orgány ma chceli zavrieť,
že som nenormálny. A potom, keď roky prechádzali pán Netrpezlivý ma mučil dňom i
nocou.”

26 „Prvý  mesiac  som povedal  svojej  žene,  Sáre.  Viete,  ona  mala  po  prechodoch,
prestalo to byť s ňou ako to býva so ženami. A ja som povedal Sáre: „Drahá, máme
všetky tie malé topánočky, a detské oblečenia a všetky drobnosti? Sme pripravení, či
nie?”  „Áno,  všetko  je  pripravené.”  „Teraz  sa  to  stane,  dávaj  pozor.”  A  po  tých
dvadsiatych  ôsmych  dňoch  na  konci  som sa  opýtal:  Ako  sa  cítiš,  drahá?“  „Nič  sa
nezmenilo, Abrahám.” Dobre, povedal „Povedal som, Chvála Bohu! Sárah, nepochybuj.
Boh tak povedal, v každom prípade ho budeme mať!” Takto to trvalo roky.“

„A potom, keď prechádzal rok za rokom, pán Pochybovač, pán Nevriaci a oni všetci
si zo mňa robili posmech. Ale po dvadsiatych piatych rokoch sa to dieťa narodilo, keď
som mal  sto  rokov.  Boh  mi  nepovedal,  že  to  dieťa  budem mať  na  druhý  deň.  On
povedal, že ho budem mať! A ja sa nestarám ako dlho to trvalo, Boh to zasľúbil! Čakal
som dvadsať  päť  rokov.  Oni  si  mysleli,  že  tak  zostarnem až  zomriem,  ale  ja  som
povedal: „Ja nemôžem zomrieť, to zasľúbenie je pre mňa. Boh tak povedal”
27 „Ako pán Vysmievač a pán Neveriaci, pán Pochybovač, pán Netrpezlivý ustavične
chodili, mali pomazaných ľudí a hovorili: „Abrahám,otec národov, koľko máš teraz detí?”
Ale ja som sa toho pevne držal, pretože som nikdy nezapochyboval o Slove Božom v
nevere. Vedel som, že Boh je schopný dodržať každé slovo, ktoré zasľúbil. Nehľadel som
na svoje telo, skoro umŕtvené, ani na umŕtvenie Sárinho lona. Ale veril som Bohu. Oni
vraveli:  „No, zdá sa mi,  že pred dvadsiatimi piatimi rokmi si  hovoril,  že budeš mať
dieťa?”  „Povedal  som to  pred  dvadsiatimi  piatimi  rokmi.”  Ale  pán  Netrpezlivý  tam
povedal: „No, prešlo dvadsať päť rokov. Pozri sa teraz na seba! Fúzy ti visia skoro po
kolená. Pozri sa, si starý.” Dal som mu vedieť, že Boh mi nepovedal, kedy budem mať to
dieťa. On povedal: „Budeš ho mať so Sárou.” A tým to bolo vybavené! Pevne som sa
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toho držal. Slovo nikdy nepovedalo kedy. Ono povedalo, že to sa stane!“

28 Zavolajme rýchlo ďalšieho svedka, nemáme veľa času. Mohli by sme ich zavolať
stovky. Zavolajme ešte ďalšieho svedka, Mojžiša, nech povie svedectvo.

„Aha,” on povedal, „bol som vyučený všetkej múdrosti Egypťanov. Bol som profesor
akého nebolo. Ale jedného dňa tam ďaleko na púšti, keď som mal osemdesiat rokov,
stretol som Boha. Bol vo forme znaku, bol horiacim ohňom v kríku. Povedal mi, že počul
vzdychanie  svojho ľudu a  rozpomenul  sa  na  svoje  zasľúbenie  o  ich  vyslobodení.  A
povedal mi: „Posielam ťa.” Ja som povedal: „Kto som ja? Ja neviem dobre hovoriť. Nie
som teológ. Nemôžem ísť.” On povedal: „Budú ti dané dva znaky. Jeden z nich bude v
tvojej ruke, ten druhý sa bude diať cez palicu. A ak oni nebudú počúvať na hlas tohoto
znamenia, potom vylej na zem vodu, premení sa na krv, to potom zakončí tú vec.”

29 „Keď som zobral môj znak, ktorý mi dal Boh a išiel som pred faraóna, pred pastora
faraóna, on sa snažil spraviť aby môj znak vyzeral nespoľahlivý. Povedal: „To dokáže
skoro každý lacný veštec alebo Egypťan. Skoro každý obyčajný kúzelník dokáže urobiť
tieto  triky.”  A  zavolal  dvoch,  ktorí  sa  nazývali  Jambres  a  Janes  a  oni  skutočne
napodobnili všetko, čo som urobil. Ale to ma nezastavilo, pretože ten hlas, ktorý ma
poslal bol hlas Písma a ja som s ním zostal. To bolo Slovo Božie.

To bol Biblický znak, Biblický hlas, Lebo pamätám na svoje zasľúbenie a čas sa
priblížil. Oni nemali v Izraelovi už stovky rokov žiadnych prorokov, 440 rokov nemali v
Izraelovi žiadnych prorokov. Ale On povedal: „Ale Ja ťa posielam, aby si bol prorokom.”
A on išiel. „A On mi toto povedal, ako znak, že prídem naspäť a privediem tie deti ku
tomuto vrchu. Trvalo to dlhý čas, ale vykonal som to. Stál som verne na Slove. A keď
Janes a tí telesní napodobovatelia, ktorí sa z toho chceli vysmiať, aj tak som vedel, bez
ohľadu na to koľko sa vysmievali a koľko mohli robiť ...”

