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„ J e ! i "  K r i s t u s  j e  t e n  i s t #  v $ e r a ,  d n e s  a % a !  n a  v e k y. ” 
(!idom 13:8)

OBE!NÍK DECEMBER 2010

Ve!mi srde"ne Vás v#etk$ch zdravím, moji milovaní bratia a% sestry 
na%celom svete, slovami z%1.!TESALONI"ANOM!2:13: 

„A PRETO AJ MY NEPRESTAJNE #AKUJEME BOHU, $E PRIJMÚC OD NÁS SLOVO ZVESTI 

BO$EJ NEPRIJALI STE HO AKO SLOVÁ %UDÍ, ALE – AKO V PRAVDE JE – SLOVO BO$IE, KTORÉ AJ 

MOCNE PÔSOBÍ VO VÁS VERIACICH.“ (NEM. PREKLAD)

V#emohúci BOH ma od môjho povolania takmer pol storo"ia sprevádzal 
na mojich misijn$ch cestách v%155 krajinách, z%"oho bolo 15 moslimsk$ch. 
Tak ako Eliezerovi, aj mne dal v&dy milos' na cestu (1.!MOJ$I&OVA!24) a%vyvolal 
zo v#etk$ch národov !ud, ktor$ verí pod!a PÍSMA. V#etci tí, ktorí sú "as'ou 
Cirkvi – Nevesty, mô&u prís' ku studni, tak ako Rebeka, aby pili z% vody 
&ivota a%jedli chlieb &ivota. SVÄT' DUCH ich skrze zvestovanie evanjelia vedie 
do v#etkej Pravdy.

Nielen cestu Izraela, ale aj%Cirkvi BOH u& odo dní Abraháma predpovedal. 
Skrze Abraháma, ktor$ BOHU od svojho prvého stretnutia s% NÍM veril 
a% poslúchal HO (1.! MOJ$I&OVA! 22:1-19), boli po&ehnané v#etky pokolenia 
na%zemi: 

„A PO$EHNÁM T'CH, KTORÍ (A $EHNAJÚ, A T'CH, KTORÍ TI ZLORE"IA, PREK%AJEM, 
A! BUDÚ PO$EHNANÉ V TEBE V&ETKY "E%ADE ZEME.“ % (1.!MOJ$I&OVA!12:3, RIMANOM!4:17, 

GALA(ANOM!3:6-14, A INÉ). 

V%IZAIÁ&OVI!49:6 "ítame: 

„TO JE PRIMÁLO, ABY SI MI BOL SLU$OBNÍKOM POZDVIHNÚ( POKOLENIA JÁKOBOVE 

A!NAVRÁTI( CHRÁNEN'CH Z! IZRAELA: ALE SOM (A DAL ZA SVETLO POHANOM, ABY SI BOL 

MOJIM SPASENÍM A$ PO KONIEC ZEME.“

BOH od samého po"iatku vy&adoval vieru a%poslu#nos', ktorá nás s%NÍM 
spája. Nevera a% neposlu#nos' od BOHA odde!ujú aj vyvolen$ch. To vidíme 
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pri%JEHO izraelskom !ude a%v%Cirkvi. V takom prípade je dokonca aj ka&dé 
uctievanie, ktoré veriaci konajú, márne. PÁN sám povedal o Svojom !ude 
zmluvy, !ude Izraelskom: 

„TENTO %UD SA MI BLÍ$I SVOJIMI ÚSTAMI A!RTAMI MA CTÍ, ALE ICH SRDCE JE #ALEKO ODO 

M)A. LE$ NADARMO MA CTIA U"IAC U"ENIA, KTORÉ SÚ NARIADENIAMI %UDÍ.“ %
(EV.!MATÚ&A!15:8-9)

Skrze proroka Jeremiá#a BOH PÁN povedal: 

„PO"ÚVAJTE NA MÔJ HLAS, A! BUDEM VÁM BOHOM, A!VY MI BUDETE %UDOM, BUDETE 

CHODI( PO KA$DEJ CESTE, KTORÚ VÁM PRIKÁ$EM, ABY VÁM BOLO DOBRE.“ (JEREMIÁ&!7:23) 

A%káral ich t$mito slovami: 

„AKO MÔ$ETE POVEDA(: SME MÚDRI, A!ZÁKON PÁNOV JE U!NÁS? ALE H%A, NA!LO$ ROBÍ, 
"O ROBÍ, L$IVÉ PERO PISÁROV (POD%A NEM. PREKLADU:! ‘PERO U"EN'CH PÍSMA’).“ !
(JEREMIÁ&!8:8)

Také SLOVO je ako bodnutie do srdca – kdeko!vek sú ustanovované !udské 
prikázania a% vyznania viery, tam je uctievanie márne. PÁN vy&aduje 
od% prav$ch modlitebníkov, aby BOHA oslavovali v%DUCHU a% v% PRAVDE. To je 
BOHOM vy&adovaná nevyhnutnos'! 

„ALE IDE HODINA A! JE TERAZ, KE# SA BUDÚ PRAVÍ MODLITEBNÍCI MODLI( K! OTCOVI 

V!DUCHU A!V!PRAVDE, LEBO AJ OTEC H%ADÁ TAK'CH MODLITEBNÍKOV, KTORÍ BY SA MU TAK 

MODLILI. BÔH JE DUCH, A! TÍ, KTORÍ SA MU MODLIA, MUSIA SA MODLI( V! DUCHU 

A!V!PRAVDE.“ (EV.!JÁNA!4:23-24). 

Toto je v% tom najpravdivej#om zmysle slova smrte!ne vá&ne – v PRAVDE 
uctieva' mô&u len tí, ktorí sa nachádzajú v%SLOVE%PRAVDY a%v%DUCHU BO$OM. 
Pri dôkladnom skúmaní zistíme, &e ka&dé vlastné uctievanie v celom 
!udstve je zbyto"né a%márne, preto&e v#etci majú svoje vlastné u"enia, svoje 
vlastné predstavy a%vyznania viery (EV.!MARKA!7:6-9). To sa dnes t$ka ka&dej 
cirkvi, ka&dej denominácie a%ka&dého nábo&enstva, preto&e sa v#etci na míle 
vzdialili od originálneho BIBLICKÉHO zvestovania a% praxe a% vymenili ich 
za%vlastné u"enia a%dogmy. 

Len skuto"ná pravdivá osobná viera spojená s%osobn$m pre&itím spásy 
tak, ako to pre&il Abrahám, sa po"íta. (ivá viera je ukotvená v%zas!úbeniach 
BO$ÍCH, vedie k% poslu#nosti a% spája nás s% BOHOM. V období prvej Zmluvy 
zostávalo srdce nezmenené, SLOVO bolo napísané na doskách z% kame)a. 
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V%Novej Zmluve dáva BOH t$m, ktorí%uverili v% JE$I&A KRISTA skrze pre&itie 
spásy mocou dokonaného vykúpenia nové srdce, nového ducha –% SVÄTÉHO 
DUCHA% – a% nov$, BO$Í, ve"n$ &ivot. Aj dnes sa jedná jedine o% pravú vieru 
pod!a PÍSMA a%totálnu poslu#nos' k%BOHU a%JEHO SLOVU.

Naveky platné originálne evanjelium, tak ako ho v% poverení 
zm*tvychvstalého PÁNA zvestovali apo#toli, je teraz kázané v#etk$m 
národom na svedectvo (EV.!MATÚ&A!24:14). Na konci "asu milosti budú tí, ktorí 
sa nechajú vyvola' von, zavedení spä' na za"iatok k%u"eniu apo#tolov. To je 
ten jedin$ prav$ BIBLICK' základ (SKUTKY! 2:42, EFE$ANOM! 2:20). Len to, "o BOH 
v% celom období STARÉHO ZÁKONA skrze svojich prorokov zas!úbil, a% "o je 
v%SVÄT'CH PÍSMACH napísané, sa v%NOVOM ZÁKONE nap+)a. Apo#tol Peter to pre 
nás zaznamenal takto: 

„...KTOR'M BOLO ZJAVENÉ , $E NIE SEBE, ALE NÁM SLÚ$ILI T'M, "O VÁM JE TERAZ 

ZVESTOVANÉ SKRZE T'CH, KTORÍ VÁM ZVESTOVALI EVANJELIUM V! SVÄTOM DUCHU, 
POSLANOM Z!NEBA, DO "OHO $IADAJÚ SI ANJELI NAZRIE(.“ %(1.!PETRA!1:12)

BOH plán Spasenia pripravil e#te pred zalo&ením sveta. Chcel synov 
a%dcéry, a%preto sa zjavil v%SYNOVI, prvorodenom spomedzi mnoh$ch bratov, 
skrze ktorého samého sme obdr&ali prijatie za synov (GALA(ANOM!4:4). BOH%dal 
zas!úbenia, ktoré Sám od samého za"iatku uskuto")uje –%tie& také, ktoré sa 
nap+)ajú a& teraz, pred návratom KRISTA. V#etky pravé deti BO$IE sú, tak ako 
Izák, de'mi zas!úbenia, veria SLOVU zas!úbenia a%prijímajú DUCHA zas!úbenia 
(RIMANOM!9:8, GALA(ANOM!4:28, EFE$ANOM!1:13).

