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„ J e ž i š  K r i s t u s  j e  t e n  i s t ý  v č e r a ,  d n e s  a   a ž  n a  v e k y. ” 
(Židom 13.8)

OBEŽNÍK JANUÁR 1985

Milovaní v  KRISTU, zdravím vás všetkých v  drahom mene PÁNA JEŽIŠA. 
Rok  1984 prišiel a  odišiel. Žiadna príležitosť, ktorú sme premárnili, 
sa  už  nikdy nevráti. Spoločne by sme mali čeliť realite a  byť pripravení 
na  záverečný boj. Predtým, ako PÁN vezme Svoj ľud domov, musia byť 
zvíťazené veľké víťazstvá. Nie sme na prechádzke, ale na bojisku.

V EFEZSKÝM 6, od verša 10 píše Pavol: „OSTATNE, MOJI BRATIA, MOCNEJTE 

V PÁNOVI A V SILE JEHO VLÁDY. OBLEČTE SI CELÚ ZBRAŇ BOŽIU, ABY STE MOHLI OBSTÁŤ 

PROTI TAKTIKE A ÚSKOČNOSTI DIABLOVEJ. LEBO NIE JE NÁM ZÁPASIŤ S KRVOU A S TELOM, 
ALE S KNIEŽATSTVAMI, MOCNOSŤAMI, SO SVETOVLÁDCAMI TEMNOSTI TOHOTO VEKU, 
S DUCHOVNÝMI MOCAMI ZLOSTI V PONEBESKÝCH OBLASTIACH.“

Toto miesto PÍSMA je známe pre každého jedného z nás, ale kto si ho kedy 
skutočne uvedomil ako realitu? Mali by sme BOHA úprimne prosiť o pomoc, 
aby  sme mohli poraziť nepriateľa a  bojovať dobrý boj viery a  až  kým 
dosiahneme víťazstvo. Sme veľmi vďační za to, že nám bolo zjavené BOŽIE 

SLOVO a  tiež za všetky tajomstvá, ktoré boli oznámené skrze prorockú 
službu. Ale pre túto poslednú bitku potrebujeme celú výzbroj BOŽIU. 
Nemôžeme víťaziť skrze vzájomné diskusie o určitých učeniach 
a  výkladoch  – satan sa nám smeje, pretože márnime náš čas. Musíme  sa 
zjednotiť s KRISTOM a spolu stáť proti satanovi a jeho zbraniam.

Len ak si uvedomíme, že bojujeme s porazeným nepriateľom, budeme 
mať tú BIBLICKÚ vieru a  uplatníme si nám BOHOM dané práva. 
V  KOLOSENSKÝM  2:13  –  15 čítame dostačujúci výrok: „I VÁS, KTORÍ STE BOLI 

MŔTVI V  HRIECHOCH A  V  NEOBREZANOSTI SVOJHO TELA, SPOLU OŽIVIL S NÍM 

DARUJÚC VÁM Z MILOSTI VŠETKY HRIECHY, VYMAŽÚC PÍSMO, NAPÍSANÉ PROTI NÁM, 
ZÁLEŽAJÚCE V  RÔZNYCH NARIADENIACH, KTORÉ BOLO PROTI NÁM, A  VZAL HO 

Z  PROSTREDKU PRIBIJÚC HO NA KRÍŽ A  ODZBROJAC KNIEŽATSTVÁ A  VRCHNOSTI 

VYSTAVIL ICH VEREJNE NA OBDIV VÍŤAZOSLÁVIAC NAD NIMI V ŇOM.“
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Toto sa stalo, keď za nás SPASITEĽ zomrel. Zahŕňa to úplné oslobodenie 
a  spasenie. Už predtým, ako sme sa narodili, sme boli v  BOŽEJ mysli 
a  večnom pláne  –  v skutku sme boli v  KRISTU a  zomreli s NÍM, boli sme 
pochovaní a  povstali sme s NÍM. Žiadne dieťa BOŽIE nemusí pochybovať 
o  večne platnom diele VYKÚPENIA. Skutočný hriech je nevera; ona vedie 
k  neposlušnosti a  prejaví sa prestúpením. V  takom prípade dotyčná osoba 
zomrie v tomto hriechu. Veriť  jednoducho znamená prijať a uchopiť BOŽIU 
milosť a ospravedlnenie.

Podľa EFEZSKÝM 1:3 sme boli požehnaní všetkým duchovným požehnaním  
v podnebeských oblastiach v KRISTU JEŽIŠOVI, našom PÁNOVI, vediac, že sme 
boli v ŇOM vyvolení pred založením sveta, preduložení podľa JEHO vlastnej 
vôle. Na kríži Golgoty boli všetky požiadavky, ktoré od nás vyžadovalo BOŽIE 

SLOVO a  zákon, dostatočne vyplatené. Nikdy  viac nemôže byť vznesené 
obvinenie proti vyvoleným BOŽÍM (RIMANOM  8:33). Každé obvinenie, 
ktoré satan prednáša, je podvrh. PÍSMO odsúdenia napísané proti nám kvôli 
všetkým nariadeniam, ktoré  sme nemohli splniť, bolo roztrhané a  pribité 
na  kríž. Skrze  neposlušnosť Adama sme boli oddelení od BOHA, ale skrze 
dokonalú poslušnosť a naplnenie každej požiadavky v JEŽIŠI KRISTU, našom 
PÁNOVI sme boli zmierení s BOHOM.

Mali by sme si uvedomiť, že všetka moc nepriateľa bola na kríži Golgoty 
zbavená zbraní a  vykúpeným bola daná plná výzbroj BOŽIA, aby  bojovali 
s porazenými mocnosťami nepriateľa. Je to veľmi zvláštne, ale nepriateľské 
mocnosti ešte nie sú na ich konečnom mieste určenia. Sú stále v nebeských 
oblastiach a  odtiaľ ovplyvňujú, kohokoľvek môžu. Ak  by  prišli z pekla, 
tak by nemohli rozprávať tak nábožne a zbožne, ako to činia. Ale pretože sú 
v  podnebeských oblastiach, tak poznajú veľmi dobre veci, týkajúce sa 
KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.

Brat Branham kázal na tému »Najväčší boj kedy bojovaný«. 
Vplyv  nepriateľa  začína v  našich mysliach a  potom pokračuje, využívajúc 
nás skrze naše skutky. Eva  počúvala hada, ktorý vzal SLOVO BOŽIE, 
ale  prezentoval ho zmeneným spôsobom. Tak sa dejú všetky zvody 
až  do  dnešného dňa. Falošné  učenie vždy pochádza zo správneho, 
pretože musí mať BIBLICKÝ základ. Inak by veriaci do pasce nepadli. Tak iste, 
ako že VYKUPITEĽ použil originálne BOŽIE SLOVO, aby porazil nepriateľa, 
ktorý zneužíval a  nesprávne zaraďoval originálne SLOVO, tak  isto my, 
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ako BOŽÍ ľud, premôžeme len skrze KRV BARÁNKA a ak učiníme SLOVO našim 
svedectvom (ZJAVENIE  12:11). Nepriateľovi je jedno kto sme my, ale BOŽIE 
originálne SLOVO bude musieť rešpektovať a  bude sa  musieť pred ním 
skloniť. Preto naša BOHOM daná autorita nestojí na  domnienkach, 
ale prichádza len skrze oprávnené použitie svätého BOŽIEHO SLOVA.

