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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 APRÍL 2012

Jubilejné vydanie
Milí bratia a sestry v Kristu,

veľmi srdečne Vás všetkých zdravím v drahom mene nášho Pána Ježiša 
Krista Slovom z listu EFEŽANOM 3:3–4, ktoré plne vzťahujem na seba a všetkých 
pravých veriacich v tomto čase:

„…ŽE MI V ZJAVENÍ OZNÁMIL TAJOMSTVO, AKO SOM PRV PÍSAL NAKRÁTKO, Z ČOHO 

MÔŽETE ČÍTAJÚC POROZUMIEŤ MÔJMU ROZUMENIU SA V TAJOMSTVE KRISTOVOM.“

Pavol využil každú príležitosť zvestovať to, čo mu bolo zjavené, aj keby to 
bolo od  skorého rána až do neskorej noci (SKUTKY 28:23). V porovnaní s tým 
písal len krátko. Raz vyučoval až do polnoci, potom nasledovalo lámanie 
chleba a  potom pokračoval až do úsvitu (SKUTKY  20:7–12). Aj brat Branham 
kázal dlhé kázania, ktoré sa, Bohu buď za to vďaka, zachovali na zvukových 
páskach. Po  jeho odchode domov sa v Jeffersonville na základe mojej prosby 
a pod vedením Roya Bordersa tlačili. V nich je nám zvestovaná celá rada Božia. 
Smiem dosvedčiť spolu s Pavlom, že mi je skrze zjavenie zverené tajomstvo 
Kristovo. Viac ako polstoročie som Pánovi s Božou pomocou vo dne i v noci 
slúžil, cestoval, kázal a písal.

Všetko, čo Boh zjavuje jednému zo Svojich služobníkov, je vždy určené 
pre  všetkých služobníkov Krista, áno, pre celú Cirkev. Pavol hovoril 
o tajomstve Kristovom, tak ako je teraz zjavené Jeho svätým apoštolom a prorokom 
(EFEZSKÝM  3:5–6). Na  ostrove Patmos to bol apoštol Ján, ktorému bolo 
darované zjavenie Ježiša Krista, a to pre všetkých služobníkov Božích 
(ZJAVENIE  1:1–3). Dni, ktoré som v roku 1980 prežil na ostrove Patmos 
v modlitbe a pri čítaní 22 kapitol Zjavenia, mi boli k veľkému požehnaniu.

3



Od počiatku

Boh Pán sa tým Svojim od samého počiatku rozličnými spôsobmi zjavoval – 
už v záhrade Eden vyhľadal za večerného chládku Adama a Evu a mal s nimi 
obecenstvo (1.  MOJŽIŠOVA 3). O Enochovi čítame, že putoval s Bohom, 
spočinulo na ňom Božie zaľúbenie a bol vytrhnutý (1.  MOJŽIŠOVA  5:24, 

ŽIDOM 11:5). Čítame o Noem, o uzavretí zmluvy po potope, o dúhe ako znamení 
zmluvy (1.  MOJŽIŠOVA  9) a o Abrahámovi, ktorému Boh dal zasľúbenie, že 
požehná všetky národy, ktoré budú veriť ako on. Boh s ním uzavrel zmluvu 
obriezky (1. MOJŽIŠOVA 17:13). Všetci proroci Starého zákona a všetci muži Boží 
Boha Pána osobne poznali a poslúchali Jeho pokyny. V celej Biblii je nám 
podaná správa o  tom, ako sa Boh osobne zjavil, a to ako Stvoriteľ, Kráľ, 
Záchranca atď. V Novom zákone vidíme osobné Božie zjavenie v našom 
Spasiteľovi, skrze ktorého sme obdržali ustanovenie do synovstva 
(GALATSKÝM  4:4–7), vo všetkých Jeho úlohách podľa Božieho spásneho plánu 
ako Baránka Božieho, Prostredníka, Príhovorcu atď.

V  tomto pojednaní sa jedná hlavne o  to ukázať, že sa v našom čase Pán 
skrze službu brata Branhama zjavil tak, ako už v  Starom zákone. 
Brat  Branham mal rovnaké nadprirodzené prežitia ako Abrahám, Mojžiš 
a  proroci. Často spomínal anjela Pánovho, ako zostúpil vo svetle 
počas modlitby za chorých. Opakovane hovoril o anjelovi Zmluvy v súvislosti 
so zjavením Pána v nadprirodzenom ohnivom stĺpe. Zdôrazňoval, že je to ten 
istý anjel Pánov, ktorý sprevádzal izraelský národ v  oblakovom a  ohnivom 
stĺpe.

Abrahámovi sa Boh zjavil ako anjel Pánov, keď bol pripravený obetovať 
svojho zasľúbeného syna Izáka: „ALE TU ZAVOLAL NA NEHO ANJEL PÁNOV Z NEBA 

A RIEKOL: ABRAHÁME, ABRAHÁME! KTORÝ ODPOVEDAL: TU SOM, PANE!“  (1. MOJŽIŠOVA 
22:11–19)

V  čase Mojžiša sa jednalo o  udalosť spásneho významu – o  vyvolanie 
a vyvedenie Izraela tak, ako to Boh zasľúbil Abrahámovi (1. MOJŽIŠOVA 15:13). 
„A UKÁZAL SA MU ANJEL PÁNOV V PLAMENI OHŇA Z PROSTREDKU KRA … A PÁN VIDEL, 
ŽE  ODBOČIL, ABY VIDEL, A BOH ZAVOLAL NA NEHO Z PROSTREDKU KRA A RIEKOL: 
MOJŽIŠU, MOJŽIŠU!“ (2.  MOJŽIŠOVA  3:2 A 4) Tu máme tri označenia: „ANJEL 

PÁNOV“, „PÁN“ a  „BOH“, vzťahujúce sa na toho Jedného, ktorý sa potom 
predstavuje: „JA SOM BÔH TVOJHO OTCA, BÔH ABRAHÁMOV, BÔH IZÁKOV A BÔH 

JAKOBOV. A MOJŽIŠ ZAKRYL SVOJU TVÁR, LEBO SA BÁL, ABY NEHĽADEL NA BOHA.“  
(VERŠ 6)
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V postave anjela sa zjavil v plameni ohňa, ako Pán videl Mojžiša priblížiť sa 
a ako Boh k nemu hovoril. A predsa to bol len Jeden, pretože existuje len jeden 
jediný Boh. Ten jeden Boh sa k našej spáse zjavil ako Otec v nebesiach, na zemi 
v Synu a v Cirkvi skrze Svätého Ducha.

Mojžiš chcel vedieť, ako sa volá Ten, ktorý ho posiela: „A MOJŽIŠ POVEDAL 

BOHU: HĽA, JA PRÍDEM K SYNOM IZRAELOVÝM A POVIEM IM: BÔH VAŠICH OTCOV MA 

POSLAL K VÁM. A KEĎ MI POVEDIA: AKÉ JE JEHO MENO? ČO IM POVIEM? A BÔH RIEKOL 

MOJŽIŠOVI: SOM, KTORÝ SOM. A ĎALEJ RIEKOL: TAKTO POVIEŠ SYNOM IZRAELOVÝM: 
JA SOM MA POSLAL K VÁM. A EŠTE RIEKOL BÔH MOJŽIŠOVI: TAKTO POVIEŠ SYNOM 

IZRAELOVÝM: PÁN, BOH VAŠICH OTCOV, BOH ABRAHÁMOV, BOH IZÁKOV A BOH 

JAKOBOV, MA POSLAL K VÁM. TOTO JE MOJE MENO NA VEKY, A TO JE MOJA PAMIATKA 

Z POKOLENIA NA POKOLENIE.“ (2. MOJŽIŠOVA 3:13–15)

Keď sa zjavuje Ten Večný, je vždy prítomný ako Ten JA SOM. Tento JA SOM je 
Pán, Stvoriteľ neba a  zeme. V  súvislosti s  oznámením desiatich prikázaní 
čítame: „A HOVORIL BOH VŠETKY TIETO SLOVÁ A POVEDAL: JA SOM PÁN, TVOJ BOH…“ 

V  IZAIÁŠOVI 44:6 stojí „TAK HOVORÍ PÁN, KRÁĽ IZRAELOV, A JEHO VYKUPITEĽ, PÁN 

ZÁSTUPOV: JA SOM PRVÝ A JA SOM I POSLEDNÝ, A KROME MŇA NIET BOHA…“ 

Až  po  poslednú knihu Biblie – Zjavenie – sa Pán predstavuje ako JA  SOM: 
„JA SOM ALFA I OMEGA, POČIATOK I KONIEC, HOVORÍ PÁN, BÔH, KTORÝ JE A KTORÝ BOL 

A KTORÝ PRÍDE, TEN VŠEMOHÚCI.“ (ZJAVENIE 1:8) „JA SOM ALFA I OMEGA, POČIATOK 

I KONIEC, PRVÝ I POSLEDNÝ.“ (ZJAVENIE 22:13)

Z mnohých JA SOM, v  ktorých sa Pán v  Starom a  Novom zákone zjavil, 
poznávame, že On je vždy Ten istý. „JEŽIŠ IM POVEDAL: AMEN, AMEN VÁM 

HOVORÍM, ŽE PRV NEŽ BOL ABRAHÁM, SOM JA.“ (EV. JÁNA 8:58) Pán/Jahve Starého 
zákona je Pán Ježiš/Jah-šuah Nového zákona. „A NIKTO NEMÔŽE POVEDAŤ: 
PÁN JEŽIŠ, OKREM V SVÄTOM DUCHU.“ (1. KORINTSKÝM 12:3)

V  JOELOVI 2:32 stojí: „…KAŽDÝ, KTO BUDE VZÝVAŤ MENO PÁNOVO/JAHVE, 
UNIKNE…“ V  liste RIMANOM 10:13 stoja tie isté slová vo vzťahu k Ježišovi ešte 
raz, pretože každý, kto vzýva meno Pána Ježiša/Jah-šuah, bude zachránený.

Všetky divy, ktoré konal Mojžiš pred faraónom, mali len jeden účel: 
„PREPUSTI MÔJ ĽUD, ABY MI SLÚŽIL!“ (2.  MOJŽIŠOVA 7:26, 8:16, 9:1, 9:13, 10:3) 
Pri uzavretí Božej zmluvy s  Izraelom je potom Pán anjelom Zmluvy, pretože 
dal Svojmu ľudu prikázania zmluvy.

„A PÁN RIEKOL MOJŽIŠOVI: NAPÍŠ SI TIETO SLOVÁ, LEBO NA ZÁKLADE TÝCHTO SLOV 

UČINIL SOM ZMLUVU S TEBOU A S IZRAELOM. A BOL TAM S PÁNOM ŠTYRIDSAŤ DNÍ 
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A ŠTYRIDSAŤ NOCÍ; NEJEDOL CHLEBA A NEPIL VODY; A NAPÍSAL NA DOSKY SLOVÁ ZMLUVY, 
DESAŤ SLOV.“ (2. MOJŽIŠOVA 34:27–28)

Skrze Mojžiša dal Boh vyvolanej Cirkvi záväzné pokyny a  povedal: 
„TAK  TERAZ AK NAOZAJ BUDETE POSLÚCHAŤ MÔJ HLAS A BUDETE OSTRÍHAŤ MOJU 

ZMLUVU, BUDETE MI ZVLÁŠTNYM VLASTNÍCTVOM NAD VŠETKY NÁRODY, LEBO VEĎ MOJA 

JE CELÁ ZEM. A VY MI BUDETE KRÁĽOVSTVOM KŇAZOV A SVÄTÝM NÁRODOM. TO SÚ TIE 

SLOVÁ, KTORÉ BUDEŠ HOVORIŤ SYNOM IZRAELOVÝM.“ (2.  MOJŽIŠOVA  19:5–6) 
O  vyvedenie sa postaral Boh sám, ale potom musela nasledovať poslušnosť 
viery tých, ktorí boli vyvolaní, aby skrze to bola zmluva dodržaná. Tak sa stala 
vyvolaná Cirkev izraelská kráľmi a kňazmi Božími.