Viete že to sa má v posledných dňoch znovu zopakovať? Ježiš tak povedal. Biblia
povedala: „Ako Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak to budú robiť aj títo v
posledných dňoch.” Napodobovatelia, ktorí sa snažia činiť podobne, robia potom kópie.

Ale on povedal: „Ja som stál nepohnute pretože som vedel, že ten hlas bol hlasom
Písma.” Hoci boli dvaja a on len jeden. Ale on išiel dole a urobil to, čo ... a to potvrdilo,
že to je pravda. On prišiel presne naspäť ku tomu vrchu, kde mu Boh povedal.

30 „Zostúp Mojžiš. Zavolajme rýchlo ďalšieho svedka. Józuu.”

Jozue povedal: „Keď sme boli blízko zeme, prišli sme do Kádeš barnei. A Mojžiš,
sluha Boží, išiel a zobral všetkých ... jedného z každého pokolenia, jedného z každej
denominácie a povedal: Prejdime a prešpehujme zem. A my sme to prešli, dvaja z nás a
priniesli sme naspäť dôkaz, že to je dobrá zem.” Oni mali o tom dôkaz. To boli ozajstní
letniční. „Tak oni sa vrátili s tým dôkazom, že to je dobrá zem. Ale keď prišli ku tomu
aby sme zabrali celú tú zem, oni povedali: „My to nedokážeme. My to nedokážeme, nie
sme schopní.” A ľudia boli celí roztrhaní, nevedeli čo robiť, do ktorej organizácie ísť. A ja
som ich upokojoval. Povedal som: „Pamätajte to je zasľúbenie Božie! Boh povedal: Ja
som vám dal túto zem.” A čo Boh zasľubuje, On to vyplní! Utišoval som tých ľudí. Na
druhý deň povedali: Ideme? Na druhý deň: Ideme? Stalo sa to za štyridsať rokov, ale
zabrali sme tú zem!“

31 Ďalší svedok, rýchlo. Môžem zavolať Izaiáša, aby sem predstúpil? „Izaiáš, budeš
svedčiť  ako  svedok  obhajoby  a  povieš  nám  svedectvo  na  obranu  obžalovaných,
obžalovaného?”

„Áno. Ja som bol prorok. Bol som potvrdený prorok. Čo som povedal, nebolo ...
nevedel som čo hovorím, ale Boh spravil, že to čo som povedal, to sa stalo. Každý tomu
začal veriť. Celá cirkev, oni tomu začali veriť. Jedného dňa sa stala zvláštna vec. Pán
Boh mi povedal: Izrael vyhľadáva znamenia, tak chcem aby ho mali, ale Ja im dám
super  znamenie.  A  ono  bude  pre  super  vek,  keď  budú  mať  supermarkety  a  super
nadzvukové lietadlá a super, všetko super. Ja im dám super znak. Panna počne! A ja
som bol potvrdený prorok, tak každá panna si  pripravila topánočky a všetko ďalšie,
pripravovala sa na to, že bude mať dieťa. Tak veru, ona bola tou, ktorú Jehova zavolal.
Odohrali sa všetky rôzne veci. Tak veru. No, očakávame, že ona, moja dcéra, počne.
Táto, táto, každé dievča na to očakávalo. Prešli roky. Niektorí si škrabali hlavu a vraveli:
Ten starý falošný prorok. Ale to sa vyplnilo za osemsto rokov. On nepovedal, kedy ona
počne. On povedal, že počne! Za osemsto rokov potom, panna počala.”



SÚDNY PROCES 8

32 A teraz, ako posledný svedok, ak mi prepáčite, môžem byť ten posledný svedok?
Toto sa nestalo voľakedy dávno v Biblii, to sa deje teraz. Dovoľte, že budem ďalším
svedkom, ešte za niekoľko minút, predtým ako sa začneme modliť za chorých. Dobre
počúvajte.  Ja  by  som  rád  vydal  svedectvo  na  Jeho  podporu.  Chcel  by  som  byť
predvolaný a postaviť sa, zodvihnúť ruku a povedať pravdu, nič iné len pravdu.

Rád by som povedal, ako som sa vôbec stal kresťanom. Môj otec a matka, starý
otec a stará matka po oboch stranách, všetci boli hriešnici. Mojou povahou bol kúkoľ ...
a ako budem pšeničným zrnom. Ale raz ráno v starej drevenej chatrči tam v Kentucky,
tak povedala moja matka a tá pôrodná baba, 6. apríla, o piatej ráno v 1909 roku, keď
ma Pán Boh priviedol na zem, tam v tom malom okne zastalo svetlo. A keď okno otvorili,
matka ležala na posteli vypchatej kukuričným šúštím, aby sa presvedčila aké má dieťa,
krúžiac vošlo dovnútra svetlo. Tí ľudia, ktorí bývali v tých horách nevedeli, čo si o tom
majú myslieť. Ja som bol príliš malý, aby som toto vedel.