Je nám všetkým známe, že službou nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA bolo 
už od počiatku vyháňanie démonov, uzdravovanie chorých a oslobodzovanie 
poviazaných. Keď povolal dvanástich a  sedemdesiatich, dal im rovnakú 
autoritu vyháňať démonov a  uzdravovať chorých. Napokon to zdôraznil 
i v JEHO veľkom poverení. Ak chceme pokračovať v službe PÁNA a apoštolov, 
musíme sa porovnať so znovunapravenou apoštolskou službou nášho 
milovaného brata Branhama. On neprišiel len so slovami a  učeniami, 
ale KRÁĽOVSTVO BOŽIE bolo vskutku zjavené v moci SVÄTÉHO DUCHA.

Predtým ako môžeme vidieť opakovanie takej služby, musí najprv prísť 
poznanie, že takúto službu potrebujeme. Potom prídeme do stavu zúfalstva 
prosiac BOHA, aby z nás sňal potupu a  presadil nás do  rovnakého stavu, 
v  akom bola CIRKEV na počiatku. Zasľúbenia BOŽIE zostávajú pravdou 
až  do  samého konca. Ako BIBLICKÁ CIRKEV musíme kráčať v  BIBLICKÝCH 

stopách. Potrebujeme nový začiatok, nie skrze nové učenie alebo spôsob, 
nie skrze nový výklad, ale  skrze starodávne ustanovené BIBLICKÉ služby. 
Musíme sa oslobodiť od ilúzií, ktoré nemajú nič spoločné s dokázanou 
realitou. Ani jedno zo všetkých nebiblických tvrdení sa nikdy nestane 
BIBLICKÝM. Ak niečo nie je správne, tak je to jednoducho chybné, ak to nie je 
od BOHA, tak je to od satana. Ak  skúmame naše srdcia, mali by sme byť 
schopní zistiť dôvody a ciele, ktoré nás motivujú.

Ak sme skrze nové narodenie obdržali BOŽÍ život, tak sme účastní JEHO 
BOŽEJ povahy. Ako vykúpení budeme automaticky prejavovať cnosti 
VYKUPITEĽA. Nie je to niečo, o čom hovoríme, ale  niečo čo vlastníme. 
Keď  sa  nachádzame v  tomto konečnom duchovnom boji, vierou musíme 
poznať, že JEŽIŠ KRISTUS, náš PÁN, bojoval tento boj v Getsemanskej záhrade 
a šiel priamo na kríž Golgoty, kde prevolal: „JE DOKONANÉ!“ Musíme poznať, 
že na kríži Golgoty nastal veľký deň plne postačujúceho zmierenia a taktiež 
že sme boli vzatí z kráľovstva temnoty a umiestnení do Kráľovstva Božieho. 
Naša biblická viera v JEŽIŠA KRISTA, nášho PÁNA, je sama v sebe víťazstvom, 
skrze ktoré premáhame všetky útoky nepriateľa. Všimneme si, že všetky 
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falošné učenia sú spôsobené vplyvom falošných duchov. Majú svoj pôvod 
v  rozumových úvahách a  BIBLICKÉ miesta sú  zneužívané na podporu 
takýchto myšlienok.

Návrat Ježiša Krista

Na túto tému sa budú množiť rôzne názory už do PÁNOVHO návratu. 
V PÍSMACH nachádzame popísané udalosti, ktoré sa týkajú prvého príchodu, 
druhého príchodu a  tretieho príchodu. Brat Branham povedal: 
„Hľaďte  na  KRISTA. Pri prvom príchode prišiel smrteľný, aby krvácal a  zomrel. 
Je  to  tak? To je JEHO prvý príchod. Druhý príchod je Vytrhnutie. Stretneme sa 
s  NÍM v  oblakoch  –  nesmrteľný. JEHO tretí príchod  –  ako  stelesnený BOH. Amen! 
BOH  EMANUEL, aby vládol na zemi. To  je  správne, len tri.“ (Kniha pečatí). 
V  kázaní »Hovorené Slovo je originálne Semeno«, na strane 5 povedal: 
„Sú  tri  príchody KRISTA, prišiel raz, aby  vykúpil SVOJU Nevestu, ako ďalšie príde 
vo Vytrhnutí, aby SVOJU Nevestu vzal preč, a príde znova v tisícročnom Kráľovstve 
so SVOJOU Nevestou.“

Nemali by sme niekoho súdiť príliš rýchlo, pretože dokonca ani učeníci 
nerozlišovali správne zasľúbenia o JEHO prvom príchode: „PANE, ČI V TOMTO 

Č A SE OBNOVÍ Š IZR AE LOVI K R ÁĽOVST VO?“ (SKU TKY  APOŠTOLOV  1:6b). 
Keď  náš  SPASITEĽ hovoril o  SVOJOM utrpení, Peter zvolal: „MILOSRDNE SEBE, 
PANE; TO SA TI NIKDY NESTANE!“ Všetci vieme, že sa k nemu otočil a  povedal: 
„IDI  ZA MNOU, SATANE;  POHORŠENÍM SI MI, LEBO NEMYSLÍŠ NA BOŽIE VECI, 
ALE  NA  ĽUDSKÉ.“ (EV.  MATÚŠA  16:22  –  23). Toto veľmi jednoducho ukazuje, 
že  ak  hovoríme o  duchovných veciach prirodzeným porozumením, 
sme  pod  vplyvom satana, tak ako bol v  tej chvíli Peter. Ale Peter z toho 
neučinil učenie, len to raz vyslovil a vyslovením opravy to bola uzavretá vec.

Druhý príchod KRISTA môžeme očakávať každú chvíľu. Poznávame deň 
BOŽIEHO navštívenia a  vidíme znamenia, ktoré na tú udalosť ukazujú. 
Nastávajúci návrat nášho milovaného PÁNA JEŽIŠA KRISTA bude 
korunováciou pre tých, ktorí milujú JEHO príchod.