Rovnaké je určenie vykúpených a  vyvolaných v  novozákonnej Cirkvi: 
„ALE  VY STE VYVOLENÝ ROD, KRÁĽOVSKÉ KŇAZSTVO, SVÄTÝ NÁROD, ĽUD, URČENÝ BYŤ 

BOŽÍM VLASTNÍCTVOM, ABY STE ZVESTOVALI CNOSTI TOHO, KTORÝ VÁS POVOLAL ZO TMY 

DO SVOJHO PREDIVNÉHO SVETLA…“ (1.  PETRA 2:9) „…UČINIL SI NÁS NÁŠMU BOHU 

KRÁĽMI A KŇAZMI, A BUDEME KRAĽOVAŤ NA ZEMI.“ (ZJAVENIE 5:10)

Ako anjel Pánov vo viditeľnej podobe v nadprirodzenom oblaku viedol Svoj 
izraelský ľud: „A PÁN IŠIEL PRED NIMI, VODNE V OBLAKOVOM STĹPE, ABY ICH VIEDOL 

CESTOU, A V NOCI V OHNIVOM STĹPE, ABY IM SVIETIL, TAK ABY MOHLI ÍSŤ VODNE I V NOCI. 
NEUČINIL PÁN TAK, ABY BOL UHNUL OBLAKOVÝ STĹP VODNE ALEBO OHNIVÝ STĹP V NOCI 

SPRED ĽUDU.“ (2. MOJŽIŠOVA 13:21–22) Tak On počas 40 rokov sprevádzal Svoj ľud 
Izrael. 

V  NEHEMIÁŠOVI 9:12–13 čítame: „A  VIEDOL SI ICH V OBLAKOVOM STĹPE VODNE 

A V OHNIVOM STĹPE V NOCI OSVECUJÚC IM CESTU, KTOROU MALI ÍSŤ. POTOM SI ZOSTÚPIL 

NA VRCH SINAI A HOVORIL SI S NIMI Z NEBA, DAL SI IM SPRAVODLIVÉ SÚDY A PRAVDIVÉ 

ZÁKONY VYUČUJÚCE, DOBRÉ USTANOVENIA A PRIKÁZANIA.“ Boh Pán sa môže zjaviť 
viditeľne na zemi a zároveň môže Jeho hlas zaznieť z nebies. Boh je duch – 
je všadeprítomný.

V 2. MOJŽIŠOVEJ 40:34–38 je oblak spomenutý päťkrát: „A OBLAK ZAKRYL STÁN 

ZHROMAŽDENIA, A SLÁVA PÁNOVA NAPLNILA PRÍBYTOK, TAKŽE NEMOHOL MOJŽIŠ VOJSŤ 

DO STÁNU ZHROMAŽDENIA, PRETOŽE PREBÝVAL NA ŇOM OBLAK, A SLÁVA PÁNOVA 

NAPLNILA PRÍBYTOK. A KEĎ SA ZDVIHOL OBLAK SPONAD PRÍBYTKU, RUŠALI SA SYNOVIA 

IZRAELOVI NA VŠETKÝCH SVOJICH POCHODOCH. A KEĎ SA NEDVÍHAL OBLAK, NEHNULI SA, 
AŽ DO DŇA, KEĎ SA ZASE ZDVIHOL. LEBO OBLAK PÁNOV BOL NA PRÍBYTKU VODNE, 
A OHEŇ BOL V NOCI NA ŇOM PRED OČAMI CELÉHO DOMU IZRAELOVHO NA VŠETKÝCH ICH 

POCHODOCH.“ 
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Pri posvätení chrámu zostúpil Pán opäť v  nadprirodzenom oblaku: 
„… TAKŽE NEMOHLI KŇAZI OBSTÁŤ A SLÚŽIŤ PRE OBLAK, LEBO SLÁVA PÁNOVA NAPLNILA 

DOM PÁNOV.“ (1. KRÁĽOV 8:10–21)

V Novom zákone

V Novom zákone je nadprirodzený oblak zmienený napríklad pri premene 
Ježiša na hore: 

„A KÝM EŠTE HOVORIL, HĽA, ZATÔNIL ICH SVETLÝ OBLAK, A HĽA, BOLO POČUŤ Z TOHO 

OBLAKU HLAS, KTORÝ HOVORIL: TOTO JE TEN MÔJ MILOVANÝ SYN, V KTOROM SA MI 

ZAĽÚBILO. TOHO POČÚVAJTE!“ (EV. MATÚŠA 17:5)

Marek tiež o  tomto prežití svedčí rovnako: „A POVSTAL OBLAK, ZATÔŇUJÚCI 

ICH, A HLAS PRIŠIEL Z OBLAKU, KTORÝ HOVORIL: TOTO JE TEN MÔJ MILOVANÝ SYN, JEHO 

POČÚVAJTE!“  (EV. MARKA 9:7)

O Jeho vystúpení na nebesia čítame v SKUTKOCH 1:9–11: „A KEĎ TO POVEDAL, 
ZDVIHNUTÝ BOL HORE, KÝM ONI HĽADELI NA TO, A PODŇAL HO OBLAK A VZAL SPRED ICH 

OČÍ.“ 

Náš Vykupiteľ vstúpil do nebies na oblaku a na základe 1. TESALONICKÝM 
4:17 budú vykúpení zo všetkých častí zeme vzatí na oblaku v ústrety Pánovi.

Počas Pavlovho obrátenia a povolania zažiarilo náhle z nebies jasné svetlo 
a  Pavol počul slová: „SAULE, SAULE, PREČO MA PRENASLEDUJEŠ? A ON POVEDAL: 
KTO  SI, PANE? A PÁN POVEDAL: JA SOM JEŽIŠ, KTORÉHO TY PRENASLEDUJEŠ.“ 

Skrze  videnie bol k nemu poslaný Ananiáš, ktorý povedal: „SAULE, BRATU, 
PÁN  MA POSLAL, JEŽIŠ, KTORÝ SA TI UKÁZAL NA CESTE, KTOROU SI IŠIEL SEM, ABY SI 

PREZREL A BOL NAPLNENÝ SVÄTÝM DUCHOM.“ (SKUTKY  9:4–5 A 17B) „BÔH NAŠICH 

OTCOV SI ŤA VOPRED VYVOLIL, ABY SI POZNAL JEHO VÔĽU A VIDEL TOHO SPRAVODLIVÉHO 

A POČUL HLAS Z JEHO ÚST…“ (SKUTKY 22:14) V 1. KORINTSKÝM 9:1 svedčí: „ČI NIE SOM 

SLOBODNÝ? ČI NIE SOM APOŠTOL? ČI SOM NEVIDEL JEŽIŠA KRISTA, NÁŠHO PÁNA?“ 

S nebeským zjavením bolo spojené Božie poverenie, poslanie s mimoriadnym 
významom v pláne spásy.
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Stalo sa to v našom čase

Aby boli srdcia detí Božích privedené späť k viere apoštolských otcov, zaznelo 
aj  v  našich dňoch potvrdené poverenie. Je to naplnenie zasľúbenia 
z MALACHIÁŠA 4:5–6, ako to náš Pán potvrdil v EV. MATÚŠA 17:11 a EV. MARKA 9:12: 
„ELIÁŠ PRÍDE A NAPRAVÍ VŠETKY VECI.“ O to sa teraz jedná v Cirkvi Pánovej – tak 
ako vtedy Eliáš vzal 12 kameňov, ktoré zodpovedali 12 kmeňom, a nanovo 
vybudoval oltár Pánov, zvolal ľud na horu Karmel a ich  srdcia boli obrátené 
naspäť (1.  KRÁĽOVSKÁ  18:21–37), tak muž Boží v  našom čase nanovo vyvýšil 
učenie 12 apoštolov (SKUTKY 2:42) a priviedol späť aj naše srdcia. Predtým ako 
sa Ježiš môže vrátiť, musí byť Cirkev presadená do prapôvodného stavu, 
pretože tak znie Jeho zasľúbenie: „…KTORÉHO VŠAK MUSÍ PRIJAŤ NEBO AŽ DO ČASU 

NAPRAVENIA VŠETKÉHO, O ČOM HOVORIL BÔH SKRZE ÚSTA VŠETKÝCH SVOJICH SVÄTÝCH 

PROROKOV OD VEKU.“ (SKUTKY 3:21) To je tiež TAK HOVORÍ PÁN!

Od času reformácie nastali mnohé prebudenia, skrze ktoré sa zvestovanie 
evanjelia stalo opäť ústredným bodom. Na počiatku 20. storočia nastalo 
mocné vyliatie Ducha, podobne ako v čase Letníc. Z neho vzišli rôzne letničné 
smery. Ale to ešte nebol pravý návrat k  prakresťanstvu. Po druhej svetovej 
vojne vystúpil muž, ktorý mal apoštolskú a prorockú službu na základe Písma. 
Bol to William Branham, muž poslaný od Boha, skrze ktorého nastalo 
najmocnejšie prebudenie spásy a uzdravovania od dní Ježiša a apoštolov.

7. mája 1946 prežil brat Branham toto: toho večera zažiarilo do miestnosti 
nadprirodzené svetlo z nebies. Brat Branham videl, ako v tomto svetle zostúpil 
posol Boží a pristúpil k nemu. Vydesený vstal a počul prvé slová: „Neboj sa, bol 
som k  tebe poslaný z prítomnosti Božej.“ Ďalej mu vysvetlil všetky podrobnosti, 
ktoré sa mali diať v  jeho službe. Bratovi  Branhamovi bolo okrem iného 
povedané: „Ako boli dané dve znamenia Mojžišovi, tak budú aj tebe dané dve 
znamenia.“ Prvé znamenie spočívalo v  tom, že  má vziať pravú ruku chorej 
osoby do svojej ľavej ruky, na ktorej potom brat Branham videl zobrazenú 
chorobu, napríklad rakovinu alebo tumor, ktorá  po  úspešnom uzdravení 
zmizla. Druhým znamením bolo zjavenie niečoho zo života osôb, za ktoré sa 
modlil, čo nemohol v  žiadnom prípade vedieť. Každej osobe, o  ktorej bolo 
bratovi Branhamovi vo videní niečo ukázané, mohol v  mene Pánovom 
povedať: „Si uzdravený skrze moc Božiu v  mene Ježiša Krista.“ Mojžišovi Pán 
povedal: „A BUDE, AK BY TI NEUVERILI A  NEPOSLÚCHLI NA HLAS PRVÉHO ZNAMENIA, 
UVERIA NA HLAS DRUHÉHO ZNAMENIA.“ (2. MOJŽIŠOVA 4:8)

V  rokoch 1946 – 1965 to státisíce ľudí prežili a môžu dosvedčiť, že slepí 
znova videli, chromí mohli chodiť, hluchí počuť a  chorí na rakovinu boli 

8



uzdravení. Stalo sa to, pretože posol Boží pri povolaní brata Branhama 
povedal: „Ak  dosiahneš, že ti ľudia uveria, neobstojí pred tvojou modlitbou nič, 
ani rakovina.“

Syn Boží bol, pokiaľ ide o  Jeho službu, prorok, ktorý bol zasľúbený 
v  5.  MOJŽIŠOVEJ 18:18 tak, ako to bolo potvrdené v  SKUTKOCH 3:22–23: 
„PROROKA  VÁM VZBUDÍ PÁN, VÁŠ BÔH, Z VAŠICH BRATOV, AKO MŇA, TOHO BUDETE 

POČÚVAŤ VO VŠETKOM, ČOKOĽVEK VÁM BUDE HOVORIŤ, A BUDE, ŽE KAŽDÁ DUŠA, KTORÁ 

BY NEPOČÚVALA TOHO PROROKA, BUDE VYPLIENENÁ Z ĽUDU…“ Videl vo  videniach, 
čo sa malo stať, vyslovil to a stalo sa to, bez ohľadu na to, či bol ten, koho sa to 
týkalo, slepý, chromý alebo malomocný. 