Cirkev – Nevesta je teraz vyvolávaná zo v#etk$ch národov a%je uvádzaná 
do SLOVA zas!úbenia, a%tak pripravovaná na príchod "ENÍCHA.

Príchod !enícha po Nevestu

Práve teraz o"akávame druh$ príchod ná#ho PÁNA, ktor$ je v% NOVOM 

ZÁKONE 19-krát popísan$ ako návrat. Zas!úbenie o% )om vy#lo z%úst ná#ho 
milovaného PÁNA a%SPASITE%A a%stojí v%EV. JÁNA 14: 

„...IDEM PRIHOTOVI( MIESTO A!KE# ODÍDEM A!PRIHOTOVÍM VÁM MIESTO, PRÍDEM ZASE  

(NEM.!PREKLAD: „VRÁTIM SA“) A!POBERIEM AJ VÁS K!SEBE, ABY STE TAM, KDE SOM JA, AJ!VY 

BOLI.“ (VER&E!2-3)
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O prvom a druhom príchode "ítame v liste $IDOM 9:28 nasledovné: 
„...TAK! I! KRISTUS, RAZ OBETOVAN' T'M CIE%OM, ABY VYNIESOL HRIECHY MNOH'CH 

NA! KRÍ$, PO DRUHÉ SA UKÁ$E BEZ HRIECHU T'M, KTORÍ HO O"AKÁVAJÚ, NA! SPASENIE.“ 

Amen!

Apo#tol Peter pí#e na túto tému v 2.!PETROVEJ!1:16: 

„LEBO SME NE&LI ZA!CHYTRÁCKY VYMYSLEN'MI BÁJKAMI, KE# SME VÁM OZNÁMILI MOC 

A NÁVRAT NÁ&HO PÁNA JE$I&A KRISTA, ALE AKO TAKÍ, KTORÍ SME BOLI O"IT'MI SVEDKAMI 

JEHO VELI"ENSTVA.“ (EV.!MATÚ&A!17, EV.!MARKA!9, POD%A NEM. PREKLADU)

Apo#tol Jakub nás v kapitole 5, ver# 7 posme!uje: 

„A TEDY POZHOVEJTE, BRATIA, A$ DO PRÍCHODU PÁNOVHO. H%A, RO%NÍK O"AKÁVA 

VZÁCNY PLOD ZEME A!"AKÁ NA) TRPEZLIVO, A$ DOSTANE V"ASN' A!POZDN' DÁ$#.“

Len do zboru v Tesalonikách napísal Pavol o tejto dôle&itej téme trikrát: 

„...ABY UPEVNIL VA&E SRDCIA BEZÚHONNÉ V SVÄTOSTI PRED NA&ÍM BOHOM A!OTCOM 

V! "ASE PRÍCHODU NÁ&HO PÁNA JE$I&A KRISTA SO V&ETK'MI JEHO SVÄT'MI 

(ktorí%v%KRISTU zosnuli)!“ (1.!TESALONI"ANOM!3:13)

„LEBO AK VERÍME, $E JE$I& ZOMREL I VSTAL Z M*TVYCH, TAK I BÔH T'CH, KTORÍ 

ZOSNULI, SKRZE JE$I&A PRIVEDIE S NÍM. LEBO TO VÁM HOVORÍME SLOVOM PÁNOV'M, 
$E! MY! $IVÍ, PONECHANÍ DO NÁVRATU PÁNOVHO, ISTOTNE NEPREDSTIHNEME T'CH, 
KTORÍ! ZOSNULI. LEBO SÁM PÁN S VELITE%SK'M POVELOM, S HLASOM ARCHANJELA 

A! S! TRÚBOU BO$OU ZOSTÚPI S NEBA, A M*TVI V KRISTU VSTANÚ NAJPRV;“ %
(1.!TESALONI"ANOM!4:14:16 POD%A NEM. PREKLADU).

„A ON SÁM, BÔH POKOJA, NECH VÁS RÁ"I CEL'CH POSVÄTI( A VÁ& DUCH NECH JE 

ZACHOVAN' CEL' A NEPORU&EN' I DU&A I TELO BEZÚHONNE, KE# PRÍDE NÁ& PÁN JE$I& 

KRISTUS.“ (1.!TESALONI"ANOM!5:23)

Brat Branham hovoril v súvislosti s Cirkvou-Nevestou o troch príchodoch 
KRISTA:

„Pri"iel raz, aby Nevestu vykúpil. 
Druh# krát prichádza, aby Nevestu vzal vo vytrhnutí. 
K tisícro$nému krá%ovstvu prichádza znova, spolu so& Svojou 

nevestou.“ (18. 3.%1962)

V MATÚ&OVI 25:1–10 je re" o Jeho príchode ako "ENÍCHA: „H%A, $ENÍCH IDE! 

VYJDITE MU V ÚSTRETY!“ Múdre panny, ktoré budú pri príchode KRISTA 
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pripravené, tvoria Nevestu a odídu so "ENÍCHOM na svadobnú hostinu 
(VER&!10).

V% ZJAVENÍ!19:7 "ítame: „RADUJME SA A!PLESAJME A!VZDAJME JEMU CHVÁLU, LEBO 

PRI&LA SVADBA BARÁNKOVA, A!JEHO MAN$ELKA  SA PRIHOTOVILA.“

O%Neveste sa pí#e v&dy znova a& po poslednú kapitolu knihy ZJAVENIA. 
V%kapitole%21,%ver#%2, stojí: 

„A JA JÁN SOM VIDEL TO SVÄTÉ MESTO, NOV' JERUZALEM, ZOSTUPUJÚCE OD BOHA 

Z!NEBA, PRIHOTOVENÉ AKO NEVESTU, OZDOBENÚ JEJ MU$OVI.“

„A PRI&IEL KU MNE JEDEN ZO SIEDMICH ANJELOV, KTORÍ TO MALI T'CH SEDEM "IA&, 
PLN'CH SEDEM POSLEDN'CH RÁN, A!PREHOVORIL SO MNOU A!POVEDAL MI: PO#, UKÁ$EM TI 

NEVESTU, MAN$ELKU BARÁNKOVU.“ (VER&!9)

V%poslednej kapitole je nám na záver ukázan$ dokonal$ súlad Nevesty 
a%"ENÍCHA: 

„A DUCH A!NEVESTA HOVORIA: PRÍ#! A! TEN, KTO PO"UJE, NECH POVIE: PRÍ#! A!KTO 

$ÍZNI, NECH PRÍDE, A!KTO CHCE, NECH BERIE VODU $IVOTA ZADARMO.“! (VER&!17)

Hne, potom, tak ako na za"iatku, prichádza aj na samom konci znova 
vá&ne napomenutie, &e ni" nesmie by' k% SLOVU proroctva v% tejto knihe 
pridané, a% ni" nesmie by' od)até z% toho, "o je v% nej napísané. 
(ZJAVENIE!22:18-19, ZJAVENIE!1:1-3)

Iné príchody

V% MATÚ&OVI! 24:29-30 ná# PÁN povedal: „A HNE# PO SÚ$ENÍ T'CH DNÍ ZATMIE SA 

SLNCE, A!MESIAC NEDÁ SVOJEJ $IARE, A!HVIEZDY BUDÚ PADA( Z!NEBA, A!NEBESKÉ MOCI SA 

BUDÚ POHYBOVA(. A!VTEDY SA UKÁ$E ZNAMENIE SYNA "LOVEKA NA NEBI, A!VTEDY BUDÚ 

PLAKA( V&ETKY POKOLENIA ZEME A! UVIDIA SYNA "LOVEKA, PRICHÁDZAJÚCEHO NA 

NEBESK'CH OBLAKOCH S!MOCOU A!SLÁVOU VELIKOU.“

Tento príchod spadá do obdobia po vytrhnutí, dokonca a& po "ase 
sú&enia, a% tak nemá absolútne ni" spolo"né s% Cirkvou-Nevestou. 
Je% v% priamom spojení so #iestou pe"a'ou, ktorá je úvodom ku d)u PÁNA. 
Preto&e tam stojí: „A VIDEL SOM, KE# OTVORIL &IESTU PE"A( A!H%A, POVSTALO VE%KÉ 