33 A ako chlapec, okolo osem ročný, sedem alebo osem ročný, niesol som vodu do
destilačného prístroja, ktorým môj otec na čierno pálil pálenku. Jedno teplé septembrové
popoludnie, sedel som a plakal, chcel som ísť s chlapcami na rybník chytať ryby a oni ...
Nemohol som tam ísť lebo som musel nosiť túto vodu. Počul som v strome akoby vír,
keď som bol asi v polovici  cesty. Všade bolo ticho, v septembri je v Indiáne všetko
potichu, bolo hrobové ticho. A tento vír v kríku, vyšiel z tade hlas a povedal: „Nikdy
nefajči, nepi, neznečisťuj svoje telo (To znamená behať so ženami), ani nerob nič také,
pretože máš vykonať prácu, keď budeš starší.” Matka zavolala doktora, myslela si, že
som nejaký nervózny.

Za týždeň potom som videl ten Municipalský most, v tranze, ako som to nazýval.
Videl  som,  ako  stavajú  cez  rieku  Ohio  ten  Municipalský  most  a  zahynulo  na  ňom
šestnásť mužov. Za dvadsať dva rokov od toho dňa na tom istom mieste postavili ten
Municipalský most a pri jeho stavbe zahynulo šestnásť mužov.

34 Jednej noci v Green Mill, nevedel som, čo toto všetko znamená ... Neskoršie som sa
stal kazateľom, aby som slúžil Pánovi. Jednej noci v Green Mill ... Môj pastor mi práve
povedal, povedal som mu, že pôjdem a budem mať ... že môžem vidieť veci a oni mi
povedali, že to je diabol. A ja kresťan, nechcel som mať nič spoločného s diablom, ani
trochu. Tak som tam išiel a povedal som: „Pane, nemôžem ďalej takto žiť.” A bol som
tam na takom mieste v rybárskom tábore, modlil som sa tam jednej noci. Pán ku mne
prehovoril v strome, ako ku Mojžišovi. Potom tu v tomto Green Mill, tam prišiel muž a
povedal mi, aby som sa nepokúšal a neprosil o to, aby som sa tohoto zbavil, ale že to je
dar poslaný od Boha, ktorý má byť prinesený ľuďom na svete a dal mi poznať cez Písma,
že všetky tieto veci, ktoré boli zasľúbené podľa Biblie sa musia vyplniť, že čas je na
blízku.

Vrátil som sa a povedal som to svojmu pastorovi. Išiel som a povedal som mu to a
on povedal: Billy, čo si jedol? Mal si sen a to bola nočná mora?“ Ale pre mňa, to bol
Malachiáš 4. On povedal: „Ako to urobíš?” To bol Lukáš 17/30. To tiež bolo Zjavenie 10.
To boli tiež všetky tieto miesta Písma, ktoré boli zasľúbené na posledné dni. Nevidel som
hneď vtedy, že sa to stalo. Ľudia sa divili: „Kedy sa toto stane?” Ale ja som sa toho ďalej
držal.
35 Jedného dňa pri rieke, krstil som v rieke päťsto ľudí, keď zrazu toto isté svetlo,
ktoré tam vošlo keď som bol malý chlapec ... A ja som povedal ľuďom, že som to videl.
Oni povedali, že sa mi snívalo a že to je nejaký druh duševnej predstavy, ktorý som mal.
Ale pred viac ako päť tisíc ľuďmi o druhej popoludní v 1933, z oblohy prichádza dole
tento oblak a hovorí tieto slová: „Ako Ján Krstiteľ bol poverený, aby predchádzal prvý
Kristov príchod, tvoja služba bude predchádzať druhý Kristov príchod.” Kde to počulo
tisíce a tisíce ľudí a noviny priniesli o tom svedectvo.

Chcem povedať a chcem na toto obrátiť pozornosť toho slepého žalobcu, ktorý sa
obzerá, aby uvidel nejakého muža s jazvami od tŕňov a klincov a všetky takéto veci.
Písmo toto nehovorí! Nedáva takéto zasľúbenie.

36 Čítame tu v Lukášovi v 17. kapitole a v 30. verši, Ježiš hovorí: „Ako bolo vo dňoch
Sodomy,  tak  bude,  keď  sa  zjavi  Syn  človeka.”  Keď  sa  zjavi!  Chcem  obrátiť  vašu
pozornosť na toto len na niekoľko minút, ak ma znesiete ešte niekoľko minút. Buďte
teraz niekoľko minút skutočne pozorní.

Všimnite si, Ježiš niesol tri mená; Syn človeka, Syn Dávidov, Syn Boží. On mal tri
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mená. Vždy je to tá istá osoba ale s tromi menami. Tak ako Otec, Syn a Svätý Duch;
stále je to ten istý Boh, tri atribúty.

Tak ako ja. Moja žena mi hovorí manžel. Moje deti nemajú so mnou nič dočinenia
skrze meno manžel, ja som ich otec. Môj malý vnuk, ktorý tam sedí, nemá so mnou nič
pod menom otec, nič pod menom manžel, on je môj vnuk. A to je stále tá istá osoba.

37 A  my  vidíme,  keď  Ježiš  prichádza  a  snaží  sa  zjaviť  seba  ako  Syna  človeka
(Neprehliadnite toto!), keď sa On zjavil a hovoril o sebe, stále „Syn človeka,” Izrael bol
slepý. Oni nevedeli nič o tom čo znamená Syn človeka. Ale oni hovorili „Syn Dávidov,”
keď  tam  vybehol  slepý  Bartimeus  a  rozpoznal  Ho.  Dávid,  to  znamenalo  „Kráľ.”
Pamätajte, Syn človeka, Syn Dávidov, Syn Boží (čo znamená Pán). Tento žid dostal to, o
čo prosil, pretože pristúpil ku Nemu v mene Syna Dávidovho, Kráľa; On nebol spasiteľ,
ale Kráľ.