Presne rovnaká služba sa zopakovala v našom čase – bratovi Branhamovi 
bolo vo videní ukázané, čo sa má stať, on to vyslovil a stalo sa to. Vždy znova 
sa muž Boží odvolával na EV. JÁNA 5:19 a  vzťahoval to i  na svoju službu: 
„A TAK ODPOVEDAL JEŽIŠ A RIEKOL IM: AMEN, AMEN VÁM HOVORÍM, ŽE SYN NEMÔŽE 

ROBIŤ NIČ SÁM OD SEBA, IBA TO, ČO VIDÍ ČINIŤ SVOJHO OTCA, LEBO ČOKOĽVEK ON ČINÍ, 
TO PODOBNE ČINÍ AJ SYN.“

Keď sa jednalo o jeho službu, použil brat Branham často aj porovnanie 
z 1. MOJŽIŠOVEJ 18, kde Pán v sprievode dvoch anjelov navštívil Abraháma a dal 
mu zasľúbenie o narodení Izáka. Sára, ktorá sa nachádzala v stane a počúvala, 
sa smiala. Pán pozrel na Abraháma a  povedal mu: „PREČO SA SÁRA SMIALA?“ 

Práve tak sa brat Branham odvolával na EV. JÁNA 1, keď Andrej svojho brata 
priviedol k Pánovi, ktorý mu potom povedal: „TVOJE MENO JE ŠIMON, MENO 

TVOJHO OTCA JE JÁN.“ Natanaelovi povedal: „PREDTÝM AKO ŤA FILIP ZAVOLAL, SOM 

ŤA VIDEL POD FIGOVNÍKOM.“

Žena pri studni, ktorej zjavil jej predchádzajúci život, vedela: „KEĎ PRÍDE, 
MESIÁŠ, ON NÁM POVIE VŠETKY VECI.“ A Mesiáš povedal: „JA SOM TO, KTORÝ S TEBOU 

HOVORÍM!“ Tento prorocký dar – vidieť vo videniach veci a mať ich zjavené – bol 
jedným ku veľkému požehnaniu, a  zároveň iným, obzvlášť učeným Písma 
a farizejom, prekážkou, na ktorej sa pohoršili a označili Pána ako belzebuba.

Táto služba sa diala aj v našich dňoch, v tomto prorockom časovom úseku, 
v ktorom sa zjavil Syn človeka (EV. LUKÁŠA 17:26–30). Na Jeho príchod ešte stále 
čakáme (EV. LUKÁŠA 17:34–37). Jeho návrat nastane náhle, v jednom dni, v jednej 
hodine. Vtedy budú dvaja ležať na jednej posteli alebo budú na poli: jeden bude 
vzatý a druhý bude zanechaný. Stane sa to v okamihu (1. KORINTSKÝM 15:51–58), 
tak ako to Pán výstižne prirovnal k blesku, ktorý prebehne z východu na západ 
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(EV. MATÚŠA 24:27, EV. LUKÁŠA 17:24). Presnejšie to povedať nemohol. A  my 
veríme tak, ako je to napísané. Amen.

Božie potvrdenie

Kdekoľvek je Pán prítomný, deje sa niečo mimoriadne. Duch Boží pôsobí 
počas celého času milosti – ľudia prežívajú záchranu, oslobodenie, uzdravenie 
a  požehnanie. To všetko sa udialo v  službe brata Branhama tisícekrát. 
Doslova sa naplnilo to, čo Pán povedal: „…SKUTKY, KTORÉ JA ČINÍM, BUDE AJ ON 

ČINIŤ, A EŠTE AJ VÄČŠIE AKO TIE BUDE ČINIŤ…“ (EV. JÁNA 14:12)

Ten istý Boh, ktorý sa v časoch Biblie zjavil ako Pán, ako anjel Zmluvy, sa aj 
v  našom čase zjavil v  ohnivom stĺpe a  nadprirodzenom oblaku. Pán Svoje 
zasľúbenie naplnil: „SVET MA UŽ VIAC NEUVIDÍ, ALE VY MA UVIDÍTE, PRETOŽE JA 

BUDEM S VAMI AŽ DO KONČÍN ZEME.“ Áno, On dokonca dopustil, že 24. januára 
1950 v Houstone (Texas, USA) bola nasnímaná fotografia so svetelným stĺpom 
nad hlavou brata Branhama a  28. februára 1963 snímka s  nadprirodzeným 
oblakom.

V  Houstone boli fotografi z novín, pán
Ayers  –  katolík a  pán Kippermann  –  Žid, 
ktorí fotografovali počas debaty o  Božom 
uzdravovaní. Obaja boli kritikmi brata 
Branhama. Pri vyvolaní filmov vysvitlo, 
že všetky negatívy boli prázdne a vydarila sa 
len jedna snímka – tá so svetlom nad hlavou 
brata Branhama. Na  žiadosť Gordona 
Lindsaya, ktorého som aj ja osobne poznal, 
bol  negatív odoslaný na skúšku súdnemu 
e x p e r t o v i p r e s p o r n é d o k u m e n t y , 
Dr. Georgeovi J. Lacymu, do Washingtonu. 
Po preskúmaní vystavil 29. januára 1950 ten 
už často publikovaný certifikát. Jeho 
svedectvo znelo: „Nadprirodzené svetlo bolo prítomné, inak by ho fotoaparát 
nemohol zachytiť.“ Boh sám tak dosvedčil, že bol prítomný, a  potvrdil Slovo 
Svojho služobníka (IZAIÁŠ 44:26A).

To isté sa týka nadprirodzeného oblaku, ktorý zostal stáť 28. februára 1963 
nad mestom Flagstaff v  Arizone. Brat Branham sa v tom čase nachádzal 
na  hore Sunset tak, ako to videl vo videní, a sa  stalo tak, ako mu to bolo 
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ukázané. O  tomto videní mi povedal v  decembri  1962, a  pretože sa 
v januári 1963 sťahoval do Tucsonu v Arizone, poprosil ma, aby som namiesto 
neho kázal v  Los Angeles v  zhromaždení Obchodníkov plného evanjelia, 
ktoré organizoval Demos Shakarian v Clifton’s Cafeteria.

Svetelný oblak sa zjavil na modrom nebi a ešte 28 minút po západe slnka  
bol vidieť jasne osvietený na oblohe. Stalo sa to presne tam, kde sa nachádzal 
brat Branham a  kde dostal pokyny na  otvorenie siedmych pečatí – zaznelo 
sedem mocných úderov hromu a celé okolie sa otriaslo takým zemetrasením, 
že sa z hory valili skaly. V decembri 1968 som pri výlete z Tucsonu na horu 
Sunset tieto ležiace skaly videl na vlastné oči.

Podľa správ v novinách existovalo viac 
ako 80  snímok nadprirodzeného oblaku 
z  rôznych miest. Dokonca aj známy 
časopis Sc ience vo svo jom č í s le 
z  19.  apríla  1963 priniesol na titulnej 
strane fotografiu tohto fenoménu 
a  na  stranách 292  až  294 článok 
Dr.  Jamesa McDonalda z univerzity 
v Tucsone. Aj časopis Life zverejnil v čísle 
zo  17.  mája  1963 článok a  viaceré 
fotografie tohto úkazu. V  oblaku sa podľa toho, čo povedal brat Branham, 
nachádzalo sedem anjelov vo forme pyramídy. Siedmy z tohto útvaru k nemu 
hovoril.

V súvislosti s  touto udalosťou povedal brat Branham toto: „Pohorie v okolí 
niekoľkých míľ sa otriaslo. Stálo tam sedem anjelov, jeden z  nich so strieborným 
mečom vo svojej ruke. Povedal: «Vráť sa domov a otvor sedem pečatí, ktoré sú dané.» 
A tu sú – pravé tajomstvo manželstva a rozvodu a semena hada, všetky ostatné veci, 
v ktorých bolo toľko zmätku. To je TAK HOVORÍ PÁN.“ (kázanie Veľkonočná pečať, 
10. apríla 1965)

„Stál som tam s pozdvihnutými rukami a modlil som sa, keď do mojich rúk padol 
meč. To je vám už známe. Stál som tam a hľadel som na to, bolo to také prirodzené, 
ako je moja ruka teraz. Nevedel som, čo to znamená. Bolo mi to odovzdané  spolu 
s hlasom, ktorý povedal: «Toto je meč Kráľa.» Neskôr, keď to anjel Pánov zjavil, to bolo 
Slovo v mojej ruke. Priamo po tom sa zjavil anjel Pánov a hovoril o siedmich pečatiach. 
Mal som sa vrátiť späť do Jeffersonville a  kázať o  siedmich pečatiach.“ (kázanie 
Slávnosť trúb, 19. júla 1964)
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Musíme to povedať ešte raz: v prípade brata Branhama sa jednalo o Božie 
povolanie a  poslanie s  mimoriadnou zodpovednosťou, rovnako ako to bolo 
v  prípade  Mojžiša. Jeho  prorocká služba musí byť správne začlenená 
do prorockého Slova. On, tak ako Pavol, kázal celú radu Božiu, prijal zjavenie 
všetkých tajomstiev a oznámil ich: počnúc pádom do hriechu v záhrade Eden, 
až do chvíle, keď čas pominie vo večnosti.

Biblicky veriaci ľudia nemajú žiadny problém veriť, že k Zachariášovi prišiel 
anjel a oznámil mu narodenie Jána Krstiteľa, ani tomu, čo je opísané v tej istej 
kapitole, že anjel Gabriel prišiel k  Márii a  oznámil narodenie Vykupiteľa 
(LUKÁŠ 1), ani to, že anjel Pánov v jasnom svetle vstúpil do miestnosti, v ktorej 
sa nachádzal Peter (SKUTKY 12:7), alebo že Pán poslal Svojho anjela k Jánovi 
na ostrov Patmos, aby Svojim služobníkom ukázal, čo sa má stať už čoskoro, 
ako aj to, čo je uvedené v DANIELOVI 8:15–19 a na iných miestach.