ZEMETRASENIE, A! SLNCE S"ERNELO AKO SRSTENÉ VRECE, A! MESIAC BOL CEL' AKO KRV...“! 
(ZJAVENIE!6:12)

7



U& v%ZJAVENÍ!1:7 je oznámené nasledovné: „H%A, PRICHÁDZA S!OBLAKMI, A!UVIDÍ 

HO KA$DÉ OKO, AJ TÍ, KTORÍ HO PREBODLI, A!NARIEKA( BUDÚ NAD NÍM V&ETKY POKOLENIA 

ZEME. ÁNO, AMEN.“

Aj (idia budú potom narieka' tak, ako je napísané v%ZACHARIÁ&OVI!12:10B: 
„...A OBRÁTIA SVOJ ZRETE% KU MNE, KU TOMU, KTORÉHO PREBODLI, A! BUDÚ NARIEKA( 

NAD!NÍM, AKO NIEKTO NARIEKA NAD SVOJÍM JEDIN'M, A!BUDÚ HORKO $ALOSTI( NAD NÍM, 
AKO NIEKTO $ALOSTÍ NAD SVOJÍM PRVORODEN'M.“

Ka&dé miesto PÍSMA obsahuje k!ú" k% udalosti, ktorú popisuje. 
Jasne%mô&eme rozozna', kedy sa jedná o niektor$ in$ príchod a%nie o návrat 
JE$I&A KRISTA, aby%vzal domov svoju Nevestu. To sa t$ka aj EV.!MATÚ&A !25:31-46: 

„A!KE# PRÍDE SYN "LOVEKA VO SVOJEJ SLÁVE A!V&ETCI SVÄTÍ ANJELI S!NÍM, VTEDY SA 

POSADÍ NA TRÓNE SVOJEJ SLÁVY, A! ZHROMA$DENÉ BUDÚ PRED NEHO V&ETKY NÁRODY, 
A!ODDELÍ ICH, JEDN'CH OD DRUH'CH, AKO PASTIER ODDE%UJE SVOJE OVCE OD KOZLOV.“

V%2.!TESALONI"ANOM!1:7-8 je re" e#te o%,al#om príchode: 

„...KE# SA ZJAVÍ PÁN JE$I& Z! NEBA S! ANJELMI SVOJEJ MOCI, V! PLAMENNOM OHNI 

DÁVAJÚC POMSTU T'M, KTORÍ NEZNAJÚ BOHA, A! T'M, KTORÍ NEPOSLÚCHAJÚ EVANJELIA 

NÁ&HO PÁNA JE$I&A KRISTA.“

Ani príchod zo ZJAVENIA! 16 nemá ni" spolo"né s% vytrhnutím Cirkvi –%
Nevesty. Po"as #iestej "a#e hnevu a%prípravy na bitku pri Armagedone zaznie 
varovanie: „H%A, PRÍDEM AKO ZLODEJ! BLAHOSLAVEN', KTO BDIE A! OSTRÍHA SVOJE 

RÚCHO, ABY NECHODIL NAH', A! ABY NEVIDELI JEHO HANBY.“ (VER& ! 15) Ako%mô&eme 
vidie' z% nasledujúceho miesta Písma, t$ka sa to% d)a PÁNOVHO: „LEBO SAMI 

DÔKLADNE VIETE, $E DE) PÁNOV PRÍDE TAK AKO ZLODEJ V!NOCI.“ (1.!TESALONI"ANOM!5:2) 
Tu sa jedná, rovnako ako v% ZACHARIÁ&OVI! 14, o Izrael, ke, PÁN prichádza 
a%svojimi nohami sa postaví na Olivovú horu.

V% EV. LUKÁ&A!12 PÁN adresoval SLOVO t$m, ktorí budú pripravení, ke,% po 
svadobnej hostine zostúpi: 

„A VY BU#TE PODOBNÍ %U#OM, O"AKÁVAJÚCIM SVOJHO PÁNA, KEDY SA VRÁTI 

ZO!SVADBY, ABY MU, KE# PRÍDE A!ZAKLEPE, HNE# OTVORILI.“ (VER&!36)

BO$IE SLOVO je dokonalé! Haleluja!

„A MY SME NEDOSTALI DUCHA SVETA, ALE DUCHA, KTOR! JE Z!BOHA, 
ABY  SME VEDELI, "O V#ETKO NÁM JE Z!MILOSTI DAROVANÉ OD BOHA“! 

(1.!KORIN(ANOM!2:12)
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Je to neopísate!ná milos' BO$IA, &e mô&eme SLOVO PRAVDY správne, pod!a 
PÍSMA, zaradi'. V#etci bratia, ktorí PÁNOVI skuto"ne slú&ia, majú ú"as' 
na% roz#irovaní duchovného pokrmu zjaveného SLOVA a% mô&u so mnou 
sved"i' ako%Pavol: 

„...AKO NÁS BOH UZNAL ZA HODN'CH BY( POVEREN'MI EVANJELIOM, TAK HOVORÍME, 
NIE AKO TAKÍ, KTORÍ SA CHCÚ %ÚBI( %U#OM, ALE! BOHU, KTOR' SKÚ&A NA&E 

SRDCIA.“ (1.!TESALONI"ANOM!2:4)

Nepovolal ma &iadny prorok ani apo#tol, ale PÁN sám. Ako ten, ktorého 
poslal ON, nielen&e mô&em, ale musím v% tomto "ase zvestova' celú radu 
BO$IU.

„TAK$E HOVORÍME ZA KRISTA, AKO NÍM POSLANÍ, AKO BY SKRZE NÁS SÁM BOH 

NAPOMÍNAL, PROSÍME ZA KRISTA, ZMIERTE SA S! BOHOM!“ (2.! KORIN(ANOM! 5:20 POD%A 

NEM.!PREKLADU). 

Praví veriaci zachovávajú apo#tolské a prorocké u"enie a% sú v,a"ní 
za%slu&bu, ktorá je teraz vykonávaná a ktorá ich privádza spä' k%pôvodnému 
SLOVU.

Ktoko!vek napísané SLOVO PRAVDY o ka&dej téme, taktie& o návrate KRISTA 
a% Jeho rôznych príchodoch, a& do posledného detailu neverí a%neprijíma, 
tak$ "lovek je, ako pí#e Pavol Timoteovi: „...ZASLEPEN' NADUTOS(OU 

A!V!SKUTO"NOSTI NEROZUMIE NI"OMU, ALE CHOROBNEJE NA!&KRIEPKY A!HÁDKY O!SLOVÁ, 
Z! "OHO POVSTÁVA ZÁVIS(, ZVADA, RÚHANIA, ZLÉ! UPODOZRIEVANIA, NEPRESTAJNÉ 

HA&TERENIA %UDÍ, KTORÍ SÚ PORU&ENÍ NA! MYSLI A! POZBAVENÍ PR AVDY. . .“! 
(1.!TIMOTEOVI!6:4-5 POD%A NEM.!PREKLADU). Tak$m !u,om posiela sám BOH mocné 
pôsobenie bludu, aby boli odsúdení veri' falo#n$m u"eniam, ktoré nie sú 
ni"ím in$m ako klamstvami (2.! TESALONI"ANOM! 2:11–12). Ako u& mnohokrát 
predt$m, aj tu musíme zdôrazni'%2.!JÁNA, VER&!7. Ktoko!vek neverí, &e ten ist$ 
PÁN, ktor$ v%tele povstal (JÁN!20) a%v%tele vystúpil na nebesia (LUKÁ&!24:50), sa 
v%tele aj vráti (SKUTKY!1:9–11), sa nielen&e stal obe'ou falo#ného u"enia, ale aj 
priamou obe'ou ducha antikrista. „LEBO MNOHÍ BLUDÁRI VY&LI DO SVETA, 
KTORÍ!NEVYZNÁVAJÚ JE$I&A KRISTA, PRI&LÉHO V!TELE. TO JE TEN BLUDÁR A!ANTIKRIST.“

Takto je to napísané aj v% anglickej BIBLII pod!a Scofieldovho prekladu, 
ktorú "ítal brat Branham a%ktorú "ítam aj ja: „… WHO CONFESS NOT THAT JESUS 

CHRIST COMETH IN THE FLESH.“ – „...KTORÍ NEVYZNÁVAJÚ, $E JE$I& KRISTUS PRICHÁDZA 

V!TELE“. Je&i# sám po svojom vzkriesení povedal: 
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„VIDZTE MOJE RUKY I!MOJE NOHY, $E SOM TO JA V %UDSKOM TELE! DOT'KAJTE SA MA 

A!VIDZTE, LEBO DUCH NEMÁ TELA A!KOSTI, A!AKO VIDÍTE, JA!MÁM.“ (LUKÁ&!24:39 POD%A 
NEM.!PREKLADU)