Ale keď tá grékyňa, tá síroféničanka pristúpila ku Nemu v mene Syna Dávidovho,
On vôbec ani trochu nezodvihol hlavu. Ona nemala na Neho žiadne právo v mene Syna
Dávidovho. On pre tú síroféničanku nebol Syn Dávidov. Ale keď povedala „Pane”, vtedy
sa obrátil. On bol Pán. Pán, On bol pre ňu Pán, nie žiadny Syn Dávidov.

38 No, prečo Ho nepoznali ako Syna človeka? Syn človeka bolo duchovné zjavenie,
prorok. Syn človeka znamená prorok.

Ak si otvorite Biblie v Ezechielovi, 2. kapitola 1. verš, zistíte, že Ezechiel bol prorok,
Slovo Božie na ten deň. A sám Jehova ho nazýva Syn človeka. Jehova nazýva jeho,
človeka,  Syn človeka,  tak isto  ako Ježiš  zjavil  seba ako Syna človeka.  Čo to  bolo?
Zasľúbené Slovo na tú hodinu sa zamanifestovalo, ten istý Boh! Boh v čase Ezechiela,
Boh v čase Ježiša, Syn človeka! On nebol v tom čase ...

On bol  Syn človeka,  pretože  On sa  prišiel  zjaviť  Izraelovi  ako  prorok  a  oni  to
odmietli.  A to bolo proroctvo, že oni Ho majú prijať v mene Syna človeka, proroka,
pretože to bolo podľa Slova. 5. kniha Mojžišova 18/15, „Pán tvoj Boh ti vzbudí proroka
ako som ja.” A keď On prišiel, On sa zidentifikoval vo svojej službe ako človek, nie ako
Syn Boží, ako Syn človeka! Boh je Duch. A On sa zjavil ako Syn človeka, čo On tvrdil že
je, a oni boli slepí a nemohli to vidieť.
39 Ale teraz, pre pohanov sa On teraz zjavuje ako Syn Boží, čo je Duch Svätý. No,
Ježiš povedal: „Ako bolo vo dňoch Sodomy!”

Chcem, aby ten slepý žalobca toto videl. On je stále slepý vykladač Slova. Berie
svoje organizačné predstavy o tom a viac už nič o tom nevie. On to robí, aby zviedol,
pretože je od začiatku zvoditeľ.

Ježiš povedal: „Ako to bolo vo dňoch Sodomy, keď sa zjavil Syn človeka!” Vo dňoch
Sodomy sa Syn ... sa Boh zjavil v ľudskom tele, ktorý bol raz nazvaný Melchisedek,
Otec. Melchisedek v tom čase nemal otca ani matky, nemal začiatok dní ani koniec
života; ktokoľvek On bol, On zostáva ten istý. Ježiš mal otca a matku; ale tento muž
nemal ani otca ani matku. A On sa zjavil Abrahámovi vo forme Syna človeka, Elohim,
Jehova.  Cirkev  teraz  v  tomto období  počas  cirkevného veku konala  službu v  krste
Duchom svätým, ale Ježiš tu povedal, aby vám urobil Malachiáša 4 a ostatné miesta
Písma skutočnými (Vidíte?), že „V posledných dňoch, tesne pred príchodom, svetové
uloženie bude ako bolo v Sodome a Syn človeka sa zjavi ako Syn človeka, ako to urobil
vo dňoch Sodomy.”

Slepý žalobca, či to nevidíš? Jeho Slová sú pravda. Nie jazvy po klincoch a otlačky
po tŕňoch.

40 To  je  Syn  Boží  zosobnený  vo  svojej  cirkvi  ako  Syn  človeka.  To  musí  vyplniť
Malachiáša 4 a ostatné miesta Písma. Upozorňujem súd, poriadne sa na to pozrite, „Syn
človeka”! Ako Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý; to je ten istý Boh, tri rôzne atribúty
toho istého Boha. Teraz toto je Syn Dávidov ... Syn človeka zjavený potom ako Prorok.
Syn Dávidov, Kráľ. A teraz Syn Boží pre vek cirkvi, ako Boh nie je človek, Boh je Duch a
Duch, Syn je Duch Svätý, ktorý je zjavený v cirkevnom veku. Ale tu je zasľúbené, že v
posledných dňoch sa zjavi Syn človeka.

Slepý žalobca, rozumieš tomu? A chcem, aby si vedel slepý žalobca, my to vidíme,
veríme tomu, tieto slová sa vyplnili pred nami a my vieme, že je to pravda.