Musel sa Boh niekoho pýtať, keď povolal Mojžiša alebo iných prorokov? 
Na základe Svojho večného plánu spásy, ktorý v priebehu dejín uskutočňuje, 
sa  On  sám rozhoduje, čo koná. Aj brat Branham mal v živote množstvo 
výnimočných prežití, ktoré mu daroval Boh, obzvlášť od jeho siedmeho roku 
života. Proroci sú predsa posvätení Bohu už od života matky (JEREMIÁŠ 1:5). 
Ján Krstiteľ bol na základe LUKÁŠA 1:15 už v  živote matky naplnený Svätým 
Duchom. Aj Pavol svedčí, že on sám bol oddelený už v  živote svojej matky 
(GALATSKÝM 1:15).

Siedmy zvestovateľ v laodicejskom časovom období započal svojou službou 
časový úsek Nevesty. Blahoslavení sú tí, ktorí sú skrze Ducha pravdy uvádzaní 
do Slova pravdy, ako to Pán oznámil tým Svojim: „ALE KEĎ PRÍDE ON, TEN DUCH 

PRAVDY, UVEDIE VÁS DO KAŽDEJ PRAVDY…“ (JÁN  16:13)! Blahoslavený je ten, 
kto nehovorí: „Môže to byť tak i onak“, ale vie, že všetko vždy je a napĺňa sa tak, 
ako to Boh povedal vo Svojom Slove, ktoré zostáva naveky! Blahoslavený je 
ten, kto to, čo brat Branham povedal, môže zaradiť do Biblie! Nemá žiadny 
zmysel brať mnohé citáty zo súvislosti a  tvrdiť: „Prorok povedal…!“, „Prorok 
povedal…!“ Prorocké Slovo nepripúšťa žiaden vlastný výklad (2. PETROVA 1:20). 
Každý výklad je lož a  apoštol Ján zdôrazňuje, že „…ŽIADNA LOŽ NEMÁ SVOJ 

PÔVOD V PRAVDE“   (JÁN 2:20). Stále platí: Kde je Božie zjavenie, tam sa už viac 
nevykladá, a  kde sa vykladá, tam ešte nie je žiadne zjavenie. V  Jeho pravej 
Cirkvi musí byť všetko biblické, to znamená v plnom  súlade so Starým 
a Novým zákonom.

Všetko, čo patrilo k  službe brata Branhama, sa stalo. Čo bolo zasľúbené 
Cirkvi – Neveste sa taktiež iste stane realitou. Len ak pre niečo existuje 
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v Písme zasľúbenie, tak sa to môže stať, pretože „…VŠETKY ZASĽÚBENIA BOŽIE SÚ 

V ŇOM ÁNO A AMEN BOHU NA SLÁVU SKRZE NÁS.“ (2.  KORINTSKÝM  1:20) Nevesta 
Baránka nečaká na proroka, ktorý by mal pôsobiť štyri týždne v  stane 
v Spojených štátoch, a ani na to, že mŕtvi v Kristu povstanú a približne 30 dní 
budú putovať po zemi. Ona očakáva plné znovunapravenie, záverečné 
pôsobenie Ducha a nebeského Ženícha!

Posledná zvesť mala predísť návratu Kristovmu, a  to sa teraz deje v plnej 
moci. Skrze záverečné mocné pôsobenie Božie bude zjavené Slovo potvrdené 
uprostred vyvolených na celom svete. Návratom Pána a  vytrhnutím bude 
tento záver korunovaný. „LEBO TO VÁM HOVORÍME SLOVOM PÁNOVÝM, ŽE MY ŽIVÍ, 
PONECHANÍ DO PRÍCHODU PÁNOVHO, ISTOTNE NEPREDSTIHNEME TÝCH, KTORÍ ZOSNULI. 
LEBO SÁM PÁN S VELITEĽSKÝM POVELOM, S HLASOM ARCHANJELA A S TRÚBOU BOŽOU 

ZOSTÚPI Z NEBA, A MŔTVI V KRISTU VSTANÚ NAJPRV; POTOM MY ŽIVÍ PONECHANÍ 

BUDEME RAZOM S NIMI VYCHVÁTENÍ V OBLAKOCH V ÚSTRETY PÁNOVI DO POVETRIA. 
A TAKTO BUDEME VŽDYCKY S PÁNOM.“ (1. TESALONICKÝM 4:15–17) Vytrhnutie nie je 
žiadne súkromné zjavenie. Síce sa stane v tajnosti, ale je to tá najväčšia realita 
všetkých čias – zjavenie synov Božích, premena našich tiel a  vzatie 
na svadobnú hostinu Baránka.

Anjel Zmluvy

Ešte raz, dúfam, že naposledy, má byť biblicky osvetlená téma ZJAVENIA 10. 
Boh pri Svojom prvom príchode poslal Svojmu izraelskému ľudu prorokov ako 
pripravovateľov cesty tak, ako to zasľúbil v MALACHIÁŠOVI 3:1 (EV. MATÚŠA 11:7–

15, EV. MARKA 1:1–4). To je všeobecne známe. V druhej polovici rovnakého verša 
v  MALACHIÁŠOVI  3:1, ktorý sa vzťahuje na príchod k  Jeho ľudu izraelskému, 
je  reč o anjelovi Zmluvy, ktorý potom príde do svojho chrámu: „…A PRÍDE 

DO SVOJHO CHRÁMU PÁN, ANJEL ZMLUVY, TAK HOVORÍ PÁN ZÁSTUPOV.“ – Áno, to je 
Tak hovorí Pán! Tu sa nejedná o návrat Krista ako Ženícha, ani o vytrhnutie 
Nevesty, ani o  svadobnú hostinu. Tento príchod spadá už do  dňa Pána. 
Sväté Písmo nám to hovorí: „ALE KTO ZNESIE DEŇ JEHO PRÍCHODU, A KTO OBSTOJÍ, 
KEĎ SA UKÁŽE?! LEBO ON JE AKO PREPAĽUJÚCI OHEŇ A AKO LÚH PRÁČOV. A BUDE SEDIEŤ 

PREPAĽUJÚC A PREČISŤUJÚC STRIEBRO, A TAK PREČISTÍ SYNOV LÉVIHO A OČISTÍ ICH AKO 

ZLATO A AKO STRIEBRO, A BUDÚ PÁNOVI, DONÁŠAJÚC OBETNÝ DAR OBILNÝ 

V  SPRAVODLIVOSTI. VTEDY BUDE PRÍJEMNÝ PÁNOVI OBETNÝ DAR OBILNÝ JÚDU 

A  JERUZALEMA AKO ZA DNÍ DRIEVNEHO VEKU A AKO ZA DÁVNYCH ROKOV.“  
(MALACHIÁŠ 3:2-4)
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V  tomto texte je nám presne opísané, čo sa stane, keď Pán príde k  ľudu 
izraelskému ako anjel Zmluvy. V tom čase očistí synov Léviho a všetky obete 
Júdu v  Jeruzaleme mu budú príjemné. To ukazuje na doslovné naplnenie. 
Po  poslednom liste zborom v  Zjavení  3 a  vážnom napomenutí veriacich: 
„KTO  MÁ UŠI, NECH POČUJE, ČO DUCH HOVORÍ ZBOROM!“ končí posledné časové 
obdobie. Brat Branham opakovane povedal: „CIRKEV ODCHÁDZA HORE 

V KAPITOLE 4 A VRACIA SA V KAPITOLE 19.“ Potom už viac Ján nevidí Syna človeka 
putovať uprostred siedmych zlatých svietnikov, ale Pána na tróne uprostred 
dúhy: „A HNEĎ SOM BOL V DUCHU. A HĽA, TRÓN STÁL NA NEBI, A NA TRÓNE KTOSI 

SEDIACI. A TEN, KTORÝ TO SEDEL NA TRÓNE, BOL NA POHĽAD PODOBNÝ KAMEŇU JASPISU 

A SARDISU, A DÚHA BOLA VÔKOL TRÓNU, NA POHĽAD PODOBNÁ SMARAGDU.“ (ZJAVENIE  
4:2–3)

V  ZJAVENÍ 10 prichádza Pán ako anjel Zmluvy obklopený dúhou: „A VIDEL 

SOM INÉHO ANJELA SILNÉHO, ZOSTUPUJÚCEHO Z NEBA, ODIATEHO OBLAKOM, A NA JEHO 

HLAVE BOLA DÚHA, A JEHO TVÁR BOLA AKO SLNCE, A JEHO NOHY AKO OHNIVÉ 

STĹPY.“ (ZJAVENIE 10:1) Potom sa stane nasledovné: 

1. Vo Svojej ruke drží otvorenú knihu, ktorá bola v  kapitole  5 ešte 
 zapečatená.

2. Kladie jednu nohu na zem a druhú na more a prevolá silným hlasom, 
 ako revanie leva.

3. Až potom, keď zareval ako lev z kmeňa Júdu (1. Mojžišova 49:9), zaznie 
 sedem hlasov hromu.

Od momentu, keď ako anjel Zmluvy prisahá, ostáva 3,5 roka do  konca 
súženia a začiatku Tisícročného kráľovstva: „…A VIDEL SOM, ŽE POZDVIHOL SVOJU 

PRAVICU I SVOJU ĽAVICU K NEBU A PRISAHAL NA ŽIVÉHO NA VEKY, ŽE NA URČENÝ ČAS 

URČENÝCH ČIAS A POL ČASU, A KEĎ UKONČIA ROZMETÁVAŤ SILU SVÄTÉHO ĽUDU, DOKONÁ 

SA TO VŠETKO.“ (DANIEL 12:7B) To je TAK HOVORÍ PÁN vo Svojom Slove.

Aj tento príchod, keď On reve ako lev, je osvetlený najmenej tromi 
miestami Písma. Prvé je v  JEREMIÁŠOVI  25:30–36: „PÁN BUDE REVAŤ Z VÝSOSTI 

A Z PRÍBYTKU SVOJEJ SVÄTOSTI VYDÁ SVOJ HLAS, BUDE MOCNE REVAŤ NA SVOJE OBYDLIE; 
VÝKRIK SA BUDE OZÝVAŤ AKO VÝKRIK TÝCH, KTORÍ ŠLIAPU HROZNO, PROTI VŠETKÝM 

OBYVATEĽOM ZEME. HRMOT DÔJDE AŽ NA KONIEC ZEME, LEBO PÁN MÁ PRAVOTU 

S  NÁRODMI, BUDE SA SÚDIŤ S KAŽDÝM TELOM, VYDÁ BEZBOŽNÍKOV MEČU, HOVORÍ 

PÁN.“ (Pozri tiež IZAIÁŠA 63:1–6 a ZJAVENIE 14:14–20)

Druhé miesto je v HOZEÁŠOVI 11:10: „PÔJDU ZA PÁNOM; BUDE REVAŤ AKO LEV, 
LEBO ON BUDE REVAŤ, A STRACHOM SA TRASÚC PRÍDU SYNOVIA OD MORA…“
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Tretie miesto je v  JOELOVI  3:15–16: „SLNCE A MESIAC SA ZATMEJÚ A HVIEZDY 

SPRACÚ SVOJ LESK. A PÁN BUDE REVAŤ SO SIONA A Z JERUZALEMA VYDÁ SVOJ HLAS, 
A BUDÚ SA CHVIEŤ NEBESIA I ZEM, ALE PÁN JE ÚTOČIŠŤOM SVOJMU ĽUDU A PEVNOSŤOU 

SYNOM IZRAELOVÝM.“

17.  marca  1963 brat Branham nahlas prečítal biblické miesto 
zo Zjavenia 10 a potom v súlade s rovnako známymi miestami Písma povedal: 
„Ak ste si všimli: je to Kristus. V  Starom Zákone je známy ako anjel Zmluvy. 
Teraz prichádza priamo k Židom, pretože Cirkev je dokončená.“ To súhlasí. Ona nie 
je len dokončená, ona je aj vytrhnutá.