„TENTO JE$I&, KTOR' BOL Z VÁ&HO STREDU VZAT' HORE DO NEBA, PRÍDE ROVNAK'M 

SPÔSOBOM, AKO STE HO VIDELI ÍS( DO NEBA.“ (SKUTKY!1:11 POD%A NEM.!PREKLADU)

Ján ,alej pí#e: „AK IDE NIEKTO K!VÁM A!NENESIE TOHO U"ENIA, NEPRIJÍMAJTE HO DO 

DOMU ANI HO NEPOZDRAVUJTE!“ (2.!JÁNA!10)

Áno, je to ve!mi vá&ne, preto&e po"as%posledn$ch 2 000 rokov e#te nikdy 
nebolo to!ko falo#n$ch u"ite!ov ako práve v% na#om "ase. A% povstávajú 
dokonca z%ná#ho stredu: 

„BA AJ Z! VÁS SAM'CH POVSTANÚ MU$OVIA, KTORÍ BUDÚ HOVORI( PREVRÁTENÉ VECI, 
ABY TIAHLI U"ENÍKOV ZA SEBOU.“ (SKUTKY!20:30)

Ich hlavné u"enia sú:

1.) &e návrat KRISTA u& nastal,

2.) &e vytrhnutie nastalo pri otvorení pe"atí,

3.) &e "as milosti pominul a 

4.) &e krv u& viac nie je na tróne milosti,

5.) &e zm*tvychvstanie a% vytrhnutie sa dejú duchovne, a% &e oboje u& 
nastalo. A%&e ve"era PÁNOVA u& viac nemusí by' slávená.

6.) &e takzvané „zjavenia“ o%ktor$ch hovoria, u& premiestnili t$ch, ktorí 
im veria, do tisícro"ného krá!ovstva,

7.) &e nie zves', ale zvestovate! predchádza druhému príchodu KRISTA,

8.) Nepochopite!n$ v$rok: Tak, ako bol JE$I& KRISTUS na zemi, ke, Ján 
vykonával svoju slu&bu, tak isto musel by' na zemi v% "ase, ke, vykonával 
svoju slu&bu brat Branham.

Roz#irované sú aj mnohé ,al#ie nebiblické u"enia.

4.%decembra 1965, presne 20%dní pred svojím odchodom, povedal brat 
Branham v% káz aní „Vytrhnut ie “ nas ledovné, pr i"om% pre# ie l 
od% 1.! TESALONI"ANOM! 4 k% MATÚ&OVI! 25, toti& k% tomu, "o sa deje práve teraz: 
„Je&to zves', ktorá má zhroma(di' %ud. Najprv zaznie zves': «Teraz je $as 

10



$istenia lámp. Povsta)te a& pripravte svoje lampy.» ... «H%a, prichádza 
!eních. Povsta)te a&o$istite svoje lampy!» A&ony to u$inili. Niektoré z&nich 
zistili, (e vo& svojich lampách nemajú dostatok oleja. Rozumiete tomu? 
Ale& je to $as $istenia lámp. Je to $as, o ktorom pí"e Malachiá"& 4 
a& ev.& Luká"a& 17. V"etky tieto proroctvá Písma, ktoré sa dokonale hodia 
pre& tento $as, vidíme o(íva' priamo pred nami.“! (strana% 23 v "eskom 
preklade kázania)

Áno, úplne jasne vidíme, "o brat Branham povedal o% EV.! MATÚ&A! 25, 

EV.! LUKÁ&A! 17 a o! MALACHIÁ&OVI! 4. Je to zves', posledné volanie, adresované 
v#etk$m &ijúcim v%tomto "ase. Amen! Rovnako vidíme, &e%1.!TESALONI"ANOM!4 
je stále vecou%budúcnosti. A%to hovoríme aj my, ako SLOVO PÁNOVO: PÁN sám 
zostúpi z% nebies s prikazujúcim hlasom, ktor$ je adresovan$ t$m, ktorí 
zosnuli, doprevádzan$ hlasom archanjela a% trúbou BO$OU. Potom m*tvi 
v%KRISTU povstanú a% tí, ktorí budú &iví v%KRISTU, budú premenení a% spolu 
budú vytrhnutí.

„LEBO TOTO PORU&ITE%NÉ MUSÍ OBLIEC( NEPORU&ITE%NOS( A!TOTO SMRTE%NÉ OBLIEC( 

NESMRTE%NOS(. A!KE# TOTO PORU&ITE%NÉ OBLE"IE NEPORU&ITE%NOS(, A!TOTO SMRTE%NÉ 

OBLE"IE NESMRTE%NOS(, VTEDY SA NAPLNÍ SLOVO, KTORÉ JE NAPÍSANÉ: SMR( JE POHLTENÁ 

VO VÍ(AZSTVO.“ (1!KORIN(ANOM!15:53-54)

Michal a% jeho anjeli bojujú poslednú bitku s% drakom pri vytrhnutí 
!udského syna: 

„A ZVRHNUT' BOL VE%K' DRAK, TEN STAR' HAD, KTOR' SA VOLÁ DIABOL A SATAN, KTOR' 

ZVÁDZA CEL' SVET; ZVRHNUT' BOL NA ZEM, A JEHO ANJELI BOLI ZVRHNUTÍ S NÍM.“! 
(ZJAVENIE!12:1-12)

Na%samom konci Michael povstane aj za Izrael: 

„V TOM "ASE POVSTANE MICHAEL, VE%KÉ KNIE$A, KTOR' STOJÍ NAD SYNMI TVOJHO 

%UDU, A!BUDE "AS SÚ$ENIA, AKÉHO NEBOLO ODKEDY LEN JE NÁRODOM A$ DO!TOHTO "ASU. 
A! V! TOM "ASE BUDE VYSLOBODEN' TVOJ %UD, KA$D', KTO BUDE NÁJDEN' ZAPÍSAN' 

V!KNIHE.“ (DANIEL!12:1)

V%posledn$ch troch minútach rovnakého kázania brat Branham povedal: 
„Chcete by' ú$astní vytrhnutia? Ko%kí z& vás chcú by' pri vytrhnutí? 
Povedzte: Bo(e, z& celého svojho srdca chcem pri tom by'.“ V#etci tí, 
ktorí% tvrdia, &e vytrhnutie u& nastalo v% roku 1963, by sa mali hanbi'! 
O%Enochovi je napísané, &e putoval s% BOHOM a mal svedectvo, &e sa !úbil 
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BOHU, a% viac nebol nájden$, preto&e BOH ho vzal ($IDOM!11). Naproti tomu, 
v#etci títo „vytrhnutí“ snílkovia sú e#te stále tu, spolu so v#etk$mi svojimi 
nasledovníkmi! Aké úbohé, !u,mi vyrobené „vytrhnutie“!

Tvrdenie, &e tu ide o zvlá#tne „zjavenie siedmich hromov“, je absurdné. 
E#te dnes platí, "o bolo prikázané Jánovi: „ZAPE"A( TO, "O HOVORILO SEDEM 

HROMOV, A! NEPÍ& TO!“!  (ZJAVENIE! 10:4) A& ke, PÁN zostúpi ako ANJEL ZMLUVY, 
zaznie sedem hromov. Ale e#te predt$m príde ako "ENÍCH, aby vzal svoju 
Nevestu domov. Uzatvárame túto tému bez toho, aby% sme sa zaoberali 
v#etk$mi nezmyseln$mi teóriami o parúzii a% podobn$mi falo#n$mi 
u"eniami. Nenasledovali sme chytrácky vymyslené bájky, ale veríme SLOVU 
BO$IEMU tak, ako je napísané. Pri návrate ná#ho milovaného PÁNA sa 
stopercentne naplnia v#etky súvisiace miesta PÍSMA. To% isté sa t$ka aj 
v#etk$ch ostatn$ch príchodov. Amen!

V#etko, "o patrilo k% slu&be brata Branhama, sa naplnilo a je%ukon"ené. 
On%bol poslan$ so zves'ou, ktorá zjavuje cel$ plán Spasenia a%predchádza 
druhému príchodu KRISTA. A% v#etci tí, ktorí sú "as'ou Cirkvi% –% Nevesty, 
sú% teraz vyvolávaní a% pripravovaní na slávny de) návratu JE$I&A KRISTA, 
ná#ho milovaného PÁNA a% SPASITE%A (FILIPÄNOM!2:16). To znamená, &e Cirkev 
JE$I&A KRISTA je privádzaná vo v#etk$ch bodoch do dokonalého súladu 
s% BOHOM a% Jeho SLOVOM, tak ako to bolo s% prv$mi prav$mi veriacimi. 
Na% samom po"iatku neboli &iadni falo#ní bratia ani falo#né u"enia, 
ale% Cirkev stojaca na% základe apo#tolov a% prorokov. BOH sám do nej 
za% ú"elom jej budovania ustanovil slu&by. Ka&dá BIBLICKÁ Cirkev povstala 
z%prebudenia skrze DUCHA SVÄTÉHO tak, ako to bolo v%de) Letníc, a%Cirkev 
sama sa tak stala základom a%st+pom pravdy (1.!TIMOTEOVI!3:15). Pravá Cirkev je 
&iv$ organizmus, telo PÁNOVO, nad ktor$m%ON ako HLAVA panuje. Tak%to%musí 
by' aj teraz pri plnom znovunapravení.