41 Pre Židov On bol Syn Dávidov. Pre Grékov On bol Pán, pre nás je On Pán, pre
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Pohanov. A teraz v posledných dňoch sa On znovu vráti naspäť ako Syn človeka, pretože
Malachiáš nám zasľúbil, že v posledných dňoch povstane prorok, ktorý navráti srdcia ľudí
naspäť do (preč od tých organizácií) naspäť do originálneho Slova, do viery otcov, do
originálnych letníc. A keď to On robil, ev. Jána 14/12, skutky ktoré On činil sa tiež budú
diať. Zjavenie 10 zasľúbilo celé tajomstvo. Ako zjavíte tie tajomstvá? Vidíte čo vynechal
Luther, vidíte čo vynechal Wesley, vidíte čo vynechali letniční a potom zjavi tajomstvo
srdca, aby to ukázalo, že to je ten istý Boh v každom veku, a to nie je nič iné ako Božie
Slovo,  ktoré  sa  manifestuje  znovu ako Syn človeka.  My neočakávame na jazvy po
klincoch; očakávame na zamanifestované Slovo. Všimnite si, Boh zasľúbil teraz tieto veci
a On to robí presne tak, ako to povedal. Mohol by som povedať viacej, ale, skončíme tú
tému, je neskoro.

42 Pán žalobca, chcem aby si vedel, že by som mohol tu dnes popoludní zavolať tisíc
sedkov. Chcem, aby si vedel, že to čo On povedal to urobil, my sme svedkovia, že On
dodržuje svoje Slovo! Existuje skutočné zhromaždenie Ducha Svätého! Existuje skutočná
moc Božia! A je skutočné zasľúbenie, že oni budú uzdravení, keď na chorých položia
ruky. Chcem aby ste to vedeli. Chcem, aby ste vedeli, že On povedal: „Ako bolo vo
dňoch Sodomy, tak to bude pri príchode Syna človeka.”
43 Ja som cudzí a ja len svedčím, že to čo hovorí Biblia je pravda. Ak si všimnete,
anjel Pánov, ktorý prišiel vo forme človeka, bol obrátený chrbtom ku stanu a On povedal
Abrahámovi čo si Sára myslí.  Ježiš povedal, že to sa zopakuje. No, ak som povedal
pravdu, nech Boh potvrdí, že to je pravda. Nech to On zjavi. Potom, to nie je tajomstvo,
potom to vieme. Rozpustím dnes popoludní tento súd s týmto rozsudkom, aby ste to
sami rozhodli  vo svojej vlastnej mysli.  Nech Boh, ktorý dal zasľúbenie ...  Nie vtedy
dávno v tých dňoch; oni boli potvrdené. Nech Boh, ktorý dal to zasľúbenie, nech ho dnes
potvrdí, nech povie to isté. Niektorí z vás si myslia v srdci ... Modlite sa Bohu za svoju
chorobu alebo nemoc a budete vidieť či Boh zjavi tajomstvo srdca. Vyzývam vás, aby ste
to urobili, od jednej strany na druhú. No, či by som sa odvážil robiť niečo také, keby som
nestál presne na tom, čo hovorí Písmo? Chcem, aby tento súd videl, že On je ten istý
včera, dnes i naveky, že On dodržuje svoje zasľúbenie. A On zasľúbil, že Ježiš Kristus sa
zjavi v posledných dňoch, ako Syn človeka.
44 Tu sedí muž trpí na hemoroidy. V živote som ho nevidel. Ak je to pravda, zodvihni
ruku. Veríš mi, že vydávam svedectvo o Božom Slove? To je tvoja žena, ktorá sedí vedľa
teba. Ona tiež trpí, má cystu na hlave. Ak je to pravda, zodvihni ruku. Veríte, že mi Boh
môže povedať kto ste. Ak je On stále Slovom, Slovo pozná tajomstvá srdca. Vy ste pán
a pani Huntoví. Ak je to tak, zodvihnite ruku. Prečo tomu neveríte?

Tu, tu sedí muž, sedí rovno tu, má dole hlavu, plače, modlí sa za seba a tiež za
svoju ženu. Ona nie je tu. Ona dnes popoludní nie je s tebou. Ona trpí. Veríš, že Boh mi
môže povedať, čo jej je? Ona tu nie je. Veríš? Veríš. Ja som ti cudzí, je to tak? Tvoja
žena má ženské potiaže. Ak je to pravda, zodvihni ruku, vysoko, aby to ľudia mohli
vidieť. A tvoje meno je Smith. Veríš, že Boh ju uzdraví? Ak je to tak, zamávaj takto
rukou. Vyzývam vás, aby ste verili, že Ježiš Kristus je zjavený vo forme Syna človeka v
ľudskom tele v tele nevesty ...?...

45 Tu je žena, sedí tu a díva sa na mňa, trpí na vysoký tlak. Veríš, že Boh mi môže
povedať kto si? Nazývajú ťa Daisy. Ak ... Je to pravda? Zodvihni ruku. Ver teraz z celého
srdca, Ježiš Kristus ťa uzdraví - dá ti to, o čo prosíš. Vidíte? On je ten istý včera, dnes i
naveky. Veríte tomu?

Tu sedí muž, rovno tu vzadu, díva sa na mňa, na srdci má bremeno. Za svojho
syna. Syn má cukrovku. Veríš? To je tvoja žena hneď vedľa teba, ktorá začala plakať,
ona má na srdci bremeno. To je za jej sestru. Jej sestra je chorá na srdce, komplikácie.
Vy ste pán a pani Sickles. Je to pravda? Zamávajte takto rukami. Vstaňte ak som vám
úplne cudzí. Vstaňte, ak som vám cudzí a nepoznám vás.

Čo to je? Vyplňovanie sa Božieho Slova v posledných dňoch! Žalobca, chcem, aby si
vedel, že Slovo Božie je pravda. Boh mi to povedal pred tridsiatimi tromi rokmi. Čakal
som celý tento čas, ale to sa vyplnilo rovno tu dnes popoludní.  Boh dodržuje svoje
Slovo! On je ten istý včera, dnes i naveky. Nech vás Boh žehná; choďte teraz a vezmite
si to po čom túžite.