Tu vidíme Pána ako mocného anjela Zmluvy, ktorý je zahalený v oblaku. 
Je to ten istý oblak, ktorý sprevádzal ľud izraelský – ten istý Pán, ten istý anjel 
Zmluvy. Dúha nad Jeho hlavou skladá svedectvo o  Zmluve, ktorú uzavrel 
s Izraelom. Áno, On reve z hory Sion, z Jeruzalema. Tak hovorí Pán vo Svojom 
Slove. Všetko ostatné sú vlastné výklady (2. PETROVA 1:20). Kto neverí pravde 
Slova, je odsúdený veriť lži. Pán môže hovoriť len k ľuďom, ktorí  skutočne 
rešpektujú Božie Slovo – len človek, ktorý biblicky začlení to, čo brat Branham 
povedal, verí tak, ako hovorí Písmo. Amen. Len vtedy sme Nevestou Slova. 
Všetky hromové učenia sú nebiblické, pretože sa v Biblii nenachádzajú a nie je 
v  nej o  nich žiadne svedectvo. Beda tým, ktorí k  uzavretému svedectvu 
Svätého Písma niečo pridávajú (ZJAVENIE 22)!

Na základe MALACHIÁŠA  3:1B–5 prichádza Pán v  tomto časovom bode 
do Svojho chrámu. To je moment, v ktorom sa antikrist nad všetko povýši ako 
„syn zatratenia“ a  „Kristov protivník“ a  vo svojej trúfalosti sa odoberie 
do chrámu. Pán ho potom zničí dychom svojich úst (2. TESALONICKÝM 2).

V  EZECHIELOVI  40–47 je opísaný chrám a  prúd, ktorý z  chrámu prúdi 
do Engédy a až do Mŕtveho mora. „ZAVIEDOL MA K VCHODU DO CHRÁMU A  SPÄŤ 

A  VIDEL SOM VODY PLYNÚŤ SPOD CHRÁMU NA VÝCHOD.“ (EZECHIEL  47:1) 
V ZACHARIÁŠOVI 14:20–21 stojí, že potom dokonca nádoby v  chráme Pánovom 
budú sväté. V  IZAIÁŠOVI 66:6 čítame: „ČUJTE! ZVUK HRMOTU POČUŤ Z MESTA, HLAS 

Z CHRÁMU, HLAS PÁNOV, KTORÝ DÁVA ODPLATU SVOJIM NEPRIATEĽOM.“

V  ZJAVENÍ  11 je opísaná služba oboch svedkov. Hneď vo verši  1 stojí: 
„VSTAŇ A ZMERAJ CHRÁM BOŽÍ AJ OLTÁR AJ TÝCH, KTORÍ SA MODLIA V ŇOM.“ V  tom 
čase musí byť chrám, ktorý bol v  roku  70 po Kristovi zničený, znova 
vybudovaný. 

Židia pri múre nárekov končia svoju modlitbu vždy prosbou: „Elohim Adonai, 
daj, že by bol chrám vybudovaný a  že by prišiel Mesiáš.“ Priamo vo verši 2 stojí, 
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že v tom čase bude sväté mesto – to je vždy Jeruzalem – šliapané pohanmi 42 
mesiacov, t. j. 3,5 roka.

O dvoch svedkoch je napísané v ZJAVENÍ 11:3, že budú 1 260 dní, a to je tiež 
3,5 roka, prorokovať. Aby nikto neprišiel s  myšlienkou, že sa jedná 
o  rovnakých 3,5 roka je časové obdobie na jednom mieste označené 
1  260  dňami, keď sa týka služby oboch prorokov, a  na druhom mieste 42 
mesiacmi, keď sa jedná o zničenie mesta. Počas prvých 3,5 roka konajú svoju 
službu obaja proroci. Druhých 3,5 roka je čas veľkého súženia, v  ktorom 
prebieha prenasledovanie veriacich, ktorí neboli vytrhnutí, obzvlášť však 
Židov: „…  A  BOLA JEJ DANÁ MOC, ABY TRVALA ŠTYRIDSAŤDVA MESIACOV.“  
(ZJAVENIE  13:5) Po  týchto 3,5 rokoch súženia Izraela bude prehlásené 
Tisícročné kráľovstvo. To je TAK HOVORÍ PÁN vo Svojom Slove: „A BUDÚ VYDANÍ 

DO JEHO RUKY AŽ DO ČASU A ČIAS A DO POLOVICE ČASU. ALE POTOM ZASADNE SÚD … 

A KRÁĽOVSTVO, PANSTVO A VELIČENSTVO KRÁĽOVSTIEV POD VŠETKÝMI NEBESAMI BUDE 

DANÉ ĽUDU SVÄTÝCH NAJVYŠŠÍCH; JEHO KRÁĽOVSTVO JE VEČNÝM KRÁĽOVSTVOM, 
A VŠETKY PANSTVÁ BUDÚ JEMU SLÚŽIŤ A POSLÚCHAŤ HO.“ (DANIEL 7:25-27)

V ZJAVENÍ 10:7 nachádzame oznámenie, že počas trúbenia siedmeho anjela 
trúb príde tajomstvo Božie k  záveru tak, ako to On svojim služobníkom 
prorokom spoľahlivo zjavil (ÁMOS 3:7). Kristus, Mesiáš, Vykupiteľ, je tajomstvo 
Božie zjavené (1. TIMOTEOVA 3:16). Židia to vtedy nepoznali, potom však budú 
hľadieť na toho, ktorého prebodli (ZACHARIÁŠ  12:9–14). V  ZJAVENÍ  11:15 
nachádzame naplnenie: „KRÁĽOVSTVÁ SVETA SA STALI KRÁĽOVSTVAMI NÁŠHO PÁNA 

A JEHO KRISTA, A BUDE KRAĽOVAŤ NA VEKY VEKOV.“ Nemôže to byť „tak, alebo onak“ 
– Božie Slovo je vždy v každej téme „ÁNO A AMEN“.

„A UČINÍM S NIMI ZMLUVU POKOJA; BUDE TO VEČNÁ ZMLUVA S NIMI. A DÁM ICH TA 

A  ROZMNOŽÍM ICH A DÁM SVOJU SVÄTYŇU DO ICH STREDU, A BUDE TAK AŽ NA VEKY. 
A MÔJ PRÍBYTOK BUDE NAD NIMI, A BUDEM IM BOHOM, A ONI MI BUDÚ ĽUDOM. A TAK 

ZVEDIA NÁRODY, ŽE JA SOM PÁN, KTORÝ POSVÄCUJEM IZRAELA, KEĎ BUDE MOJA 

SVÄTYŇA V ICH STREDE NA VEKY.“ (EZECHIEL  37:26–28) A tak, ako o tom svedčia 
mnohé biblické miesta, to bude.

Povedzme to ešte raz: prvé štyri pečate sa vzťahujú na moc antikrista v jeho 
štyroch štádiách vývoja (ZJAVENIE 6:1–8) paralelne s časovými obdobiami Cirkvi 
(ZJAVENIE  2+3). Piata pečať ukazuje židovských mučeníkov – vrátane tých 
z holokaustu – pod zápalným oltárom a predpovedá, že ich krv bude pomstená 
a že zvyšní spoluslužobníci a bratia vytrpia smrť rovnakým spôsobom 
(ZJAVENIE 6:9–11).
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V šiestej pečati vidíme úvod ku dňu Pána: nastane mocné zemetrasenie, 
slnko stmavne a mesiac sa zmení na krv, hviezdy budú padať z nebies 
a doslova znie: „…LEBO PRIŠIEL TEN VELIKÝ DEŇ JEHO HNEVU, A KTO MÔŽE OBSTÁŤ?“  
(ZJAVENIE 6:12–17) Najneskôr teraz si všetci uvedomia, že odteraz sú opísané 
veci, ktoré sa stanú až po vytrhnutí počas obdobia šiestej a siedmej pečate. 
K tomu patria súdy trúb až po sedem nádob hnevu (KAP. 16). Potom už zostáva 
len súd nad veľkým Babylonom, ktorý je odetý v purpure (KAP. 17+18).

O to, čo sa v tom čase na zemi bude diať, si nemusí robiť starosti nikto, 
kto  patrí k Cirkvi-Neveste. Všetko sa doslova naplní – kapitola po kapitole 
a  verš po verši. Siedma pečať (ZJAVENIE 8:1) predsa nie je len ticho na nebi. 
Už od verša 2 je nám povedané, čo sa potom stane: Ján hneď videl siedmych 
anjelov stojacich pred Bohom, ktorým bude daných sedem trúb. A hneď potom 
sa dozvieme, aké súdy pri zaznení každej trúby zem postihnú. Amen. Posledný 
úsek je podrobne predpovedaný, či už v kapitole 7, 8, 9, 10, 11 alebo neskôr. 
Všetky tieto veci sa doslova naplnia.

Vo všetkej úprimnosti

S najväčším rešpektom naplnení vďačnosťou poznávame, čo Boh v našom 
čase nadprirodzeným spôsobom vykonal. Ale skrze to nám chcel ukázať cestu, 
priviesť nás na počiatok k prapôvodnému základu, k učeniam apoštolov, 
k  jedinému absolútu Svojho Slova. Pretože len tak z milosti prežijeme 
dokonalú jednotu a dokončenie.

Pre štyroch evanjelistov bolo najdôležitejšie, aby všetko, čo sa stalo, 
od EV. MATÚŠA 1 až po EV. JÁNA 21, bolo zoradené podľa Písma: „A TO VŠETKO SA 

STALO NATO, ABY SA NAPLNILO TO, ČO BOLO POVEDANÉ OD PÁNA SKRZE PROROKA…“  
(EV. MATÚŠA 1:22A) „LEBO SA TO STALO NATO, ABY SA NAPLNILO PÍSMO…“   (EV. JÁNA 
19:36A) To isté ešte pred letničným dňom konal aj Peter: „LEBO JE NAPÍSANÉ 

V KNIHE ŽALMOV…“ (SKUTKY 1:20A), a potom obzvlášť po vyliatí Svätého Ducha: 
„…TOTO JE TO, ČO JE POVEDANÉ SKRZE PROROKA JOELA…“(SKUTKY 2) Po vzkriesení 
náš Pán povedal: „TOTO SÚ MOJE SLOVÁ, KTORÉ SOM VÁM HOVORIL, KEĎ SOM EŠTE 

BOL S VAMI, TOTIŽ ŽE SA MUSÍ NAPLNIŤ VŠETKO, ČO JE NAPÍSANÉ O MNE V  ZÁKONE 

MOJŽIŠOVOM, V PROROKOCH I ŽALMOCH.“ (EV. LUKÁŠA 24:44) Áno, a len v  spojení 
s naplnením Pán otvára tým Svojim porozumenie pre Písmo (V. 45).