V&dy bolo najprv zvestované pravé SLOVO a% potom pri#li v$klady. 
PÁN% zasial SLOVO a% nepriate! v$klady. „...A POLE JE SVET, A! DOBRÉ SEMENO SÚ 

SYNOVIA KRÁ%OVSTVA, KÚKO% SÚ SYNOVIA TOHO ZLÉHO;“ (EV.!MATÚ&A!13:38). Prav$ mu& 
poslan$ od BOHA ká&e SLOVO, tí ktorí ká&u bez BO$IEHO povolania, roz#irujú 
v$klady. V&dy, ke, sa bratia dostanú pod cudzí vplyv a% roz#irujú zvlá#tne 
u"enia, má to za následok rozdelenie. Ur"ia sebe a%in$m ur"ité pozície, via&u 
!udí na seba, na svoje u"enia a%tiahnu ich pre" od SLOVA do svojich zvlá#tnych 
zjavení. Tak vznikli rôzne cirkvi, ktoré u& viac nie sú vo vôli ani v% SLOVE 
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BO$OM. Nie sú organizmom naroden$m z% DUCHA, ako% telo PÁNOVO, 
ale% sú% organizáciou ako v#etky ostatné. V% prvotnej Cirkvi existoval 
v% ka&dom meste len jeden lokálny zbor. Jednu vec majú v#etci 
s% Jannesom,% Jambresom a% Dátanom spolo"nú: verejne, ako rúha"i, 
povstanú proti mu&ovi BO$IEMU (4.!MOJ$I&OVA! 16, 2.! PETRA! 2:15) a bojujú proti 
nosite!ovi SLOVA, ktorého poveril sám PÁN. V#etk$mi dostupn$mi 
prostriedkami sa sna&ia zni"i' jeho vplyv a% jeho poves' a% zavrhnú' ho. 
V%tejto súvislosti brat Branham povedal: „Sna(ia sa zni$i' vplyv, sna(ia sa 
zni$i' v"etko. Nie je to ni$ iné ako (iarlivos'. Za$alo to u&Kaina a&prejavilo 
sa to ako (iarlivos' a&e"te dnes je to rovnaké, ke* sa to prirodzené, telesné 
a&duchovné stretnú.“ (18.!APRÍL!1965)

Takto to bolo u& v% "ase apo#tolov a% tak je to e#te dnes. Najlep#ím 
príkladom je Diotrefes, ktor$ neprijímal ani apo#tola Jána (3.!JÁNA). Apo#tol 
napísal: „VÄ"&EJ RADOSTI NAD TO NEMÁM, NE$ ABY SOM PO"UL, $E MOJE DETI CHODIA 

V!PRAVDE.“ (VER&!4) Pravda zostáva nav&dy pravdou a% lo& zostáva t$m, "ím je, 
toti& l&ou a%len tí, ktorí sú z%BOHA, po"ujú BO$IE SLOVÁ (EV.!JÁNA!8:47). Amen.

Varovanie, ktoré dal ná# PÁN, sa t$ka aj nás: „BDEJTE, ABY VÁS $IADNY MU$ 

NEZVIEDOL!“ (POD%A NEM.!PREKLADU) E#te nikdy nebolo JEHO napomínanie také 
aktuálne ako dnes: „A VTEDY KEBY VÁM NIEKTO POVEDAL: H%A, TU JE KRISTUS! ALEBO: 
H%A TAMTO! NEVERTE!“ Aj toto SLOVO sa musí naplni'. Je% adresované 
priamo%vyvolan$m v tomto "ase, preto&e tu stojí: 

„...TAK$E BY ZVIEDLI V!BLUD, KEBY BOLO MO$NÉ, AJ VYVOLEN'CH. H%A,!PREDPOVEDAL 

SOM VÁM TO! TEDY KE# VÁM POVEDIA: H%A, JE NA PÚ&TI! –!judskej alebo arizonskej – 

NEVYCHÁDZAJTE! H%A, JE VO VNÚTORN'CH CHY$IACH!, NEVERTE! LEBO AKO VYCHÁDZA 

BLESK OD V'CHODU A!UKAZUJE SA A$ NA ZÁPAD, TAK BUDE AJ PRÍCHOD SYNA "LOVEKA.“ !

(EV.!MATÚ&A!24:23-27) 

Sme BOHU dl&ní v,a"nos' za JEHO jasné a%pravdivé SLOVO! A%v#etok !ud 
povedz: „Amen!“

Neomyln# prorok

„A PÁN MI POVEDAL: DOBRE HOVORIA, "O HOVORIA. PROROKA IM VZBUDÍM ZPROSTRED 

ICH BRATOV, AKO SI TY, A!VLO$ÍM SVOJE SLOVÁ DO JEHO ÚST, A!BUDE IM HOVORI( V&ETKO, 
"O MU PRIKÁ$EM. A!STANE SA, $E TEN, KTO BY NEPO"ÚVAL NA MOJE SLOVÁ, KTORÉ BUDE 
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HOVORI( V!MOJOM MENE, PONESIE SVOJU VINU, A!JA TO BUDEM VYH%ADÁVA( OD NEHO.“! 
(5.!MOJ$I&OVA!18:17-19)

Toto zas!úbenie sa t$ka v$hradne ná#ho milovaného PÁNA a% SPASITE%A. 
V%JEHO ústach boli len slová BO$IE – v%ka&dom "ase, na ka&dom mieste – ani 
jeden príbeh, ni" súkromné, nie, len SVÄTÉ BO$IE SLOVO. Preto toto vá&ne 
napomenutie: 

„A! STANE SA, $E TEN, KTO BY NEPO"ÚVAL NA MOJE SLOVÁ, KTORÉ! BUDE HOVORI( 

V!MOJOM MENE, PONESIE SVOJU VINU, A!JA TO BUDEM VYH%ADÁVA( OD NEHO.“ (VER&!19)

Jána Krstite!a sa p$tali, "i je t$m prorokom on: „#I SI TY TEN PROROK? 

A! POVEDAL: NIE.“ (EV.! JÁNA! 1:21) Vo ver#i% 46 nachádzame Filipovu odpove, 
v%súvislosti s%t$m prorokom: „NA&LI SME TOHO, O!KTOROM PÍSAL MOJ$I& V!ZÁKONE 

A!PROROCI...“

Peter vysvetlil slu&bu ná#ho PÁNA pre (idov nasledovne: 

„LEBO MOJ$I& POVEDAL OTCOM: PROROKA VÁM VZBUDÍ PÁN, VÁ& BOH, Z! VA&ICH 

BRATOV, AKO!M)A, TOHO BUDETE PO"ÚVA( VO V&ETKOM, "OKO%VEK VÁM BUDE HOVORI(, 
A! BUDE, $E KA$DÁ DU&A, KTORÁ BY NEPO"ÚVALA TOHO PROROKA, BUDE VYPLIENENÁ 

Z!%UDU.“ (SKUTKY!3:22-23)

-tefan sa na toto zas!úbenie odvolával pred najvy##ou radou: 

„TO JE TEN MOJ$I&, KTOR' POVEDAL SYNOM IZRAELOV'M: PROROKA VÁM VZBUDÍ PÁN, 
VÁ&!BOH, SPOMEDZI VA&ICH BRATOV, AKO M)A, TOHO BUDETE POSLÚCHA(.“! (SKUTKY!7:37) 

JE$I& KRISTUS, ná# PÁN, musel ako SYN "LOVEKA a% PROROK vykona' 
neopakovate!nú slu&bu a% poverenie. .oko!vek vy#lo z% JEHO úst 
bolo% v$hradne BO$IE neomylné SLOVO a% ni" iné. Biblické miesto 
z% 5.! MOJ$I&OVEJ! 18:18-19 sa nesmie pou&íva' v súvislosti so &iadnym in$m 
prorokom, ani Moj&i#om, Eliá#om a ani na bratom Branhamom.