Učenie, že KRISTUS už prišiel, musí byť odmietnuté ako falošné a  úplne 
nebiblické. Ani jedno zo všetkých zasľúbení týkajúcich sa tejto udalosti 
sa nenaplnilo. Zjavenie tajomstiev skrytých v SLOVE BOŽOM nebolo druhým 
príchodom KRISTA. Vyliatie DUCHA SVÄTÉHO nebolo druhým príchodom 
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KRISTA, ale  prežitie KRISTA ako nadobúdajúceho prebývanie v  nás. 
Úkaz  v  nadprirodzenom oblaku z 28. februára 1963 mal veľký význam; 
po  ňom boli otvorené pečate, duchovný pokrm, skrytá manna 
bola  uskladnená tak, aby  mohli byť nasýtené všetky hladné duše. 
Ale  to  nebolo vzatie JEHO Nevesty, ktoré nastane pri JEHO druhom 
príchode.

Taktiež neexistuje miesto, kde by brat Branham spomenul, že KRISTUS 
v  tom čase ustanovil novú zmluvu. Ani raz nepovedal, že ZJAVENIE 10 
je  druhým príchodom. Ani raz neučil, že čas milosti skončil, že teraz sme 
na  svadobnej hostine a  nie je tiež zodpovedný za všetky učenia, ktoré sú 
teraz v  obehu. Ešte  26.  apríla 1965 v  kázaní »Dokazovanie JEHO SLOVA« 
dal  brat Branham výzvu k obráteniu. Prečo  by to činil, ak by čas milosti 
už  pominul? Povedal: „Asi  nikdy  k NEMU nebudete bližšie ako vtedy, keď  HO 
uvidíte osobne, keď  príde vo SVOJOM viditeľnom tele z nebies.“ Až  do samého 
konca očakával návrat PÁNA tak, ako všetci praví veriaci odo dní apoštolov. 
Ako môže niekto podporovať učenie „KRISTUS prišiel v roku 1963“, ak sám brat 
Branham očakával JEHO príchod ešte v  roku 1965? Zo SVÄTÝCH PÍSEM 
a z kázaní brata Branhama, ktoré sú vždy založené na BIBLII, sú jasne učené 
okolnosti druhého príchodu KRISTA.

V 2.  TESALONICKÝM 2 nás Pavol varuje týmito slovami: „ALE VÁS PROSÍME, 
BRATIA, OHĽADNE PRÍCHODU NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA A  NÁŠHO ZHROMAŽDENIA 

K  NEMU, ABY STE SA NEDALI HNEĎ ZVIKLAŤ OD UMU ANI SA  STRAŠIŤ ANI DUCHOM 

ANI  SLOVOM...” Ľudia sa nechajú zviklať, pretože niekto uvedie učenie 
užívajúc pôsobivé slová „zjavenie“ a „tajomstvo“. Prehliadajú fakt, že príchod 
KRISTA je udalosť a  nie učenie. Tak ako je udalosť aj zmŕtvychvstanie, 
premena, vzatie a svadobná hostina BARÁNKA. V nemeckom preklade BIBLIE 
a  aj v  prekladoch iných svetových jazykov je v  1.  TESALONICKÝM  4:17 
a ŽIDOM 11:5 použité slovo „vytrhnutie“. Enoch, siedmy od Adama, bol vzatý 
a  nebolo ho viac na zemi (1.  MOJŽIŠOVA  5:22  –  24). Tak to bude na konci 
tohoto, siedmeho, cirkevného obdobia so všetkými, v  ktorých sa BOHU 
zaľúbilo.

Niektorí tvrdia, že vzkriesenie už nastalo, učia, že hroby, 
ktoré  sa  otvorili, sú  mŕtve denominácie. Aké prevracanie PÍSMA! 
V  1.  TESALONICKÝM  4 stojí úplne jasne, že nie tí, ktorí práve žijú, vstanú 
z  mŕtvych, ale tí, ktorí už zosnuli v  KRISTU, tí povstanú. Niektorí veria, 

7



že  ŽENÍCH už prišiel a  SVADOBNÁ HOSTINA už  prebieha. Ak  toto, čo teraz 
prežívame, je SVADOBNÁ VEČERA, so všetkým týmto zmätkom, tak  by nám 
bolo lepšie, ak by sme na nej neboli! Niektorí zachádzajú tak ďaleko, 
že  sa  modlia používajúc slová: „Prosím o to v  mene JEŽIŠA KRISTA, 
môjho manžela.“

Keď to zhrnieme, uvedomíme si, že zlí duchovia narušili jasnú myseľ 
takýchto ľudí. Toto nemá nič spoločné s postojom k služobníkovi, 
ale  uvidíme, že každé falošné učenie týkajúce sa druhého príchodu KRISTA 
nielen že pochádza od  falošných duchov, ale priamo od ducha antikrista 
samotného! Učenia,  ktoré  zapierajú viditeľný, telesný príchod KRISTA sú, 
ako to povedal brat Branham a ako to učí PÍSMO, dielom ducha antikrista.

„PO TOMTO ZNAJTE DUCHA BOŽIEHO: KAŽDÝ DUCH, KTORÝ VYZNÁVA JEŽIŠA KRISTA, 
PRIŠLÉHO V  TELE, JE Z BOHA; A  KAŽDÝ DUCH, KTORÝ NEVYZNÁVA JEŽIŠA KRISTA, 
PRIŠLÉHO V  TELE, NIE JE Z BOHA, A  TO JE TEN DUCH ANTIKRISTOV, O KTOROM DUCHU 

STE POČULI, ŽE PRÍDE, A JE UŽ AJ TERAZ NA SVETE.“ (1. JÁNOVA 4:2 – 3)

V 2.  JÁNOVEJ čítame od verša 7: „LEBO MNOHÍ BLUDÁRI VYŠLI DO SVETA, 
KTORÍ NEVYZNÁVAJÚ JEŽIŠA KRISTA, PRIŠLÉHO V TELE. TO JE TEN BLUDÁR A ANTIKRIST.“ 

Tieto miesta PÍSMA sú bezpochyby »TAK HOVORÍ PÁN«. SLOVO bolo 
učinené telom a prebývalo medzi nami (1. JÁNOVA 1:14). Boh sa zjavil v tele 
(1.  TIMOTEOVI  3:16). Citované miesta PÍSMA nehovoria o prežitiach, 
ktoré  veriaci majú, ale o ich vyznaní. Preto tam nestojí: „Každý veriaci, 
ktorý neprežije KRISTA prišlého v tele...”, ale: „KAŽDÝ DUCH, KTORÝ NEVYZNÁVA 

JEŽIŠA KRISTA, PRIŠLÉHO V TELE...” Preto každý, kto vyznáva, že JEŽIŠ KRISTUS sa 
už vrátil, alebo sa vráti v  nejakej inej forme ako telesnej, je zvedený 
antikristovským duchom.