Pavol sa tiež vždy znova odvolával na Sväté Písmo a mohol dokonca svoju 
službu začleniť, a to až k správnemu okamihu, keď spása prešla od Židov 
k  pohanom, do IZAIÁŠA  49:6: „POLOŽIL SOM ŤA ZA SVETLO NÁRODOM, ABY SI BOL 
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SPASENÍM AŽ DO POSLEDNÉHO KRAJA ZEME.“ (SKUTKY  13:41–51) Bol povolaný 
pohanom zvestovať „…EVANJELIUM NÁŠHO BOHA, KTORÉ VOPRED ZASĽÚBIL SKRZE 

SVOJICH PROROKOV VO SVÄTÝCH PÍSMACH…“ (RIMANOM  1:1–5) Rovnako môžeme 
do Svätého Písma začleniť aj službu brata Branhama. Biblia je taktiež jediným 
základom môjho zvestovania. Musím sa odvolať na EV.  MATÚŠA  24:45–47, 
pretože mi to Pán sám nahlas prikázal. Aj práve prebiehajúca služba musí byť 
biblicky začlenená.

Nestačí byť úprimný a hovoriť o bratovi Branhamovi a jeho službe. 
Najdôležitejšie je biblické usporiadanie napísaného a zjaveného Slova. K tomu 
patrí napríklad aj to, aby sme zjavenie pečatí v marci 1963 nestotožňovali s ich 
naplnením, a už vôbec nie s návratom Krista. Zjavenie oblaku bolo predsa len 
upozornením na otvorenie pečatí! To brat Branham zreteľne povedal. 
Veci, ktoré ešte ležia v budúcnosti, boli vyslovené, akoby sa už stali. Ale také je 
celé biblické proroctvo. Izaiáš videl v kapitole 53 ukrižovanie ako minulosť, 
aj keď ešte ležalo 800 rokov v budúcnosti. Apoštol Ján videl všetko, čo príde, 
tak, akoby sa to už stalo: videl svadbu Baránkovu (KAP. 19), v kapitole 20 videl 
súd pred bielym trónom, áno, dokonca nový Jeruzalem, ako zostúpil na zem – 
a predsa je ešte stále hore. Videl tiež nové nebesia a novú zem (KAP. 21).

Veľmi jasne musí byť povedané, že ešte stále žijeme v čase milosti. Krv 
novej zmluvy je stále na tróne milosti. Ježiš Kristus je Prostredníkom novej 
zmluvy a ostáva našim Prímluvcom, až kým poslední vyvolení nebudú 
povolaní (ŽIDOM  9:11–22 a iné). V každom časovom období kládol Vykupiteľ 
nárok na vykúpených. Pri Svojom návrate dokoná skrze premenu tiel tento 
nárok so všetkými, ktorí sú Jeho. „NO NIE LEN TO, ALE AJ SAMI, MAJÚC PRVOTINU 

DUCHA, AJ MY SAMI VZDYCHÁME V SEBE, OČAKÁVAJÚC SYNOVSTVO, VYKÚPENIE SVOJHO 

TELA.“ (RIMANOM 8:23) Podľa ZJAVENIA 7 nesčíselný zástup ešte v čase veľkého 
súženia obmyje svoje rúcha v krvi Baránka (V.  14). Blahoslavený, kto verí, ako 
hovorí Písmo a oslobodí sa od každého výkladu!

Jedinečnú službu brata Branhama sme roky vždy znova biblicky osvetľovali 
a stopercentne sme ju postavili na základ Svätého Písma. Takže je jasné, že bol 
zvestovateľom posledného cirkevného časového obdobia a skrze jeho službu 
boli zjavené tajomstvá, všetky učenia, v zásade všetko bolo privedené späť 
do prapôvodného stavu, ako to bolo na počiatku. Že očakával ešte viac, ako sa 
už stalo, je nám všetkým známe. Kto to môže vedieť lepšie ako ja, kto od roku 
1958 prekladá do nemčiny jeho kázania? Keď brat Branham 28.  novembra 
1963 povedal, že jeho zvukové pásky sú v Nemecku pred stovkami 
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poslucháčov prekladané a prehrávané, nemohol myslieť nikoho iného, pretože 
to nikto iný nerobil. 

Je správne, aby sme všetky výroky brata Branhama povýšili ako absolút 
nad Písmo, ako to, žiaľ, činia mnohí, dokonca hromadne zneužívajú jeho 
citáty, aby  ospravedlnili vlastné učenia? Neopakuje sa tak to, čo už vtedy 
napísal apoštol Peter, že tí, ktorí sú neupevnení, aj dnes všetko ťažko 
zrozumiteľné prevracajú k vlastnému zatrateniu? (2. PETRA 3:14–18) V mnohých 
prípadoch sú citáty podávané vo všetkej úprimnosti – ale žiaľ bez toho, aby 
boli položené na Boží základ Svätého Písma. Áno, človek môže byť úprimný 
a zároveň úprimne prevrátený a môže chcieť Bohu preukázať službu bez toho, 
aby bol k tomu povolaný, a preto bez toho, aby to bolo v Jeho vôli.

Božie povolanie a poslanie, ktoré prorok v prítomnosti svedkov Sothmana 
a  Woodsa 3.  decembra 1962 potvrdil, je neodvolateľné. Moja služba je 
v  spásnych dejinách spojená so službou  brata Branhama. Čo sa týka istých 
očakávaní v kruhoch zvesti, ktoré sa odvolávajú na určité výroky, musím 
povedať ešte raz: Ak v Biblii nie je pre niečo zasľúbenie, tak nenastane ani 
naplnenie. Výklady obsahujú falošné nádeje a presne tie teraz nepotrebujeme, 
pretože vedú len k sklamaniu. Služba brata Branhama navždy skončila tak, 
ako  skončila i služba Mojžiša, Eliáša, Jána Krstiteľa a všetkých ostatných 
služobníkov v minulosti. Na  základe EV.  MATÚŠA  24:45–47 rozdeľujeme teraz 
spolu so všetkými služobníkmi duchovný pokrm do celého sveta. Ale najskôr 
musel byť uskladnený tak, ako to brat Branham opakovane povedal. Môžem 
dosvedčiť, že som na príkaz Pánov konal oboje: najprv uskladnenie a potom 
rozdeľovanie. Ešte nikdy nemohlo byť v  súvislosti so Slovom: „AMEN VÁM 

HOVORÍM, ŽE HO USTANOVÍ NAD CELÝM SVOJÍM MAJETKOM“ (V. 47) povedané: „DNES 

SA NAPLNILO TOTO PÍSMO PRED VAŠIMI OČAMI.“ Posledná zvesť je priamo spojená 
s  EV.  MATÚŠA  25: „HĽA, ŽENÍCH IDE! VYJDITE MU VÚSTRETY!“ Múdre panny 
počúvajú, očisťujú svoje lampy a dopĺňajú svoje nádoby. Bláznivé prechádzajú 
popri tom bez povšimnutia, a tak zmeškajú svoju prípravu. Ak niekto odkladá 
službu, ktorá nasleduje, musí sa pýtať sám seba, či tú predchádzajúcu skutočne 
porozumel. Čo by sa stalo, ak by sa Pán sám roky dopredu nepostaral o to, 
aby bola zvesť po odchode zvestovateľa domov nesená do celého sveta?

Koniec bude korunovaný

Teraz, priamo pred návratom nášho Pána, sa jedná o  to, aby boli tí, ktorí 
patria k  Cirkvi Ježiša Krista, vyvedení zo všetkého duchovného otroctva 
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a  zmätku, a to i uprostred zvesti, aby mohli Pánu skutočne slúžiť ako Jeho 
oslobodený ľud. To je jediná biblická zvesť vyvolania: Späť na počiatok! 
Späť  k  Slovu! Späť k  evanjeliu, ktoré kázal Pavol a  apoštoli. Každé iné 
zvestovanie stojí predsa podľa listu GALATSKÝM 1:6–10 pod kliatbou. Tento text 
by si mali všetci prečítať a  zobrať vážne, rovnako ako 2. KORINTSKÝM  11:1–6. 
Pavol chcel Kristu predstaviť čistú pannu. To chcel aj brat Branham. To chcel 
každý pravý služobník Kristov. Ale tak, ako had už od počiatku zviedol  Evu 
a všetkých, ktorí nezostali pevne stáť v Slove, tak to nepriateľ koná aj teraz. 
Satan ostáva vždy pri téme, ale nikdy nie v pravde (EV. JÁNA 8:44).

Praví vyvolení, ktorí patria k Neveste, však nemôžu byť zvedení. Na základe 
EFEZSKÝM 5:27 je to Pán sám, kto Svoju Cirkev v nádhernej kráse bez poškvrny 
a bez vrásky postaví pred Svoju tvár. Najdôležitejšie je, aby sme verili a prežili 
všetky zasľúbenia, ktoré Pán dal pre náš čas.

Brat Branham povedal: „O čom hovorí Malachiáš  4:5? O  znovunapravení. 
Aby sme boli privedení späť k prapôvodnej viere Letníc, k ľuďom s tou istou letničnou 
zvesťou, tými istými znameniami Letníc, tými istými dôkazmi Letníc, k tomu istému 
Bohu, tej istej moci, tomu istému učeniu a  všetkému ostatnému. Dokonca aj ohnivý 
stĺp, pred ktorým sa Pavol vrhol na zem na  ceste do Damašku, je dnes ako dôkaz 
v  našom strede. On koná to isté ako vtedy: spája nás dohromady.“ (kázanie Čas 
zjednocovania a znamenia, 18. augusta 1963)

Kde sa nachádza vyvolaná Cirkev teraz? Vidíme, ako ďaleko doviedol 
Mojžiš Cirkev Izraelovu pod Božím priamym vedením. Ale potom prorok svoje 
poverenie naplnil. Vyplatí sa prečítať si jeho posledné slová v kapitolách 27 až 
34 v  5. MOJŽIŠOVEJ, ktoré zasahujú všetky úseky, obzvlášť požehnania 
dvanástim kmeňom. Mojžiš mal vystúpiť na horu Nebo a  vidieť zasľúbenú 
zem, ale nesmel do nej vstúpiť. Tam vzal Pán Svojho služobníka k  Sebe, 
pretože jeden úsek končil a ďalší začínal. Pod vedením Jozuu niesli kňazi 
truhlu zmluvy a prešli cez Jordán suchou nohou tak ako predtým Červeným 
morom, a zaujali zasľúbenú zem. Aj kapitoly Jozuu svedčia o Božích spásnych 
dejinách. Vidíme v nich, ako to pokračovalo. „A JOZUA POVEDAL ĽUDU: POSVÄŤTE 

SA, LEBO ZAJTRA UČINÍ PÁN DIVY VO VAŠOM STREDE. A JOZUA POVEDAL KŇAZOM: 
VEZMITE TRUHLU ZMLUVY A IĎTE PRED ĽUDOM. A TAK VZALI TRUHLU ZMLUVY A IŠLI PRED 

ĽUDOM.“ (JOZUA 3:5-6) Nepotrebujeme žiadneho ôsmeho posla, čo potrebujeme, 
je Slovo zmluvy, Sväté Písmo. Amen.

Po tom, čo Pán Sám sprevádzal ľud izraelský až na toto miesto, zjavil sa 
Jozuovi ako knieža vojska s vytaseným mečom v ruke. Jozue padol pred Ním 
na svoju tvár, aby sa mu klaňal, a  pýtal sa: „ČO HOVORÍ MÔJ PÁN SVOJMU 
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SLUŽOBNÍKOVI? A KNIEŽA VOJSKA PÁNOVHO RIEKOL JOZUOVI: VYZUJ SVOJU OBUV 

SO SVOJICH NÔH, LEBO MIESTO, NA KTOROM STOJÍŠ, JE SVÄTÉ.“ (JOZUE 5:13-15)

Potom prišiel mimoriadny deň, deň víťazstva ľudu Božieho. Slnko zostalo 
stáť uprostred nebies a knieža vojska Pánovho sám kráčal pred nimi a bojoval 
za Izrael. Vidíme však, kam až bola Cirkev skrze službu brata Branhama 
zavedená? Vidíme, ako to potom pokračovalo a stále pokračuje? 