Povedzme to e"te raz

BOH PÁN dal oh!adom poslednej a% najdôle&itej#ej slu&by úplne jasné 
zas!úbenie: 

„H%A, JA VÁM PO&LEM PROROKA ELIÁ&A, PRV AKO PRÍDE DE) PÁNOV, VE%K' A!STRA&N'. 
A! OBRÁTI SRDCE OTCOV NA SYNOV A! SRDCE SYNOV NA ICH OTCOV, ABY! SOM NEPRI&IEL 

A!NERANIL ZEME KLIATBOU.“! (MALACHIÁ&!4:5-6)
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Tak isto, ako boli srdcia veriacich v%období STARÉHO ZÁKONA skrze slu&bu 
Jána Krstite!a obrátené k%viere detí NOVÉHO ZÁKONA (EV.!LUKÁ&A!1:16-17), tak%sú 
teraz srdcia detí BO$ÍCH obrátené k%viere apo#tolsk$ch otcov.

Je faktom, &e BOH neu"iní ni" bez toho, aby zjavil svoje tajomstvá svojim 
slu&obníkom, prorokom (ÁMOS! 3:7) a% &e BO$IE SLOVO je v% ústach pravého 
proroka "istou PRAVDOU (1.! KRÁ%OV! 17:24). V#etko, "o je "as'ou plánu spásy, 
proroci predpovedali a%BOH to naplnil a%a& do dne#ného d)a stále nap+)a. 
Ná#% PÁN v% EV.! LUKÁ&A! 24:44 povedal: „...MUSÍ SA NAPLNI( V&ETKO, "O JE NAPÍSANÉ 

O!MNE V!ZÁKONE MOJ$I&OVOM, V!PROROKOCH I!$ALMOCH.“

Obrá'me teraz pozornos' na ná# "as. Ka&d$ iste vie, &e Ján Krstite! 
bol%zas!úben$ prorok (IZAIÁ&!40:3, MALACHIÁ&!3:1, EV.!MATÚ&A!11:10, EV.!LUKÁ&A!3:1-20). 
Takisto v#ak vieme, &e BOH v% na#om "ase naplnil zas!úbenie, &e pred 
hrozn$m d)om PÁNOV'M po#le proroka, ako bol Eliá# (MALACHIÁ&!4:5-6).

Toto zas!úbenie je spojené s%plánom Spasenia na konci "asu milosti a% je 
o"ividne nato!ko dôle&ité, &e ho ná# PÁN sám v% EV.! MATÚ&A! 17:11 
a%v%EV.!MARKA!9:12 potvrdil. Oba tieto fakty sú pravdivé: Ján pri#iel v%DUCHU 
a% sile Eliá#ovej, preto sa PÁN odvolával na jeho slu&bu, ako u& ukon"enú 
(EV.! MATÚ&A! 17:12, EV.! MARKA! 9:13). Ale taktie& predpovedal proroka Eliá#a 
pre% budúcnos', skrze ktorého budú v#etky veci pred návratom PÁNOV'M 
znovu napravené (SKUTKY!3:17-21). Osobne som bol svedkom tejto jedine"nej 
slu&by na%zhroma&deniach v%Nemecku a%v%USA.

„TAK HOVORÍ PÁN“ bolo v% jeho ústach viac ako tisíckrát zjaven$m SLOVOM 

BO$ÍM. Bez prehá)ania mô&eme poveda', &e neexistoval &iadny prorok ani 
apo#tol, ktorého slu&ba by mohla by' porovnaná s%jedine"nou slu&bou brata 
Branhama. Po"as predchádzajúcich 44 rokov som o% tom opakovane písal 
a%ozrejmil som to z%poh!adu SVÄTÉHO PÍSMA.

Brat Branham sa raz sp$tal: „+o je zves'?“ A% okam&ite dal odpove, 
„Spä'& ku Slovu, spä' k& u$eniu apo"tolov!“, preto&e to je TAK HOVORÍ PÁN. 
Eliá#% musel najprv prís' a% napravi' v#etky veci a% vráti' ich spä' do ich 
BO$SKÉHO poriadku (EV.! MATÚ&A! 17:11, EV.! MARKA! 9:12). To je PÍSMO naplnené 
priamo pred na#imi zrakmi. BOH síce vzal svojho zvestovate!a, ale zves' stále 
ostáva s% nami a% bola mi zverená v% poverení BO$OM. Brat Branham videl 
závere"né prebudenie Nevesty pred vytrhnutím:
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„Ale sledujte, ke* v duchovnej Neveste za$ne prebudenie, ke* sa za$ne 
znova vraca' spä' do Slova Bo(ieho, znova sa pod%a neho napraví, dávajte 
pozor: vtedy uvidíte, (e v tom $ase zaznie zves' z Písma a dosiahne 
Nevestu...“ (25.!11.!1965). V%skutku, PÍSMO sa nap+)a priamo pred na#imi o"ami 
a% my sme privilegovaná generácia, ktorá to smie pre&i' práve teraz, 
pred%návratom KRISTA.

Teraz v#ak ide o nie"o úplne iné, toti& o to, &e z Williama Branhama robia 
JE$I&A KRISTA, oslavujú ho,%prezentujú ako neomylného, a%dokonca existuje 
tvrdenie, &e ka&dé SLOVO, ktoré vy#lo z% jeho úst, má by' SLOVOM BO$ÍM. 
Je% hlavnou témou kázaní mnoh$ch kazate!ov uprostred zvesti, áno, 
dokonca sa stal kultovou osobnos'ou, tak&e u& viac neká&u z%BIBLIE, ale len 
z% jeho kázaní. A%aj ke, hovoria v$hradne o „prorokovi“ a „zvesti“, vytvorili 
z%nej úplne inú zves' (GALA(ANOM!1).

Tak, ako bolo napísané o%Eliá#ovi, tak to musí by' povedané aj o%bratovi 
Branhamovi: „ELIÁ& BOL "LOVEK AKO MY...“% (JAKUB! 5:17 POD%A NEM. PREKLADU). 
On%bol man&elom, bol otcom, bol !udskou bytos'ou ako ktoko!vek z%nás. 
Potvrdzujú to aj jeho po!ova"ky. To% nadprirodzené neprichádzalo 
od% Williama Branhama, ale od BOHA samého. Ná# SPASITE% povedal ako 
prorok a% SYN "LOVEKA: „NIE JA "INÍM TIETO SKUTKY, ALE OTEC, KTOR' PREB'VA VO 

MNE, ON "INÍ TIETO SKUTKY“. Tak sa to stalo v%na#om "ase.

Pravdepodobne po"as ka&dej bohoslu&by s%uzdravovaním brat Branham 
spomenul EV.!JÁNA!5:19: 

„A TAK ODPOVEDAL JE$I& A!RIEKOL IM: AMEN, AMEN VÁM HOVORÍM, $E SYN NEMÔ$E 

ROBI( NI" SÁM OD SEBA, IBA TO, "O VIDÍ "INI( SVOJHO OTCA, LEBO "OKO%VEK ON "INÍ, 
TO!PODOBNE "INÍ AJ SYN.“ 

Mnohí !udia, ktorí boli ú"astní zhroma&dení brata Branhama, boli 
svedkami jeho nemohúcnosti, obzvlá#' po"as modlitieb za chor$ch. 
Ale%potom nastalo nie"o nadprirodzené, ako v% slu&be ná#ho PÁNA. Svetlo, 
ohniv$ st+p zostúpil a% ANJEL PÁNOV stál po jeho pravej strane a% boli mu 
ukázané veci zo &ivotov t$ch, za ktor$ch sa mal modli'. Vo svojom svedectve 
povedal: „Úplne na po$iatku sa mi zjavil anjel Pána a&povedal mi, ako mám 
vykonáva' svoju slu(bu, toti( (e uvidím svetlo a&budem po$u' hlas, ktor# 
bude ku mne hovori', a& (e budem vidie' videnia“ ("asopis Hlas 
obchodníkov plného evanjelia). Tieto nadprirodzené skutky ne"inil William 
Branham, ale V&EMOHÚCI BOH, ktorému samému nále&í sláva na v#etky veky.
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Na jednej strane vidíme brata Branhama ako proroka predpovedaného 
pre ná# "as, ktor$ mal neomylnú slu&bu, ktor$ videl videnia a%ktor$ mohol 
poveda': „TAK HOVORÍ PÁN!“ a% stalo sa tak. Na druhej strane v#ak vidíme, 
&e% bol kazate!om a,% ako on sám opakovane povedal, len jednoduch$m 
"lovekom, hrie#nikom, spasen$m z%milosti.

Je smutné, &e bratia nepochopili a% zle si vysvetlili jeho v$roky a% bez 
oh!adu na SLOVO BO$IE vytvorili rôzne nebiblické u"enia – v&dy s%dodatkom: 
„prorok povedal!“ Takto nielen&e zmenili ku vlastnému zatrateniu to, 
"o%povedal brat Branham, ale taktie& slová ná#ho PÁNA a%slová, ktoré Pavol 
a%iní pre nás zanechali v%PÍSME (2.!PETROVA!3:16).