46 Váš názor reprezentuje porotu. Porota musí rozhodnúť. A spôsob ako sa budete
odteraz správať bude vyjadrovať alebo ukazovať ľuďom aký ste vyniesli rozsudok. Je On
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vinný, alebo nie je vinný? Veríte, že nie je vinný, že dodržuje svoje Slovo? To je na nás
... Počúvame starého Netrpezlivého, Neveriaceho a Pochybovača. Ale veríte teraz, že
Boh dodržuje svoje Slovo? Váš názor predstavuje porotu.  A spôsob ako sa odteraz
budete správať dokáže ľuďom aký ste vyniesli  rozsudok. Vidíte to? Skloňme potom
hlavy.

Povedal som vám skutočnú pravdu. Keby sme mali čas zostať tu, nie je v Biblii
miesto písma, ktoré by svedčilo niečo iné než toto. Som úprimný. Ale viete, niekedy, byť
úprimným nie je tak ľahko. Ale keď tam stojí Boh! Nebolo to ľahko Lutherovi, Wesleyovi
ani tým ostatným. Nie je to ľahko vám ani nikomu ďalšiemu, kto za tým stojí. Ale dnes
popoludní musíte zaujať svoj postoj. On nikdy nepovedal ... On povedal: „Na chorých
budú klásť ruky a oni budú uzdravení.” Ak tomu veríte, potom sa nestarám, či sa to
stane hneď teraz, či sa to stane na budúci týždeň, či sa to stane za dvadsať rokov odo
dneška; ak absolútne tomu veríte, musí sa to stať. Ja ..

47 Sedí tu teraz doktor, ako mi povedali. Chcem mu poďakovať. Bol som pri jednom
pacientovi, navštívil som pred chvíľou v nemocnici jeho pacienta, dnes včas ráno, ktorý
má zakrátko zomrieť, tak si to myslia. Tak je zožraná rakovinou. A táto drobná žena mi
povedala: „Môj lekár navštívil tvoje zhromaždenie a súhlasí s tebou. A nie len to, brat
Branham, ale chcem aby si vedel, že sa tiež s tebou za mňa modlí.” Keby som niekedy
potreboval nejakú lekársku starostlivosť, chcel by som aby mi ju on poskytol, muž ktorý
môže  takto  veriť  Bohu!  Áno.  Oni  sú  vo  všetkých  odvetviach  života  a  vo  všetkých
profesiách.

Pamätajme, ten rozsudok je teraz na vás.

48 Pane Ježišu, snažil som sa práve vysvetliť Slovo. Ty si vydal svedectvo, že to je
pravda. Tvoji svedkovia, mohli by sme ich zavolať stovky ale nemáme čas. Ležia tu tiež
vreckovky, sú tu položené, ktoré pôjdu ku chorým a postihnutým, hneď stadeto kde
Duch Svätý vydáva svedectvo, že Ježiš stále žije. My ho poznáme podľa jeho života,
podľa života ktorý žil, podľa vecí, ktoré robil. A modlíme sa, Bože, teraz keď kladieme
svoje ruky na tieto vreckovky, aby ktokoľvek, koho sa dotknú mohol byť uzdravený.
Prinášam svoju modlitbu, s vierou, spolu s týmito ďalšími veriacimi, za týchto, ktorí tu
nemôžu byť. Nech sa môžu radovať z veľkosti Božej. Možno že sú chorí a nemohli sem
prísť.  Nejaký starý otec sedí  dnes popoludní  niekde v nejakej  izbe,  klepká s bielou
paličkou, čaká na túto vreckovku. To dieťa leží tam v nemocnici, celé v horúčke a niekto
čaká na túto vreckovku, aby ju zaniesol ... Nech moc Všemohúceho Boha ide s nimi,
pomaž ich tým istým pomazaním, ktoré bolo na tomto zhromaždení dnes popoludní. A
nech oni  znovu objavia  Pána.  Prinášame túto  modlitbu  za  nich,  pretože  oni  neboli
prítomní. Ale Ty si všadeprítomný. Nech by si bol tam a potvrdil svoje Slovo, skrze meno
Ježiša Krista.

49 A teraz nech skutočne Duch Svätý, nie emócia, nie len nejaká polovičná nádej, ale
nech môže byť vynesený jasný rozsudok na toto, kvôli čomu bol dnes popoludní zvolaný
tento súd. Nech každý jeden vydá to isté svedectvo, keď berú svoju modlitebnú kartu a
držia ju v rukách, keď budú prechádzať cez pódium. Nech, keď im bude poslúžené podľa
Marka 16. kapitoly, „Na chorých budú klásť ruky a budú uzdravení.” Keď sa tu postavia
tvoji vyvolení sluhovia a budeme klásť na ľudí svoje ruky, Pane, nech je to tým naveky
vybavené. Nech môžu stadeto vyjsť šťastní a nech môžu zabudnúť, že mali  niekedy
nejaké  ťažkosti,  pretože  majú  istotu,  ako  Abrahám,  že  Boh  je  schopný  vyplniť
zasľúbenia, ktoré dal. Prosíme o to v mene Ježiša. Amen.