Nech aj tento výklad prispeje k tomu, aby každý, kto patrí k Cirkvi-Neveste, 
dbal na  hlas Nebeského Ženícha  a osobne sa nechal začleniť do vôle 
a  spásneho plánu Božieho. V  plnom znovunapravení, ktoré nám bolo 
zasľúbené, bude existovať Cirkev Pánova ako telo Krista, ako dom Boží, ako 
stĺp a  základ pravdy, práve tak ako na samom počiatku: rovnaké kázanie, 
rovnaké učenia, rovnaký krst, rovnaký krst Duchom – všetko tak, ako to bolo 
na počiatku: takže jeden Pán, jedna viera, jeden krst (EFEZSKÝM 4). Nie jedna 
skupina tu a iná tam, ale ako boli všetci, ktorí vtedy uverili, jedno srdce a jedna 
duša, tak aj teraz na konci, v každej krajine a v každom meste budú veriaci 
jedno srdce a jedna duša. 

Máme istotu – kráča pred nami Pán sám, ten víťaz z Golgaty, ktorý porazil 
všetku moc nepriateľa a  vystavil ju na obdiv (nem. preklad „na pranier“) 
(KOLOSENSKÝM 2:12–15). On, ktorý nás mocnou rukou viedol, nás mocnou rukou 
a  vyvýšeným ramenom vovedie dnu. „PRAVICA PÁNOVA JE VYVÝŠENÁ; PRAVICA 

PÁNOVA DRŽÍ VÍŤAZSTVO.“ (ŽALM 118:15–16, nem.  preklad) Žiadne  zasľúbenie 
neostane nenaplnené. On, náš Pán a Vykupiteľ, privádza Svoje dielo spasenia 
k záveru a my smieme mať na tom účasť.

Vyplatí sa to

Môžem hľadieť späť na viac ako 60 rokov v kráľovstve Božom. V roku 1948 
som prežil obrátenie ku Kristu a nadobudol som istotu spásy, že som sa stal 
Božím dieťaťom. Vďaka ďalším prežitiam, ktoré mi verný Pán daroval, som 
kráčal vpred v  nasledovaní Ježiša Krista. Už v  roku 1949 som sa zúčastnil 
letničnej konferencie v Hamburgu. Od roku 1952 som pravidelne kázal.

Prežitia v  zhromaždeniach a  osobných stretnutiach s  br. Branhamom 
v  rokoch 1955, 1958 a  1962 boli míľnikmi v  mojom duchovnom živote. 
O priamom spojení s ním svedčí ešte dnes 21 dopisov. Prvý je z 11. novembra 
1958 a  posledný z  30. septembra 1965. Skrze jeho kázania, ktoré mi boli 
pravidelne zasielané, som bol uvádzaný stále hlbšie do Písma Svätého.
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Doslovné znenie môjho povolania z 2. apríla 1962 je vám všetkým už roky 
známe. Slovo som kázal už predtým, ale od toho času som mal ísť do iných 
miest. Na základe priameho poslania som cestoval od mesta k  mestu, 
od krajiny ku krajine, z kontinentu na kontinent a zvestoval som Slovo tak, 
ako mi to Pán prikázal.

Pre všetkých, ktorí tomu môžu veriť, svedčím ešte raz, že všetky prežitia, 
ktoré som kedy zmienil, sú pravdou a rovnako aj to, že som brata Branhama 
v piatok 24. decembra 1965 v okamihu jeho odchodu domov videl na oblaku, 
ktorý bol podobný ako oblak z 28. februára 1963, a videl som, ako bol vzatý. 
To je tak pravda, ako že Boh žije. Elizeus predsa tiež videl, ako bol Eliáš vzatý 
do nebies (2. KRÁĽOVSKÁ 2). V  tomto videní som povedal: „Brat Branham, 
ty predsa nie si Syn človeka. Prečo ťa vidím na oblaku?“ V tom okamihu som ešte 
nevedel nič o jeho autonehode, ktorá sa stala 18. decembra 1965.

Moje oči boli posledné, ktoré brata Branhama 10. apríla 1966 videli v truhle 
v  prítomnosti zamestnanca pohrebnej služby p. Coota. Jeho skrze nehodu 
ťažko zranená tvár bola viditeľne bezchybne uzdravená a  zabalzamovaná 
a vyzerala pekne a prirodzene sa usmievala.

Na veľkonočnú nedeľu 11. apríla 1966 sa uskutočnil pohreb. Očakávanie, 
že  nastane vzkriesenie, bolo veľké. Preto sa pohreb zdržoval, a  stále znova 
a znova sa spievali chórusy Jemu len ver a Na krídlach snehobielej holubice.

Večer po pohrebe mi bolo jasné, že teraz prišiel čas niesť Bohom darovanú 
zvesť do celého sveta. Tak ako mi to brat Branham povedal 3. decembra 1962, 
čakal som s  rozdávaním duchovného pokrmu, až kým som neobdržal jeho 
zvyšok a kým neprišiel správny čas. Na základe Božieho predurčenia som teraz 
smel vykonávať spásne poverenie.

Tak som začal v rokoch 1966 a 1967 plánovať a konať zhromaždenia v 25 
mestách západnej Európy, na ktoré som pozval aj kazateľa Pearry Greena. 
Od roku 1968 som cestoval aj po krajinách východnej Európy, vrátane Ruska. 
Za tým nasledovali ďalšie krajiny a kontinenty. Na pozvanie som kázal aj 
v  Kanade a  Spojených štátoch, v  Latinskej Amerike, Afrike, Ázii, Austrálii 
a na Novom Zélande. Do roku 1979 som kázal v 85 krajinách a zvestoval zvesť 
konečného času, to  večne platné Slovo Božie, a  sial Slovo ako originálne 
semeno tak, ako to konal Pán sám (EV. MATÚŠA 13:37–38, EV. MARKA 4:14, 
EV.  LUKÁŠA 8:11). Boli  to najpožehnanejšie roky mojej služby pre Pána. 
Verný Boh daroval ku každej ceste milosť a Svoje požehnanie. 
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Počas všetkých tých rokov sme mali aj tu v  Krefelde vždy požehnané 
zhromaždenia v  prítomnosti Božej a  mocné pôsobenie Ducha bolo zjavné. 
V máji 1979 však chcel satan mňa, dielo Božie a Cirkev zničiť, ale preukázalo 
sa ako pravdivé to, čo náš Pán povedal o  svojej Cirkvi: „…BRÁNY PEKLA JU 

NEPREMÔŽU“ (EV. MATÚŠA 16:18B). Aj to, čo povedal Petrovi, som osobne prežil: 
„ŠIMONE, ŠIMONE, HĽA, SATAN SI VÁS VYŽIADAL, ABY VÁS PREOSIAL AKO PŠENICU; ALE JA 

SOM PROSIL ZA TEBA, ŽEBY NEZAŠLA TVOJA VIERA. A TY, KEĎ SA RAZ OBRÁTIŠ, UTVRDZUJ 

SVOJICH BRATOV!“ (EV. LUKÁŠA 22:31–32)

Dnes hľadím na mnohé roky a nie je to 85 krajín ako v roku 1979, ale 155, 
v ktorých som napriek všetkému vražednému ohováraniu a osočovaniu smel 
zvestovať to cenné zjavené Slovo. V  súčasnosti počujú každý týždeň 
prostredníctvom televíznych vysielaní Božie Slovo na celej zemi tisícky ľudí. 
Je dosiahnutý celý svet, kde nie osobne, tam prostredníctvom rozhlasových 
a  televíznych vysielaní, prostredníctvom prenosov cez internet, literatúry, 
mesačne rozosielaných 7  500 diskov CD a  DVD v  13 rôznych jazykoch. 
Napĺňasa Slovo: „EVANJELIUM O KRÁĽOVSTVE BUDE KÁZANÉ NA SVEDECTVO VŠETKÝM 

NÁRODOM…“ a zároveň Pán volá svojich vyvolených von z každého duchovného 
zmätku.

Na konci očakávame dvojnásobné navrátenie, tie najmocnejšie skutky 
Ducha Božieho a pravé naplnenie láskou Božou. Len dokonalá láska tam môže 
vojsť a to je láska Božia, ktorá je do našich sŕdc vliata skrze Svätého Ducha. 
Až  potom bude zjavených deväť darov ducha (1. KORINTSKÝM 12 A 14) 
na budovanie Cirkvi a deväť ovocí ducha v osobnom živote (GALATSKÝM 5:22–
24). Láska Božia, ako bola zjavená na kríži Golgoty, spája všetkých spasených 
navzájom – a  to vždy s odpustením a zmierením. Nie mimoriadna známosť, 
ale láska Božia, ktorá zahŕňa všetkých vyvolených, je putom dokonalosti. 
Pavol  predsa Slovo adresuje vyvoleným a  len pri nich sa naplní: „A TAK SI 

OBLEČTE AKO VYVOLENÍ BOŽÍ, SVÄTÍ A MILOVANÍ SRDEČNÚ SÚSTRASŤ MILOSRDNÚ, 
DOBROTIVOSŤ, POKORU, KROTKOSŤ, ZHOVIEVAVOSŤ ZNÁŠAJÚC JEDEN DRUHÉHO 

A ODPÚŠŤAJÚC SI, KEBY MAL NIEKTO NA NIEKOHO ŽALOBU, AKO AJ KRISTUS ODPUSTIL 

VÁM, TAK AJ VY. ALE NAD TO NADO VŠETKO OBLEČTE SI LÁSKU, KTORÁ JE POJIVOM 

DOKONALOSTI.“ (KOLOSENSKÝM 3:12-14)

Posledné pôsobenie Božie nastane v spojení s  jarným a pozdným dažďom, 
ktorý je zasľúbený pred návratom Krista, a všetci v pravde veriaci budú jedno 
srdce a  jedna duša: „A TEDY POZHOVEJTE, BRATIA, AŽ DO PRÍCHODU PÁNOVHO. 
HĽA, ROĽNÍK OČAKÁVA VZÁCNY PLOD ZEME A ČAKÁ NAŇ TRPEZLIVO, AŽ DOSTANE VČASNÝ 

A POZDNÝ DÁŽĎ.“ (JAKUB 5:7)
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„O PEVNOM VYTRVANÍ JOBOVOM A O KONCI, KTORÝ MU PÁN PRIPRAVIL, STE POČULI, 
A TAK POZNAJTE, ŽE JE PÁN VEĽMI ĽÚTOSTIVÝ A MILOSRDNÝ.“ (JAKUB 5:10–11, nem. 
preklad)

Vytrvajme ako vytrval Jób (hebrejsky „ten osočovaný-nenávidený“), 
ktorý Boha po ťažkých skúškach prežil oveľa mocnejšie ako predtým. Už viac 
nevzdychajme jeden proti druhému, ale zostaňme verní až do návratu 
Pánovho. Verný Boh nás všetkých požehná tak, ako to učinil s Jóbom, a dal 
nám ho za príklad. Všetci, ktorí mu nerozumeli a  obžalovávali ho, sedeli 
potom spolu s ním pri rovnakom stole. Vieme predsa, že náš Vykupiteľ žije 
a  v  dokončení všetko dobre učiní. Všetci, ktorí zostali verní a  nenechali sa 
zviesť, to prežijú.