V"etko správne zaradi'

Pozrime sa najprv na tri miesta PÍSMA, ktoré brat Branham citoval asi 
naj"astej#ie: ZACHARIÁ&!14:7, EV.!LUKÁ&A!17:30 a%ZJAVENIE!10:7.

Prv$krát som po"ul brata Branhama citova' ZACHARIÁ&A! 14:7, &e „...BUDE 

SVETLO V! "ASE VE"ERA...“ 13. augusta 1955. Vieme, &e t$m myslel posledn$ 
prorock$ "asov$ úsek d)a Spásy, v%ktorom práve teraz &ijeme. Ve"ern$ "as 
pokro"il k polnoci, ke, zaznie v$krik: „H%A, "ENÍCH PRICHÁDZA!“

ZACHARIÁ&!14 ukazuje spojenie s%Izraelom: 

„A STANE SA TOHO D)A, $E NEBUDE SVETLA; BUDE &ERO A! CHLAD. A! BUDE TO JEDEN 

DE), KTOR' JE ZNÁMY PÁNOVI; NEBUDE TO DE) ANI TO NEBUDE NOC; ALE! STANE SA, 
$E!V! "AS VE"ERA BUDE SVETLO. A! STANE SA TOHO D)A, $E BUDÚ VYCHÁDZA( $IVÉ VODY 

Z!JERUZALEMA; JEDNA ICH POLOVICA PÔJDE DO V'CHODNÉHO MORA; V!LETE I!V!ZIME TAK 

BUDE. A!PÁN BUDE KRÁ%OM NAD CELOU ZEMOU; TOHO D)A BUDE PÁN JEDEN A!JEHO MENO 

JEDNO.“ (VER&!6-9)

Tieto ver#e sú v%spojení s%Izraelom, Jeruzalemom a%s%PÁNOM, ktor$ bude 
KRÁ%OM nad celou zemou.

Preto&e je to prorocké SLOVO a%brat Branham mal prorockú slu&bu, pou&il 
toto SLOVO na Cirkev a%na svoju slu&bu. Ak sa vyjadrujeme duchovne, mnohé 
veci s%Cirkvou a%s%Izraelom sa dejú súbe&ne.

V%EV.!LUKÁ&A!17:20-37 ná# PÁN ve!mi jasne zhrnul kone"n$ "as. Svoj návrat 
opísal nasledujúcimi slovami: 
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„LEBO AKO BLESK, BL'SKAJÚCI SA OD JEDNÉHO KRAJA POD NEBOM PO DRUH' KRAJ 

POD!NEBOM, O$ARUJE, TAK BUDE AJ SYN "LOVEKA V!SVOJ DE).“ (VER&!24)

O "asovom úseku pred Jeho príchodom "ítame nasledovné: 

„A AKO BOLO VO D)OCH NOEHO, TAK BUDE AJ VO D)OCH SYNA "LOVEKA; JEDLI, PILI, 
$ENILI SA A! VYDÁVALI A$ DO TOHO D)A, KTORÉHO VO&IEL NOE DO KORÁBU, A! PRI&LA 

POTOPA A!ZAHUBILA V&ETK'CH.“ (VER&!26-27)

„AJ PODOBNE AKO SA DIALO VO D)OCH LÓTOV'CH: JEDLI, PILI, KUPOVALI, PREDÁVALI, 
SADILI, STAVALI; ALE TOHO D)A, KTORÉHO VY&IEL LÓT ZO SODOMY, DAL BOH, ABY PR&AL 

OHE) A!SÍRA Z!NEBA A!ZAHUBIL V&ETK'CH.“ (VER&!28-29)

Brat Branham znova a% znova zdôraz)oval nasledujúci ver#: „...a tak to 
bude aj v de), ke* sa zjaví Syn $loveka.“

Existoval "asov$ úsek, po"as ktorého kázal Noe, a% "asov$ úsek, ke, bol 
Lot v% Sodome. Podobne aj v na#om "ase existoval "asov$ úsek, po"as 
ktorého prebiehala mocná slu&ba a% Syn "loveka sa zjavil rovnak$m 
spôsobom, ako v "asoch%Abraháma a Je&i#a Krista. Ale potom pri#iel de), 
v%ktorom Noe vstúpil do archy, a%de), v%ktorom dvaja anjeli vyviedli Lota 
zo%Sodomy (1.!MOJ$I&OVA!19). O"akávame slávny de), v%ktorom nás PÁN vezme 
domov.

„...A PRÁVE PRETO DÔVERUJEM, $E TEN, KTOR' ZAPO"AL VO VÁS DOBRÉ DIELO, HO AJ 

DOKONÁ A!ZACHOVÁ A$ DO D)A JE$I&A KRISTA“ (FILIPÄNOM!1:6).

„...MAJÚC U! SEBA SLOVO $IVOTA MNE NA CHVÁLU V! DE) KRISTOV, $E SOM NEBE$AL 

NADARMO ANI NADARMO NEPRACOVAL.“ (FILIPÄNOM!2:16)

„HOVORÍM VÁM, $E TEJ NOCI BUDÚ DVAJA NA JEDNEJ POSTELI; JEDEN BUDE VZAT' 

A!DRUH' ZANECHAN'. DVE BUDÚ SPOLU MLIE(; JEDNA BUDE VZATÁ A!DRUHÁ ZANECHANÁ. 
DVAJA BUDÚ NA POLI; JEDEN BUDE VZAT' A!DRUH' ZANECHAN'.“ %(EV.!LUKÁ&A!17:34-36) 

Ó, ako jasné je BO$IE SLOVO, ke, je nám zjavené SVÄT'M DUCHOM!

V%súvislosti so ZJAVENÍM!10:7 a „siedmym anjelom“, ktor$ je tam zmienen$, 
existuje, &ia!, e#te mnoho nejasností. Ale po pre"ítaní dvoch 
predchádzajúcich kapitol by mal ka&d$ pochopi', &e „siedmy anjel“ súvisí 
s% predchádzajúcimi #iestimi anjelmi, ktorí jeden za druh$m nechávajú 
zaznie' svoje trúby po"as siedmej pe"ate (KAPITOLA!8!A!9). 
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O „inom mocnom anjelovi“, ktor$ zostupuje z% nebies v% ZJAVENÍ! 10:1 
s% mocn$m hlasom, akoby reval lev (JEREMIÁ&! 25:30, HOZEÁ&! 11:10, JOEL! 3:15-16), 
povedal brat Branham nasledovné:

„A ak to dobre sledujete: je to Kristus. V&Starom zákone bol naz#van# 
Anjelom Zmluvy.&On teraz prichádza priamo k !idom...“ (17.%marec%1963)

Brat Branham ,alej vysvetlil: „A tu, v&10.&kapitole, sa navracia po $ase 
Svojho príchodu.“ (17.%marec%1963)

Potom sa naplní: „PRÍDE NÁHLE DO SVOJHO CHRÁMU PÁN, KTORÉHO VY H%ADÁTE, 
A! ANJEL ZMLUVY, PO KTOROM TÚ$ITE, H%A, PRÍDE, HOVORÍ PÁN ZÁSTUPOV. ALE KTO 

ZNESIE!DE) JEHO PRÍCHODU, A!KTO OBSTOJÍ, KE# SA UKÁ$E?! LEBO ON JE AKO PREPA%UJÚCI 

OHE) A!AKO LÚH PRÁ"OV.“!(MALACHIÁ&!3:1-2)

Posol siedmeho cirkevného veku je spomínan$ len v ZJAVENÍ! 3:14-22, 
a% potom u& viac nie. To bola posledná zves' pre posledn$ cirkevn$ vek, 
ktor$%kon"í%príchodom "ENÍCHA pre Cirkev – Nevestu, toti& vytrhnutím.

V% ZJAVENÍ! 8 priamo pri otváraní siedmej pe"ate "ítame v% druhom ver#i 
o% siedmich “anjeloch trúb“, ktorí stoja pred BOHOM. Je nám doslova 
povedané, "o sa stane v&dy, ke, anjel zatrúbi na trúbu a% potom, 
ako% v#etk$ch #es' vydá svoj hlas (KAPITOLA! 8+9), nasleduje mocn$ oznam: 
„...ALE VO D)OCH HLASU SIEDMEHO ANJELA, KE# BUDE TRÚBI(, DOKONÁ SA TAJOMSTVO 

BO$IE, AKO!TO ZVESTOVAL SVOJIM SLUHOM PROROKOM.“! (ZJAVENIE!10:7)

Kedyko!vek brat Branham citoval ver#%7, v&dy hovoril o „tajomstvách“ 
v%mno&nom "ísle a%"asto dokonca hovoril o%„tajomstvách BO$ÍCH“. Ale%ver#%7 
zostáva nedotknut$ v jednotnom "ísle, ako „tajomstvo BO$IE“, a% pod!a 
svedectva SVÄT'CH PÍSEM je JE$I& KRISTUS „tajomstvom BO$ÍM“ zjaven$m. 
Opä'%vidíme spojenie s%Cirkvou a s%Izraelom. Potom vidíme siedmeho anjela 
zboru, ktor$ na základe videnia odi#iel 28.% februára%1963 do% arizonsk$ch 
hôr, kde%sa v%oblaku zjavilo sedem anjelov a%zaznelo sedem mocn$ch úderov 
hromu. Tam prijal pokyny t$kajúce sa otvorenia siedmich pe"atí.