Toto sa nemení ani vtedy, ak jednoducho hovoríme o zjaveniach, 
prekrúcajúc SLOVO a  výroky brata Branhama. Výslovne je napísané, 
nenechajúc žiadny tieň pochybnosti, že akýkoľvek duch, ktorý nevyznáva 
KRISTA prišlého v  telesnej podobe, nie je z BOHA. S vďačnosťou srdca 
poznávame zvláštne zjavenie SLOVA v  našom čase. Sme vďační za priamu 
prácu SVÄTÉHO DUCHA a taktiež za zhromaždenia, v ktorých je PÁN prítomný 
tak, ako to zasľúbil, ale  všetky tieto veci nie sú tou najdôležitejšou 
udalosťou na konci tohoto obdobia: návratom nášho PÁNA!
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Citáty PÍSMA, ktoré sme čítali, sú v  dokonalej harmónii s ostatnými, 
ktoré sa týkajú tejto témy. Ten istý JEŽIŠ KRISTUS, ktorý sa narodil do tohoto 
sveta a  žil v  ňom v  tele z mäsa, trpel a  zomrel, bol pochovaný a  vstal 
tretieho dňa, ten istý JEŽIŠ odišiel do nebies a vráti sa rovnakým spôsobom. 
„TENTO JEŽIŠ, KTORÝ BOL VZATÝ OD VÁS HORE DO NEBA, PRÍDE TAK, AKO STE HO VIDELI 

ÍSŤ DO NEBA.“  (SKUTKY APOŠTOLOV 1:11b)

V EV. LUKÁŠA 24:51 čítame: „A STALO SA V TOM, KEĎ ICH ŽEHNAL, ŽE SA BRAL PREČ 

OD NICH A  VZNÁŠAL SA HORE DO NEBA.“ Narodenie KRISTA, život KRISTA, 
služba KRISTA, všetko až po JEHO odchod do nebies a JEHO návratu neboli 
a nie sú učenia, ale skutočnosti, udalosti, ktoré sú jasne zasľúbené v SLOVE 
a doslova naplnené.

Tí, ktorí dávajú SLOVO stranou by nemali tvrdiť, že tvoria NEVESTU SLOVA. 
Náš  PÁN nás varoval a  povedal: „VTEDY KEBY VÁM NIEKTO POVEDAL: ‘HĽA, TU JE 

KRISTUS!’ ALEBO: ‘TU!’ NEVERTE!“ (EV.  MATÚŠA  24:23). Ako môžu ľudia tvrdiť, 
že  veria PÍSMU alebo posolstvu hodiny a  pritom počúvať kazateľa, 
ktorý  kričí: „KRISTUS sa vrátil! ON je tu. Sme na Svadobnej Hostine. 
Sme vytrhnutí!“ ... a podobne? Počúvajúci, pod vplyvom sebaklamu, nadšene 
odpovedajú: „Áno, On je tu!“ Kde, v púšti? V USA, Európe, Afrike alebo Ázii? 
Aký posmievačný nezmysel!

Ešte raz musí byť zdôraznené, že každé zasľúbenie spojené s druhým 
príchodom KRISTA sa do písmena naplní. V  1.  TESALONICKÝM  4:16 čítame: 
„LEBO  SÁM PÁN ... ZOSTÚPI S NEBA“  –  nie učenie, nie výklad, ale ten istý PÁN, 
ktorý odišiel do nebies, sa vráti. Vo verši 14 čítame: „LEBO AK VERÍME, ŽE JEŽIŠ 

ZOMREL I VSTAL Z MŔTVYCH, TAK I BOH TÝCH, KTORÍ ZOSNULI, SKRZE JEŽIŠA PRIVEDIE 

S  NÍM.“ Kde sú, ak sa KRISTUS už vrátil? Všetci, ktorí zosnuli v  KRISTU, 
sa  s  NÍM vrátia a  oblečú si svoje telá vzkriesenia. Potom my, živí, budeme 
premenení a spolu budeme vzatí do Slávy.

V EV.  JÁNA 14 PÁN zasľúbil, že pôjde a  pripraví miesto a  potom sa vráti 
a  vezme nás do príbytkov hore. V  1. TESALONICKÝM  3:13 píše Pavol: 
„...ABY  UPEVNIL VAŠE SRDCIA BEZÚHONNÉ V  SVÄTOSTI PRED NAŠÍM BOHOM A  OTCOM 

V  ČAS PRÍCHODU NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SO VŠETKÝMI JEHO SVÄTÝMI.“ 
Toto  sa  zhoduje s tým, čo sme práve čítali v  kapitole 4, vo  verši  14. 
Kde a kedy sa to stalo? Vo verši 15 Pavol píše: „LEBO TO VÁM HOVORÍME SLOVOM 

9



PÁNOVÝM, ŽE MY ŽIVÍ, PONECHANÍ DO PRÍCHODU PÁNOVHO, ISTOTNE NEPREDSTIHNEME 

TÝCH, KTORÍ ZOSNULI.“

Celá téma je veľmi jasná, ani blázon sa nemôže zmýliť, i dieťa tomu 
porozumie. Vo verši 17 čítame: „...POTOM MY ŽIVÍ PONECHANÍ BUDEME RAZOM 

S  NIMI VYCHVÁTENÍ V  OBLAKOCH V  ÚSTRETY PÁNOVI DO POVETRIA. A  TAKTO BUDEME 

VŽDYCKY S PÁNOM.“ Všetky vysvetlenia tejto témy sú prázdne a  márne, 
pretože sú teóriami, oddelené od reality, ku ktorej náležia. Ak kazateľ povie: 
„Sme vzatí v  duchu, sme všetci vo vytrhnutí.“, tak  to  nemá nič spoločné 
s  doslovným naplnením SLOVA BOŽIEHO. Vlastne  je to prekvapujúce, 
ako nevedomí SLOVA a PLÁNU BOŽIEHO veriaci sú.

V ZJAVENÍ 19:1  –  10 je počuť radosť tých, ktorí sú účastní svadobnej 
hostiny Baránka, a  to v  nebesiach, a  nie v  nejakej krajine alebo mieste 
na zemi. Vo FILIPENSKÝM 3:20 čítame: 

„LEBO NAŠE OBČIANSTVO JE  V  NEBESIACH, ODKIAĽ I SPASITEĽA OČAKÁVAME. PÁNA 

JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ PREMENÍ TELO NÁŠHO PONÍŽENIA, ABY BOLO SÚPODOBNÝM TELU 

JEHO SLÁVY PODĽA PÔSOBENIA, KTORÝM SI MÔŽE AJ PODRIADIŤ VŠETKY VECI.“ 

V 1. JÁNOVEJ 3:2 PÍSMO hovorí: „MILOVANÍ, TERAZ SME DEŤMI BOŽÍMI, A EŠTE SA 

NEUKÁZALO, ČO BUDEME. ALE VIEME, ŽE KEĎ SA UKÁŽE, BUDEME JEMU PODOBNÍ, LEBO 

HO BUDEME VIDIEŤ TAK, AKO JE.“ 

Zdôraznenie leží na skutočnostiach „...KEĎ SA UKÁŽE  ... BUDEME HO VIDIEŤ.“ 

Toto sa nestane skrze učenia a  predstavivosť, tie spôsobujú len zmätok. 
Toto bude tá najskutočnejšia realita. Amen!