„A PÁN NAVRÁTIL TO, ČO BOLO ODŇATÉ JOBOVI, KEĎ SA MODLIL ZA SVOJHO 

PRIATEĽA. A PÁN PRIDAL VŠETKÉHO TOHO, ČO MAL JOB, DVOJNÁSOBNE. A TAK PRIŠLI 

K NEMU VŠETCI JEHO BRATIA A VŠETKY JEHO SESTRY AKO I VŠETCI, KTORÍ HO ZNALI PRED 

TÝM, A JEDLI S NÍM CHLIEB V JEHO DOME A MALI S NÍM SÚSTRASŤ A TEŠILI HO NAD 

VŠETKÝM TÝM ZLÝM, KTORÉ BOL PÁN UVIEDOL NA NEHO. A DALI MU KAŽDÝ JEDNU 

KESÍTU PEŇAZÍ A KAŽDÝ JEDNU ZLATÚ OBRÚČKU.“ (JÓB 42:10-11)

Rok 2012

Rok 2012 je pre mňa jubilejným rokom. Spomienka na jedinečné prežitie 
z  2. apríla 1962 vo mne zostáva na veky. To, čo mi Pán prikázal v  to 
pondelkové ráno pred 50 rokmi, som podľa najlepšieho vedomia a svedomia 
konal. V súvislosti s týmto poverením sa môžem odvolať na nasledujúce 
biblické miesta:

„AMEN, AMEN VÁM HOVORÍM, ŽE TEN, KTO PRIJÍMA TOHO, KOHO BY SOM POSLAL, 
MŇA PRIJÍMA; A KTO MŇA PRIJÍMA, PRIJÍMA TOHO, KTORÝ MŇA POSLAL.“ (EV. JÁNA 
13:20)

„PAMÄTAJTE NA SLOVO, KTORÉ SOM VÁM POVEDAL, ŽE SLUHA NIE JE VÄČŠÍ AKO JEHO 

PÁN. AK MŇA PRENASLEDOVALI, BUDÚ AJ VÁS PRENASLEDOVAŤ. AK MOJE SLOVO 

ZACHOVALI, ZACHOVAJÚ AJ VAŠE.“ (EV. JÁNA 15:20)

„…LEBO NATO SOM SA TI UKÁZAL, ABY SOM SI ŤA ZVOLIL ZA SLUŽOBNÍKA A ZA SVEDKA 

I TOHO, ČO SI VIDEL, I TOHO, PRE ČO SA TI EŠTE UKÁŽEM…“ (SKUTKY 26:16)

Záver roka 2011 a  začiatok roka 2012 boli požehnané nad každú mieru. 
Viac ako 1 000 bratov a sestier sa zhromaždilo tu v misijnom centre a počet 
tých, ktorí sa pripojili cez internet, dosiahol číslo 999, pričom veľká časť tohto 
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počtu boli celé zbory. Prostredníctvom mesačne zasielaných audiokaziet, 
diskov CD a DVD sú s  nami a  s  Pánom spojené tisícky ľudí v  celom svete. 
Na  základe priameho poverenia som už viac ako polstoročie zvestoval Slovo 
a rozdeľoval duchovný pokrm. Verný Pán a Spasiteľ sám dokoná Svoje dielo.

On v čase Mojžiša prikázal spásny rok (3. MOJŽIŠOVA 25). V EV. LUKÁŠA 4 sa 
náš Pán odvolal na IZAIÁŠA 61:1–2 a vyhlásil rok spásy: „DUCH PÁNOV JE NADO 

MNOU, PRETOŽE MA POMAZAL, ABY SOM ZVESTOVAL CHUDOBNÝM EVANJELIUM, POSLAL 

MA UZDRAVOVAŤ SKRÚŠENÝCH SRDCOM, VYHLÁSIŤ ZAJATCOM PREPUSTENIE A  SLEPÝM 

NÁVRAT ZRAKU, ZLOMENÝCH POSLAŤ NA SLOBODU A VYHLÁSIŤ MILOSTIVÝ ROK PÁNOV 

PRÍJEMNÝ.“ (EV. LUKÁŠA 4:18–19, NEM. PREKLAD)

Nech nám Pán daruje aj rok 2012 ako rok milosti. Budeme i  naďalej 
zvestovať radostnú zvesť a  ako jeho poslaní zvestovať všetkým zajatým 
a  všetkým duchovne poviazaným oslobodenie, všetkým duchovne slepým 
svetlo a všetko, čo patrí k plnému evanjeliu a zahŕňa dušu, ducha i telo. Všetci, 
ktorí odišli na vlastné cesty, sú pozvaní k  návratu. Kráčame v  ústrety 
vrcholnému bodu Božích spásnych dejín. Hneď ako sa naplní čas, stane sa to. 
A s tým počítame už v krátkom čase.

„…KTORÉHO HLAS VTEDY POHNUL ZEMOU, A TERAZ ZASĽÚBIL A POVEDAL: JA EŠTE 

RAZ ZATRASIEM NIELEN ZEMOU, ALE AJ NEBOM.“ (ŽIDOM 12:26)

„…NECH VÁS RÁČI UČINIŤ DOKONALÝMI V KAŽDOM SKUTKU DOBROM, ABY STE ČINILI 

JEHO VÔĽU, PÔSOBIAC VO VÁS TO, ČO JE ĽÚBE PRED JEHO TVÁROU, SKRZE JEŽIŠA KRISTA, 
KTORÉMU SLÁVA NA VEKY VEKOV! AMEN.“ (ŽIDOM 13:21)

„TOMU, KTO VÍŤAZÍ, DÁM SEDIEŤ SO SEBOU NA SVOJOM TRÓNE, AKO SOM I JA 

ZVÍŤAZIL A SEDÍM SO SVOJÍM OTCOM NA JEHO TRÓNE.“ (ZJAVENIE 3:21)

Izrael v centre záujmu sveta

V aktuálnom vývoji na Blízkom východe nás zaujíma predovšetkým Izrael 
a mierový proces. Po správe, ktorú vydal týždenník Spiegel online 23. januára 
2012, vieme, že nemecký diplomat Andreas Reinicke bol ministerkou 
zahraničných vecí EÚ menovaný za mimoriadneho vyslanca pre mierový 
proces na Blízkom východe. Predtým bol nemeckým veľvyslancom v  Sýrii. 
Reinicke má urýchliť vývoj európskej politiky pre Blízky východ a  Izrael 
a  Palestínčanov priviesť späť za rokovací stôl. Zastupuje Európsku úniu 
v  štvorici vyjednávačov pre Blízky východ, do ktorej ešte patria OSN, USA 
a Rusko.
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Iné správy z tlače nás informujú o tom, čo sa plánuje s Jeruzalemom, horou 
Chrámovou a  horou Sion. Odvolávame sa na článok z 31. januára 2012 
s nadpisom Izrael a Vatikán dosiahli významný pokrok. Vyjednáva sa o hore Sion, 
kde sa nachádza hrob Dávidov ako aj budova, v ktorej sa uskutočnila posledná 
večera a  vyliatie Ducha Svätého, ktoré by Vatikán chcel získať pod svoju 
správu. Teraz mu bola ponúknutá šanca na nájomnú zmluvu. Pápežský 
nuncius, arcibiskup Antonio Franco, povedal po stretnutí v Jeruzaleme v rádiu 
Vatikán: „Nastal skutočne značný pokrok, na základe ktorého dúfame, 
že v primeranom krátkom časovom období bude môcť byť uzavretá dohoda o všetkých 
praktických aspektoch života a pôsobenia cirkvi v Izraeli...“

30. januára 2012 zaznela na rozhlasovej stanici arcibiskupstva v  Kolíne 
s  názvom Domradio správa o  jednaniach medzi Vatikánom a  Palestíncami. 
Jedná sa v  nich o  základnú zmluvu, v  ktorej majú byť ustanovené práva 
katolíckej cirkvi vo východnom Jeruzaleme a na palestínskych územiach.

Palestínčania medzitým oznámili, že sú pripravení Chrámovú horu, tretie 
najsvätejšie miesto islamu, vydať pod správu spoločného výboru. Uzavretie 
dohody je v  príprave – dohody, ktorá je v  Biblii označená ako zmluva: 
„A UZAVRIE PEVNÚ ZMLUVU S MNOHÝMI ZA JEDEN TÝŽDEŇ…“ (DANIEL 9:27)

Táto zmluva spadá približne do rovnakého času ako počiatok 70. týždňa 
a  vytrhnutie Nevesty, ako to povedal brat Branham 6. augusta 1961. 
Dokončenie spásnej rady Božej s  Cirkvou a  národmi je zároveň začiatkom 
pre  izraelský národ zmluvy. Z  najnovšieho vývoja poznávame stále 
zreteľnejšie, že  čas milosti pre národy končí a nastáva čas pre Izrael. 
A to nielen hovoríme – je to tak, ako to Boh vo Svojom Slove predpovedal.

Celý kresťanský svet hovorí o znameniach času. Čítame EV. MATÚŠA 24, MARKA 
13, LUKÁŠA 21 a prorokov a prežívame, ako znovu povstalo štvrté a posledné, 
totiž to rímske svetové kráľovstvo: „ŠTVRTÝM ZVIERAŤOM BUDE ŠTVRTÉ 

KRÁĽOVSTVO NA ZEMI, KTORÉ BUDE ROZDIELNE OD VŠETKÝCH KRÁĽOVSTIEV A  POŽERIE 

CELÚ ZEM A POMLÁTI JU A ROZDRTÍ JU … A KRÁĽOVSTVO, PANSTVO A VELIČENSTVO 

KRÁĽOVSTIEV POD VŠETKÝMI NEBESAMI BUDE DANÉ ĽUDU SVÄTÝCH NAJVYŠŠÍCH; JEHO 

KRÁĽOVSTVO JE VEČNÝM KRÁĽOVSTVOM, A VŠETKY PANSTVÁ BUDÚ JEMU SLÚŽIŤ 

A POSLÚCHAŤ HO.“ (DANIEL 7:23 A 27)

Smieme jeden druhému prevolať: „KEĎ VIDÍTE, ŽE SA TOTO VŠETKO DEJE, 
POZDVIHNITE SVOJE HLAVY, PRETOŽE VIETE, ŽE SA VAŠE SPASENIE PRIBLÍŽILO.“
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Fotografia pápeža a zástupcu Palestínčanov 
pred mešitou na Chrámovej hore
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Ak Boh chce, plánujeme na veľkonočný víkend
 nasledujúce zhromaždenia

Piatok 6. 4. 2012

Sobota 7. 4. 2012 

Nedeľa 8. 4. 2012

14:00

14:00

14:00

Berlín, Hotel Hilton (Ballsaal)
10117 Mohrenstraße 1

Praha 2 – Vinohrady, Národní dům KDŽ
Raisův sál, nám. Míru 9

Bratislava, Dom kultúry Istropolis 
sála Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1

Príďte všetci a pozvite aj iných.

Želám vám všetkým bohaté Božie požehnanie.

V poverení BOŽOM pôsobiaci,

Snímka z 5. februára 2012 v misijnom centre v Krefelde
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