Milujem Ho, milujem Ho, pretože On prv miloval mňa a vykúpil mi spasenie na kríži,
na Golgote.

50 Koľký ste vyniesli  rozsudok? Zodvihnite ruky. „Ja som vyniesol svoj rozsudok.”
Dobre, súd, bude vám poslúžené podľa Božieho svätého Slova: „Tieto znamenia budú
nasledovať tých, ktorí veria.” Nenechám vás tu sedieť, aby ste si nemysleli, že pre tento
dar, že to robí niekoho niečím väčším od druhého. Máte tu bohabojných pastorov. Sú tu,
požiadam ich, aby sa postavili so mnou na pódiu. Oni budú klásť ruky tak isto ako ja.
Oni chceli, aby sme sem prišli, a oni sú tu ako vaše ... ako svedkovia Boží. Oni nesú
svedectvo o pravde. Tak, nemôžete povedať: „brat Branham polož ruky,” pretože moje
ruky nie sú nič viacej ako ich alebo kohokoľvek iného. To je vaša viera, váš rozsudok,
ktorý ste vyniesli na Slovo Božie. Boh dodržuje ... A keď Boh môže dodržať tú časť Slova
a dokázať vám to, potom ste už uzdravení, pretože skrze jeho rany ste boli uzdravení.
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51 No, chcem aby všetci, ktorí sú tu v tejto časti, ktorí majú modlitebné karty, vstaňte
a postavte sa tu ku stene. No, všetci, ktorí sú tu v tejto časti, ktorí majú modlitebné
karty, postavte sa do stredu tejto uličky a obráťte sa tam. A všetci, ktorí sú tu v tejto
časti, ktorí máte modlitebné karty ... No, tu v tejto časti, neobracajte sa teraz na tú
stranu, poďte tu takto. Obráťte sa na druhú stranu, pretože chcem rovný rad. Všetci,
ktorí ste v tejto časti, vystúpte na túto stranu, obráťte sa tým smerom, a všetci v tejto
časti poďte sem hore, ktorí máte modlitebné karty, vystúpte na túto stranu a obráťte sa
týmto  smerom  a  modlitebný  rad  a  môže  takto  tiahnuť.  Všetci  na  balkóne,  s
modlitebnými kartami, ktorí chcete aby sme sa za vás modlili, poďte dole a postavte sa
hneď za touto ďalšou časťou ako oni prichádzajú. Kým oni prichádzajú, ja ...

52 /Brat Branham sa rozpráva s kazateľmi na pódiu./ Chcete aby som zavolal ďalších
kazateľov? Je to v poriadku, aby vydali svedectvo? Dobre, súhlasíte s tým všetci? Aký je
tvoj rozsudok v tomto súdnom procese? /ten brat odpovedá: „Viem, že tieto veci sú
pravda.”/ Dobre.

Títo pastori chcú vedieť, chcú mať obecenstvo s inými kazateľmi. Chcú, aby každý
kazateľ,  ktorý  je  tu,  ktorý  verí  v  Boha  a  verí,  že  kladenie  rúk  na  chorých,  ak  ich
uznesenie dnes popoludní je, že to je pravda, oni vás pozývajú ako svojich kolegov, aby
ste sem prišli a postavili sa s nami na pódiu keď sa budeme modliť. Všetci pastori, ktorí
sú naplnení Božím Duchom a vaše uznesenie teraz je, že veríte, že On je ten istý včera,
dnes i naveky, že veríte, že Marek 16 je pravda, títo pastori tu vás chcú teraz pozvať
sem hore ako svojich kolegov v evanjeliu. Poďte sem hore a postavte sa s nami na
pódiu, keď ukladáme tieto zástupy, aby sme sa za nich modlili. Rovno sem, priveďte ich
stadeto sem. Všetci pastori v tejto budove, bez ohľadu na to z akej ste denominácie. Oni
mi proste povedali, aby som vás zavolal. Poďte sem hore ak chcete teraz prísť a vytvorte
tento rad, aby sme sa modlili, modlili za chorých, aby sme kládli ruky na chorých.

53 Koľkí tu nepotrebujú ... ste zdraví a nepotrebujete, aby sme sa za vás modlili ale
ste veriaci? Zodvihnite ruky. Sľúbite mi, že tiež sa budete s nami modliť za týchto ľudí?
Čo keby tu v tom rade stála tvoja matka? Čo keby tu stála tvoja žena? Čo keby to bol
tvoj brat alebo sestra? Pamätajte, to je niečia matka, to je niečí brat, to je niečia sestra,
to je chlapec alebo dievča niektorej matky, to je niekto. A my budeme robiť iným to, čo
by sme chceli aby iní robili nám. No, chcem aby ste sa každý jeden úctivo modlili.

A zatiaľ kým sa oni stavajú do radu, cez čo môžu prejsť, chcem aby kazatelia teraz
prišli sem hore a vytvorili dvojitý rad tu okolo pódia. Tu takto hore dole, aby vytvorili
dvojitý rad, aby ľudia mohli cezeň prechádzať. Ja odovzdám mikrofón pánovi Bordersovi,
ktorý tu bude stáť a viesť piesne. To je dobre, dvojitý rad hore a dole a takto, aby ľudia
...