V RIMANOM 8:23 čítame: „NO, NIE LEN TO, ALE AJ SAMI, MAJÚC PRVOTINU DUCHA, 
AJ MY SAMI VZDYCHÁME V SEBE, OČAKÁVAJÚC SYNOVSTVO, VYKÚPENIE SVOJHO TELA.“ 
Takže opäť, nie je to učenie, nie téma na diskusiu, je to niečo, čo sa skutočne 
stane. Až doteraz ešte stále všetci žialia a stonajú. Len počas zhromaždení 
niektorí predstierajú, že stoja nad všetkým, ale  mali by ste ich vidieť už 
malú chvíľu po skončení zhromaždenia! Niektorí dokonca rozprávajú 
rovnaké staré vtipy a vôbec im to nevadí.

V 1.  KORINTSKÝM  15 od verša 35 nachádzame celkový popis toho, čo sa 
stane pri druhom príchode Krista. Uvažujte o výroku: „LEBO TOTO 
PORUŠITEĽNÉ MUSÍ OBLIECŤ NEPORUŠITEĽNOSŤ A  TOTO SMRTEĽNÉ OBLIECŤ 
NESMRTEĽNOSŤ. A  KEĎ TOTO PORUŠITEĽNÉ OBLEČIE NEPORUŠITEĽNOSŤ, 
A  TOTO  SMRT E ĽNÉ OBLEČ IE NESMRT E ĽNOSŤ, VT E DY S A NAPLNÍ SLOVO, 
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KTORÉ  JE  NAPÍSANÉ: SMRŤ JE POHLTENÁ VO VÍŤAZSTVO.“ (verše 53  –  54). 
Mnoho ďalších miest Písma by mohlo byť uvedených k tejto dôležitej téme. 
„MAJTE NA SEBA POZOR, ABY SME NESTRATILI TOHO, ČOHO SME SA DOTERAZ 
DOPRACOVALI, ALE ABY SME DOSTALI PLNÚ MZDU. KAŽDÝ, KTO IDE ĎALEJ A NEZOSTÁVA 
V UČENÍ KRISTOVOM, NEMÁ BOHA. KTO ZOSTÁVA V UČENÍ KRISTOVOM, TEN MÁ OTCA I 
SYNA.“ (2. JÁNOVA 8 – 9).

Apoštol Ján nebol nezdvorilý, bol plný lásky, ako všetci vieme, ale táto 
láska bola k PRAVDE. Ak niekto stratil lásku k pravde, zostávajú už len 
mocné lži. Ján pokračuje a píše: „AK IDE NIEKTO K VÁM A NENESIE TOHO UČENIA, 
NEPRIJÍMAJTE HO DO DOMU ANI HO NEPOZDRAVUJTE.“ Na základe autority týchto 
veršov v  2.  JÁNOVEJ  7  –  11 je nám zakázané mať obecenstvo s niekým, 
kto nevyznáva, že JEŽIŠ KRISTUS sa zjavil v tele z mäsa a že sa v rovnakom 
tele vráti. Je jednoduché kázať o antikristovi a  neuvedomiť si, 
že zamaskovaný antikristovský duch pracuje na celom svete, zvádzajúc tých, 
ktorí opustili Pravdu.

S najväčším rešpektom sme zverejnili najvýznamnejšiu udalosť, ktorá sa 
stala 28.  februára 1963. Taktiež sme jasne povedali, že to nebol príchod 
KRISTA, ani naplnenie ZJAVENIA 10. Bolo to pred otvorením pečatí a  kniha 
bola stále zatvorená. ZJAVENIE 10 hovorí, že ANJEL s dúhou nad JEHO hlavou 
príde s otvorenou knihou v  JEHO ruke, takže to nevyhnutne musí byť 
až po otvorení siedmych pečatí, ak ešte jazyk má nejaký zmysel.

V KOLOSENSKÝM  1:18 a  iných miestach PÍSMA je PÁN JEŽIŠ popísaný ako 
HLAVA TELA. My, praví veriaci, sme mnohými údami, tvoriacimi toto jedno 
Telo. Ale KRISTUS je HLAVOU. Ak hľadíte na fotografiu s oblakom, tak vidíte 
tvár PÁNA. Prečo neuznávame JEHO ako HLAVU, ktorá hovorila skrze JEHO 
proroka Williama Branhama? Obzvlášť po otvorení siedmich pečatí sa 
všetky údy JEHO TELA, ktoré tvoria JEHO Nevestu, pripravujú na stretnutie 
so ŽENÍCHOM. Zvyšok nebude vôbec dbať o to, čo DUCH hovorí CIRKVÁM.

Skrze otvorenie pečatí boli vykúpení oboznámení so skrytými 
tajomstvami plánu Spasenia. Všetci, ktorí patria do TELA KRISTOVHO, 
poznajú JEHO hlas a  taktiež HO prijmú ako HLAVU a  podriadia sa JEHO 

vedeniu. Sú tí jediní, ktorí budú počuť a  správne porozumejú zjavenému 
SLOVU – privilegovaní stretnúť sa s veľkým VÍŤAZOM v povetrí. S vďačnými 
srdciami uznávame a rešpektujeme PÁNA a to, čo učinil, ale nikdy nezájdeme 
ďalej. Zastavíme tam, kde sa ON zastavil a  povieme to, čo ON povedal. 
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Všetci BOŽÍ synovia a  dcéry budú dbať posledného posolstva a  zostanú 
v rámci SLOVA BOŽIEHO.

Objasňujúci výrok

Z dôvodu všade rozširovaných rečí musí byť učinený nasledujúci výrok: 
Ani ja ani nijaký iný brat sme nikdy, v  zbore v  Krefelde alebo v  nejakom 
inom zbore, meste alebo krajine nekázali učenie mnohoženstva (polygamie). 
Na druhej strane som stretol takých, ktorí sa s úsmevom pýtajú: „Čo si myslíš 
o kázaní »Manželstvo a  rozvod?«“ Moja odpoveď bola a  vždy bude rovnaká: 
„Verím tak, ako PÍSMO hovorí, práve tak ako to brat Branham vyložil.“ V  takých 
prípadoch sa stalo, že tí, čo sa takto pýtali potom prehlásili, že ja a bratia 
v  Krefeldskom zbore učíme učenie mnohoženstva. Tak to nikdy nebolo, 
nie je a nikdy nebude.

Nikto nepotrebuje kázať ďalšie kázanie na túto tému. Potrebujeme len 
bázeň BOŽIU a  rešpekt k JEHO SLOVU. Bez toho, aby si to uvedomili, 
ľudia  neberú žiadny ohľad na to, čo BOH vlastne zjavil, ale pokračujú 
v  opakovaní starých, tradičných myšlienok. Čo BOH hovoril skrze Mojžiša 
a čo napísal Pavol, môže každý čítať v SVÄTOM PÍSME. Taktiež v kázaní brata 
Branhama nazvanom »Manželstvo a  rozvod« je o tejto téme dôkladne 
pojednávané. Nikdy som o tom nekázal ani jedno kázanie a  ani tak 
neplánujem učiniť. Podľa vlastného výroku brata Branhama, to  kázanie 
nebolo »TAK HOVORÍ PÁN« len na začiatku a  na konci, ale  od  začiatku 
až do konca. Nemali by sme k tomu nič pridávať ani nič z toho prekrúcať, 
a nie je vlastne ani potrebné k tomu pridávať nejaký komentár.

Je to ten najstarší problém a  vracia sa späť k Eve, ktorá bola zvedená 
hadom a  stala sa prvou cudzoložnicou. To je dôvod, prečo sa satan tak 
úporne snaží zmiasť a  zabrániť, aby objasnenie prišlo do sŕdc a  myslí 
veriacich. Ak napriek dôkladnému vyučeniu veci nie sú jasné, tak je to preto, 
že sa nám PRAVDA ešte nestala osobne známou. Ak vyznávame, že  veríme 
tomu, čo BOH povedal, tak si nemôžeme vyberať, čo si želáme veriť a čo nie. 
Sme zaviazaní veriť každému SLOVU.

Ako aj som všetkými onými učeniami, aj v  tomto prípade nachádzame 
extrémy. Niektorí tvrdia, že boli telesne navrátení do stavu, ktorý existoval 
pred prestúpením, to znamená pádom. Niektorí dokonca učia, že ženy budú 
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rodiť svoje deti bez plaču a bolesti a deti farebnej rasy zostanú odteraz biele. 
Hovoria: „Kristus nás priviedol späť na počiatok pred pádom.“ Sú udávané 
siahodlhé vysvetlenia. Ale tí, ktorí propagujú takéto učenia alebo im veria, 
vedia, že je to len fantázia a nie realita.

Z BOŽEJ milosti umiestnime každé SLOVO do JEHO oprávneného spojenia 
a  ak sme pokorní a  úprimní, tak porozumieme i túto zložitú tému. 
Z  BOŽIEHO pohľadu vykúpenie nastalo, smrť a  peklo boli premožené. 
Zároveň smrť a  peklo ešte existujú. Podľa 1.  KORINTSKEJ  15:54 bude smrť 
pohltená vo víťazstve, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľné 
a smrteľné si oblečie nesmrteľné.

Niektorí sú názoru, že to kázanie bolo dané len z jedného dôvodu, 
a to oznámiť všetkým ženám a mužom, ktorí boli rozvedení a znova vstúpili 
do  manželstva, i niekoľko krát, že im bolo odpustené. Určite to bol 
najdôležitejší bod tohoto kázania. Veľká ťarcha bola sňatá z tých, ktorí boli 
už dlho trápení svedomím a  mali veľkú potrebu počuť odpoveď od BOHA. 
Prijali od BOHA priame odpustenie vyslovené v  priamom poverení. 
Nespomínam si na nejaké iné zhromaždenie, kde boli srdcia tak dotknuté, 
kde tieklo viac sĺz a kde bolo viac radosti z odpustenia a chvála z vďačných 
sŕdc stúpala k VŠEMOHÚCEMU BOHU.

Tí, ktorí čítajú toto kázanie pod modlitbou, si všimnú iné veci, ktoré sú 
v  ňom taktiež obsiahnuté. Niektoré vyjadrenia a  príklady je ťažké 
porozumieť. Sú dokonca niektorí, ktorí tvrdia, že brat Branham nepoužil 
správne BIBLICKÉ miesta, iní hovoria, že toto kázanie nemalo byť nikdy 
zverejnené. Ale ak na to hľadíme správnym spôsobom, vidíme všetko 
od 1.MOJŽIŠOVEJ až k ZJAVENIU osvetlené.

Vysvetlenie tejto témy má veľký význam pre nás všetkých. Nemali by 
sme s vecou zachádzať, ako by sme chceli, ale posudzovať ju z pohľadu 
PÍSMA. V  skutočnosti sú rozdeľovaní duchovia. Nikto nemôže pokračovať 
v  starých denominačných koľajach. Sme prinútení vziať SVÄTÉ PÍSMO 
a  všetko, čo brat Branham povedal, a  dostať jasnú, nespornú odpoveď 
od BOHA. Nemôžeme pokračovať v našich vlastných úmysloch alebo vyhlásiť 
náš vlastný rozsudok, musíme uznať BOŽIU KNIHU ZÁKONA. Hriech je 
prestúpením BOŽIEHO ZÁKONA  –  ničoho iného. DUCH BOŽÍ nás odsúdi 
na základe BOŽIEHO ZÁKONA a prikázaní.
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JAKUB  4:12 hovorí: „JE LEN JEDEN ZÁKONODARCA A  SUDCA...“ On môže súdiť 
len na základe JEHO vlastnej KNIHY ZÁKONA. Kristus bol položený pod zákon, 
aby vykúpil tých, ktorí boli pod zákonom. On vzal kliatby a zákon na Seba, 
aby sme my mohli byť oslobodení.

Boh dal v STAROM a NOVOM ZÁKONE pokyny pre prirodzený a duchovný 
úsek. Ani jeden z nás nemohol tvrdiť, že všetkému porozumel. Vezmime dve 
miesta PÍSMA, a  uvidíte, že PÁN dal jednu radu a  neskôr ďalšiu, ktorá  sa 
prirodzenej mysli zdá byť v protiklade s prvou. V 1. MOJŽIŠOVEJ 2:24 čítame: 
„PRETO OPUSTÍ MUŽ SVOJHO OTCA A SVOJU MAŤ A BUDE ĽNÚŤ KU SVOJEJ ŽENE, A BUDÚ 

JEDNO TELO.“ Toto sa týka počiatku, pred pádom, hneď potom ako bola Eva 
vzatá z Adama. Toto je verš, na ktorý sa odvolával náš PÁN v EV. MATÚŠA 19, 
keď povedal: „...ČO BOH SPOJIL, ČLOVEK NECH NEROZLUČUJE!“ 

Keď dával zákon, povedal PÁN v  2. MOJŽIŠOVEJ 21:2 – 10, čo by malo byť 
učinené so židovským sluhom. Siedmeho roka sa mohol vrátiť a  byť 
slobodný, ale boli dané podmienky, ktoré s tým boli spojené, ktoré dnes 
nemôžeme porozumieť: „AK MU JEHO PÁN DÁ ŽENU, A PORODÍ MU SYNOV ALEBO 

DCÉRY, ŽENA I JEJ DETI BUDÚ PATRIŤ JEJ PÁNOVI, A  ON VYJDE SÁM.“ Každý  sa 
môže právom pýtať, prečo mala byť rodina takýmto spôsobom roztrhnutá. 
Ako môžeme uviesť do súladu tieto dve BIBLICKÉ miesta? Dnes nikto nemôže 
pochopiť rozhodnutie, ktoré tam vtedy PÁN učinil. Ak  sa muž rozhodol 
zostať s jeho ženou a  rodinou, musel zostať so svojím pánom, jeho ucho 
bolo prebodnuté šidlom a bol označený za sluhu naveky (VERŠ 6).