54 A teraz,  všetci,  ktorí  stojíte  v rade,  aby ste to dvojnásobne satanovi  potvrdili,
žalobcovi, že máte jasné rozhodnutie. Vyniesli ste rozsudok, že veríte, že Marek 16 je
Božie Slovo a že je to pravda a vy prechádzate cez tento modlitebný rad, aby kládli na
vás  ruky.  A  od  teraz  ďalej  vaše  správanie  bude  dokazovať  aké  je  vaše  uznesenie.
Zodvihnite ruky a povedzte: „Sľubujem to Bohu.” Všetci, ktorí ste v tom rade.

55 Modlime  sa  teraz.  Náš  nebeský  Otče,  títo  ľudia  dnes  popoludní,  keď  sme  to
predstavili  ako súd. Cítim Pane, mal si  skutočný súdny proces.  Pilát  ti  neurobil  ten
správny,  on  mal  falošných  svedkov.  Ale  Ty  si  premohol  tých  falošných  svedkov.
Obhajca, Duch Svätý prišiel aby potvrdil Slovo pred ľuďmi. Mal si čestný súdny proces. A
ľudia sa rozhodli, vyniesli dnes konečné rozhodnutie oni tu prechádzajú, aby dokázali
svetu, že veria, že tvoje Slovo je tak. To bolo nesprávne vyložené, niektorí hovorili:
„Nech ťa vidím toto robiť, nech vidím, že toto robíš.” To nie je podľa Slova. Slovo hovorí
„Oni budú uzdravení.” A my sme priviedli svedkov na pódium aby sme dokázali, že to je
to, čo si Ty povedal. Ty robíš tie veci svojím vlastným spôsobom.

No, prosím, Otče, aby si udelil tieto požehnania dnes popoludní týmto ľuďom. Ako
tvoj sluha a so všetkými ostatnými tvojimi sluhami, sú ich tu stovky, prinášame svoju
modlitbu za týchto ľudí. Pomaž týchto fajných pastorov, Pane. A ak bude prechádzať
okolo nejaký pochybovač, alebo neveriaci alebo pán Netrpezlivý alebo ktokoľvek z týchto
kritikov, posmievačov, ktorí boli v každom veku, keby išli okolo týchto ľudí, nech tento
súd dnes popoludní zaznie proti tomu. Ich svedectvo, kde bez ohľadu na to, ako to bolo
vo  dňoch  Noeho,  ako  to  bolo  vo  dňoch  Sodomy,  oboje  bolo  zničené.  Ako  sa  im
vysmievali a robili si žarty, ale to nič na tom nemenilo, veriaci sa držali presne Slova. A
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my sme pripravení dnes popoludní držať sa Slova, Otče. Pripájam sa tu s tvojimi ďalšími
pastormi aby sme kládli ruky na týchto ľudí, nech moc všemohúceho Boha, o ktorej
vieme, že je teraz prítomná potvrdzuje tvoje Slovo, nech je každý z nich uzdravený
skrze Ježiša Krista nášho Pána. Amen.

56 Brat  Roy,  keby si  prišiel  sem na pódium. Skloňte teraz všetci  hlavy,  všetci  sa
modlite a spievajte. Ak sa nemodlíte, spievajte „Len ver”. Keď tu budete prechádzať, keď
prejdete stadeto, bez ohľadu čo budete hovoriť alebo robiť, to je na vás. Keď chcete
kričať,  kričte. A ak chcete prejsť ...  Bez ohľadu čo to je,  len verte Bohu. Prejdite a
povedzte: „V mojom srdci je to vybavené.” Tak ako keď ste išli do bazénu, aby ste boli
pokrstení. Tým je to vybavené, ak tomu veríte. Vy ste kresťania pokiaľ veríte. Je to tak.
A budete uzdravení pokiaľ veríte. A teraz sa všetci modlime. Dobre. brat Borders. /Brat
Branham sa modlí za chorých. Prázdne miesto na páske./

Len ver!

Až sa stretneme! Až sa stretneme!

Až sa stretneme pri nohách Ježiša;

Až sa stretneme! Až sa stretneme!

Nech je Boh s vami až sa znovu stretneme!

57 Slúžim vám Božím Slovom. V mene Ježiša Krista, nech každý z vás prijme to, o čo
ste prosili. „Keď poviete tomuto vrchu, presuň sa a nebudete pochybovať vo svojom
srdci, ale budete veriť tomu čo ste povedali stane sa, môžete mať to čo ste povedali.”
Keď sa modlíte,verte, že dostanete to, o čo ste prosili a bude vám to dané. Slúžim v
mene Ježiša Krista. Verím, že náš výrok bol vynesený a prešiel a naše správanie teraz
dokazuje, že veríme, a že vieme, že On uzdravuje. Keby som vás už viac nevidel po
tejto strane rieky, stretnem vás na druhej strane. Potom ten veľký Duch Svätý, ktorý bol
tento týždeň naším hosťom, tu s nami a slúžil nám, On vám bude potom svedčiť, že som
vám povedal pravdu. Až do toho času.

Až sa stretneme! Až sa stretneme!

Nech je Boh s vami až sa znovu stretneme!

Skloňme teraz hlavy. Skutočne v utíšení, milo. /Brat Branham začína hmkať pieseň
„Až sa stretneme.”/ Nech, len tu očakávame pred tebou. Nech Nebeský Boh, v ktorého
prítomnosti sa nachádzame, vás stále zachováva verných až kým sa znovu nestretneme.
Nech ťa Boh žehná, brat. Vážim si ťa.
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"... v dňoch hlasu..." Zjv. 10:7