Chápeme prečo musel brat Branham povedať, že po páde bola učinená 
nová Zmluva. Dal mnoho miest PÍSMA, aby to dokázal. Tí, ktorí sa ohlasujú, 
hovoria: „To bolo v Starom Zákone!“ To je pravda, a vďaka buď BOHU, že to tak 
nie je dnes. Ale my sa celý čas stretávame s tým istým BOHOM v JEHO SLOVE. 
JEHOVA STARÉHO ZÁKONA je JEŽIŠ NOVÉHO ZÁKONA. Nemal by PÁN v  takej 
dôležitej veci vlastne povedať vždy tú istú vec?

V 5.  MOJŽIŠOVEJ  24:1 PÁN dovolil mužovi dať svojej žene rozvodový list. 
Ale nie je žiadne miesto, kde by dovolil žene dať rozvodový list jej 
manželovi. Keď sa JEŽIŠA pýtali na tieto miesta, odpovedal v EV. MATÚŠA 5:32: 
„Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku krome príčiny 
smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a  ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú, 
cudzoloží.“ Ani v NOVOM ZÁKONE PÁN nemení Svoje spôsoby. On nedovoľuje 
žene takto učiniť so svojim manželom. Preto  brat Branham zdôrazňoval, 
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že  to musí zostať spojené. Či  už  v  EV.  MATÚŠA  5:32 alebo 19:9, 
1.  KORINTSKÝM  7:10, na  alebo iných miestach, jasne vidíme rozdiel učinený 
medzi mužom a ženou taktiež v NOVOM ZÁKONE.

Je len jedna výnimka, o ktorej Pavol píše KORINŤANOM: ak je jedna časť 
neveriaca. „ALE AK NEVERIACI IDE TA, NECH IDE. V  TAKÝCH VECIACH BRAT ALEBO 

SESTRA NIE JE RABOM, ALE KU POKOJU NÁS POVOLAL BOH.“ (1. KORINTSKÝM 7:15) 
Vina bude na neveriacej časti, nie na bratovi alebo sestre. Možno tí dvaja 
neboli spojení BOHOM. Pavol bol taký realista, že nepovedal: „Musíte sa 
postiť a modliť a veriť!“ ale napísal: „LEBO VEĎ ČO TY VIEŠ, ŽENO, ČI ZACHRÁNIŠ 

MUŽA? ALEBO ČO TY VIEŠ, MUŽU, ČI ZACHRÁNIŠ ŽENU?“ (VERŠ  16) Porovnajte 
tento výrok s výrokmi tých, ktorí rozdávajú recepty ako lekárnik.

Výrok, ktorý učinil brat Branham: „Muž môže odložiť svoju ženu a  vziať si 
inú, ale žena nemôže odložiť svojho muža a  vziať si iného“, musí byť videný 
vo  svetle PÍSMA. Už v  roku 1933 mu bolo ukázané, ako ženy opustia im 
BOHOM dané miesto. Žijeme v  čase emancipácie a  hnutí za  práva žien. 
Počas takmer 6 000 rokov histórie muselo byť nepredstaviteľné, že by ženy 
jednali tak, ako jednajú dnes. Vďaka buď BOHU za naše drahé sestry, ktoré 
našli správny postoj ku svojmu manželovi. Oni si vôbec nemusia robiť 
starosti s tým, ako stoja pred PÁNOM, budú šťastné a požehnané. Budú mať 
nebesia na zemi.

Možnosť rozvodu nebola určite pre mužov návrhom, ale len povolením, 
ak sa tomu za žiadnych okolností nedalo vyhnúť. Beda mužovi, ktorý len 
hľadá výhovorku, aby to mohol učiniť! Beda žene, ktorá ho núti, aby to 
učinil! Veriaci ženy by si mali všimnúť fakt, že BOH im dal podriadené 
miesto. To platí aj v NOVOM ZÁKONE. Ak opustia miesto, ktoré im dal BOH 

a pokúsia sa prevziať autoritu nad mužom, tak je narušený BOŽÍ poriadok. 
Žena, ktorá sa vedome nepodriadi svojmu mužovi, sa nevedome podriaďuje 
nepriateľovi. Potom sa nachádza vo vzbure voči SLOVU BOŽIEMU.

PÁN ich vážne varoval skrze toto konkrétne kázanie brata Branhama. 
Nemali by si sami pre seba myslieť, že sú v  bezpečí, pretože ich manželia 
musia na nich závisieť. PÁN chce medzi JEHO ľudom nastoliť JEHO poriadok 
podľa JEHO SLOVA. Manžel musí zaujať svoj postoj ako hlava ženy a KRISTUS 

musí byť uznaný manželom ako jeho HLAVA. Žena, ktorá sa pripravuje 
o  hlavu, nevie čo činí. Koľko žien, ktoré tvrdia, že veria, jednoducho 
ignorujú celú radu PÍSMA a vlastne nohami šlapú BOŽIE SLOVO, kým zároveň 
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sa považujú za veľmi duchovné! Tvrdia, že občianske právo im dalo túto 
slobodu.

Kázanie kázané bratom Branhamom nemalo nikdy oslobodiť manželov. 
Malo by byť užité, aby prinieslo všetky veci do BOŽIEHO pôvodného 
poriadku. Mojžiš, PÁN JEŽIŠ, brat Pavol a brat Branham dali všetci mužovi 
jeho miesto a poradili žene ohľadom jej miesta. V 1. KORINTSKÝM 11 čítame: 
„LEBO MUŽ NIE JE POVINNÝ POKRÝVAŤ SI HLAVU SÚC OBRAZOM BOHA A  JEHO 

SLÁVOU, ALE ŽENA JE SLÁVOU MUŽOVOU. LEBO MUŽ NIE JE ZO ŽENY, ALE ŽENA 

Z  MUŽA; LEBO ANI NIE JE MUŽ STVORENÝ PRE ŽENU, ALE  ŽENA PRE MUŽA.“  
(VERŠE 6 – 9).

Ženy mali mať dlhé vlasy, aby ukázali svoju poddanosť ich manželom. 
Toto je dôvod, prečo brat Branham učinil výrok, že muž sa môže rozviesť 
so  ženou, ak si ona strihá svoje vlasy, a  môže sa znova oženiť. Ukazuje to 
závažnosť veci. „PRETOŽE VZBURA...“ alebo neposlušnosť, „...JE TAKÝ HRIECH 

AKO  Č ARODEJNÍCT VO A  S VOJVÔĽ A AKO MODL ÁR ST VO A  BOHOVIA.“  
(1. SAMUELOVA 15:23) Nejedná sa o to ženy si podrobiť, vôbec nie, ale musia 
nájsť a  zaujať ich miesto. Ak niekto nie je ochotný prijať túto konečnú 
nápravu, môže sa stať, že takáto osoba bude chýbať pri  poslednom 
navštívení BOŽOM pri JEHO ľude.

Náš draho milovaný brat Branham bol v  stopercentnej zhode s Pavlom 
a  celým PÍSMOM. Povedal: „Preto jej Boh nedovoľuje učiť, alebo činiť v  zbore 
čokoľvek , ale t icho sedieť so zahalenou tvárou.“ Porovnajte to 
s 1. TIMOTEOVI 2:11 – 12, „ŽENA NECH SA V TICHOSTI UČÍ S CELOU PODDANOSŤOU. 
A  ŽENE NEDOVOĽUJEM UČIŤ ANI VLÁDNUŤ NAD MUŽOM, ALE NECH JE TICHO.“ 
Toto  je základná abeceda pre všetky ženy. Boh je svätý, ON vyslovil každé 
Slovo, a  myslí to dobre. ON pozná dôvody a  nepotrebuje nič nikomu 
vysvetľovať. Ak JEHO SLOVO prenikne do našej duše a ducha, bude v našom 
každodennom živote zjavené ovocie. Bude to zjavné v manželstve, v rodine 
a v zbore. Sme premožení láskou BOŽOU, ale taktiež rozumieme, ako vážne 
a naliehavo ON ku nám hovorí. Na konci musí byť všetko vzaté a navrátené 
na pôvodné miesto a  poriadok. Potom konečne uvidíme výsledok 
prorockého posolstva, ktoré nám bolo zverené.
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Rok 1985

Z BOŽEJ milosti sme vstúpili do roku 1985 vediac, že JEHO zasľúbenie, 
že  s nami bude až do samého konca, nezlyhá. Hľadiac späť na rok 1984 
vidíme, že všetky predpovede opäť biedne zlyhali. Júl bol daný ako zvláštny 
mesiac, a taktiež celý rok bol oznámený ako posledný. Nie pretože by som 
chcel, ale pretože som musel, som zverejnil v obežných listoch, že rok 1977 
príde a  odíde a  taktiež rok 1984 príde a  odíde bez  toho, aby sa naplnilo 
niečo z toho, čo ktokoľvek predpovedal.

Som si istý, že sme vstúpili do úplne záverečnej časti pre druhým 
príchodom KRISTA. Bolo by dobré, ak by všetci praví veriaci našli ich vzťah 
s  BOHOM a  ich vzťah jeden k druhému. Všetky rozdiely, ktoré povstali 
by mali byť odložené a JEŽIŠ KRISTUS a SLOVO BOŽIE by malo mať najvyššie 
postavenie vo všetkých veciach. PÁN má oprávnený nárok na všetkých 
Svojich krvou vykúpených synov a  dcéry. Ako som už predtým ujasnil, 
sväté  BOŽIE SLOVO musí byť ako semeno v  našich dušiach už predtým, 
ako  môže byť prežité znovuzrodenie. Vo svetle BOŽIEHO zjaveného SLOVA 
nie sú naše prežitia započítané, ak náš vlastný život nenesie svedectvo, 
že  naša duša je vykúpená a  naše srdce je zmenené a  my máme povahu 
KRISTA a JEHO vlastnosti.

Brat Branham hovoril o troch úsekoch. Mnohí sú nesmierne pomazaní 
v druhom úseku, t.j. v ich duchu, ale duša nemusí byť dotknutá. To je dôvod 
prečo stále ešte vidíme všetky vlastnosti starého človeka. Ale  teraz, 
keď  máme pravé semeno BOŽIEHO SLOVA, môžeme byť a  mali by sme byť 
skutočne znovuzrodení, nie ako učenie, o ktorom hovoríme, ale ako prežitie 
podľa PÍSMA v JAKUBOVI 1:18 a 1. PETROVEJ 1:23.

V každom prebudení bola v prvom kole Pravda, ktorá bola zvestovaná, 
taktiež prežitá. V  druhom kole to už neboli len deti, ale „vnuci“, 
ktorí  poznávali učenie svojim rozumom, ale  bez  prežitia vo svojom srdci. 
Toto bol prípad všetkých hnutí odo  dní reformácie. Teraz musíme dbať, 
aby sme nekráčali rovnakou cestou a  neboli uspokojení so všetkými 
učeniami o  ospravedlnení, posvätení a  krste SVÄTÝM DUCHOM a  podobne, 
ale radšej sa uistili, že máme prežitie, ktoré je porovnateľné so  SLOVOM 

BOŽÍM, priamo svedčiac v našich vlastných životoch, že to tak je.
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Milovaní bratia a  sestry, z milosti BOŽEJ som rozhodnutý viac ako 
kedykoľvek v  minulosti vykonávať výzvu tohoto veľkého poverenia. 
V  strede všetkého zmätku je potrebné, aby kázania brata Branhama boli 
starostlivo čítané. Neexistuje posolstvo času konca brata tak-a-tak alebo 
brata tak-a-tak. Je len jedno posolstvo poslané od BOHA nádobou vybranou 
BOHOM, našim milovaným bratom Williamom Branhamom. On  sám mal 
jedinečné a nepopierateľné potvrdenie od VŠEMOHÚCEHO BOHA.

Na NEHO kladieme svoju dôveru, ktorý je viac ako schopný navrátiť Svoj 
ľud späť k JEHO SLOVU a  zjednotiť nás pod jednou hlavou: našim PÁNOM 

JEŽIŠOM KRISTOM. Celým srdcom chcem poďakovať tým, ktorí  podporovali 
toto dielo. Nech vás BOH bohate odmení, nech otvorí okná nebies a  vyleje 
dážď požehnania na tých, ktorí kladú PÁNA a všetko spojené s KRÁĽOVSTVOM 

BOŽÍM na prvé miesto, a  to nielen slovami, ale  taktiež v  skutkoch. 
Spomínajte ma, prosím, vo svojich každodenných modlitbách. PÁN vám 
žehnaj a buď s vami.

V JEHO poverení
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Kontakt

Slobodná Ľudová Misia
I. Krasku 18, 91705 Trnava

internet: www.misia.sk
email: info@misia.sk

telefón
Orange: 0905 414 701

T-Mobile: 0910 368 473
Pevná linka: 033 5342 991
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