A% my vidíme siedmeho anjela trúb, a% vtedy je naplnené ZJAVENIE! 10:7. 

Pri%hlase trúby siedmeho anjela za"ne tisícro"né kra!ovanie: 

„A SIEDMY ANJEL ZATRÚBIL, A! POVSTALI VE%KÉ HLASY NA NEBI, KTORÉ HOVORILI: 
KRÁ%OVSTVÁ SVETA SA STALI KRÁ%OVSTVAMI NÁ&HO PÁNA A! JEHO KRISTA, A! BUDE 

KRA%OVA( NA VEKY VEKOV.“ (ZJAVENIE!11:15) To je pravdivé a%isté. 
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Predt$m, v%kapitole%10 od ver#a%8, musel Ján vzia' otvorenú knihu z%ruky 
anjela, musel ju zjes' a%znova prorokova' o národoch a jazykoch. Vskutku, 
dokonalej#ie by to nemohlo by'. V%Jeruzaleme potom prichádzajú na scénu 
dvaja svedkovia (kapitola%11) a%prorokujú tri a%pol roka. Po%dokon"ení svojej 
slu&by budú zabití a% o% tri a% pol d)a budú v% oblaku vzatí do nebies. 
Vtedy% bude prehlásené tisícro"né krá!ovstvo. BO$IE SLOVO je absolútne 
dokonalé a%my k%nemu mô&eme poveda' len „Amen“.

Kona' Bohu slu(bu bez toho, aby sme boli v&Jeho vôli

V% jednom zo svojich posledn$ch kázaní 27.% novembra% 1965 sa brat 
Branham 2 hodiny a 29 minút touto témou zaoberal a% zdôraznil rozdiel 
medzi t$mi, ktorí skuto"ne prijali a%vykonávajú poverenie, a%t$mi, ktorí sa 
sami nazdávajú, alebo sa sami rozhodli, &e musia vykonáva' poverenie. 
Tak&e kto je vo vôli BO$EJ a%kto "iní to, "o "iní, vo vôli BO$EJ? Vskutku len 
ten, koho BOH nebies sám poveril slu&bou tu na zemi. Noe, Moj&i#, Eliá#, 
Ján Krstite!, Pavol – oni v#etci mohli poveda', &e u"inili v#etko pod!a SLOVA 
a% prikázania PÁNOVHO (1.! MOJ$I&OVA! 7:5, 2.! MOJ$I&OVA! 39:42, 1.! KRÁ%OV! 18:36, 

EV.!LUKÁ&A!3:2, SKUTKY!26:16).

.o sa na základe vôle BO$EJ stalo v%na#om "ase? Ukon"il BOH svoje dielo 
na zemi po odchode brata Branhama v% decembri 1965? Povolanie 
a%poverenie brata Branhama je celosvetovo známe. Ale ako to pokra"ovalo 
po jeho smrti? A% kto bol povolan$ dokonca e#te predt$m? Kto priamo 
po%pohrebe brata Branhama zaistil, aby sa kázania brata Branhama, ktoré 
boli dovtedy len na páskach, aj tla"ili a% vydávali? Pre"o v#etci kazatelia 
uprostred% zvesti toto plynulé pokra"ovanie taja? Kto potom naplánoval 
a%zorganizoval prvé zhroma&denia v%Európe a%vo v#etk$ch ,al#ích krajinách 
po celom svete? Kto obdr&al od BOHA samotného poverenie uskladni' 
a% rozde!ova' pokrm? Komu boli z% úst PÁNA samotného dané presné 
in#trukcie? A% kto v% tomto "ase u"inil v#etko presne pod!a prikázania 
PÁNOVHO?

.o sa deje so v#etk$mi t$mi, ktorí v% ur"itej chvíli, dokonca a& 
o%desa'ro"ia neskôr, pri#li na my#lienku kona' BOHU slu&bu? Existujú zväzky 
kníh so &ivotopisom proroka, knihy, ktoré sú v% skuto"nosti len o% osobe 
„Williama Branhama“. Bol nám zanechan$ &ivotopis ná#ho PÁNA a%VYKUPITE%A 
alebo plán Spasenia? On bol zmienen$ len pri obriezke ôsmeho d)a 
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(EV.! LUKÁ&A! 2:28), potom vo veku dvanástich rokov v% chráme (EV.! LUKÁ&A! 2:42) 
a%potom a& vo veku tridsiatich rokov, ke, za"al svoju slu&bu (EV.!LUKÁ&A!3:23). 
Máme knihu o%Jánovi Krstite!ovi a% jeho &ivotopis? Máme%knihu o%Pavlovi? 
Existuje dokonca album s%333%fotografiami, ktor$ má udr&iava' Branhamov 
kult na&ive. V% ,al#ej knihe sú zase rozhovory s%36 osobami, ktoré sú len 
spomienkami na brata Branhama% do roku 1965. .o% sa% stalo? Za"alo 
oslavovanie "loveka. O%JE$I&OVI KRISTOVI viac u& nie je ni" po"u'. .o má toto 
v#etko spolo"né s%BOHOM a%pravou BIBLICKOU zves'ou? .o%BOH v% sú"asnosti 
koná je popierané, odmietané a% zaml"ované. Tento% nenapravite!n$ 
chaos%zaprí"inili tí, ktorí si myslia, &e musia BOHU kona' slu&bu bez toho, 
aby v%skuto"nosti prijali povolanie alebo priame poverenie.

Boh vykoná v"etky veci dobre

„A #AKUJEM TOMU, KTOR' MA POSILNIL, KRISTU JE$I&OVI, NÁ&MU PÁNOVI, $E! MA 

POVÁ$IL ZA VERNÉHO A!POSTAVIL DO SLU$BY“ (1.!TIMOTEOVI!1:12).

Pí#em ako niekto, kto v% de) Letníc v% roku% 1949 v zhroma&dení 
na% Bachovej ulici v% Hamburgu z% milosti pre&il plné Spasenie. Pí#em ako 
niekto, kto od roku 1952 ká&e, kto od% roku% 1959 prekladá kázania brata 
Branhama a%kto je od roku 1964 na misijn$ch cestách po celom svete. Pí#em 
ako niekto, kto brata Branhama poznal osobne, kto s%ním jazdil v% jednom 
aute, jedol s%ním pri jednom stole a%kto má a& dodnes odlo&en$ch 21 listov 
z% rokov 1962 a& 1965. Ale toto v#etko je ni"ím v% porovnaní 
so% zodpovednos'ou spojenou s%poverením, ktoré mi dal PÁN sám, a% ktoré 
brat Branham dvakrát pred svedkami potvrdil. Verne som ho vykonával 
a%som v,a"n$ za ovocie, ktoré zvestovanie SLOVA po"as posledn$ch desa'ro"í 
prinieslo. 

.o ma hlboko bolí je beznádejn$ zmätok v strede t$ch, ktorí sa 
odvolávajú na brata Branhama. Nepriate! nielen&e úspe#ne spôsobil #kodu 
v% nebesiach, potom v% záhrade Eden a% v% Izraeli, ale taktie& v% na#om "ase 
uprostred takzvanej „zvesti kone"ného "asu“. Satan v&dy spôsobuje 
najvä"#iu skazu tam, kde BOH mimoriadnym spôsobom koná. Práve tak, 
ako%to bolo pri prvom príchode KRISTA, ke, boli deti v%Betleheme a%okolit$ch 
oblastiach zabité, preto&e bolo zas!úbené, &e v%Betleheme sa%narodí SPASITE% 
(MICHEÁ&!5). Aj v období cirkevn$ch vekov konal v%novozákonnej Cirkvi svoje 
zni"ujúce dielo – u& na po"iatku sa do nej vkradli falo#ní u"itelia s%u"ením 
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Baláma a% Mikulá#encov a% taktie& Jezábel, ktorej sa podarilo zvies' 
slu&obníkov BO$ÍCH t$m, &e sa vydávala za% proroky)u a% u"ite!ku 
(ZJAVENIE!2:20).

V%na#om "ase si satan zaumienil zni"i' Cirkev, ktorá bola vyvolaná skrze 
slu&bu brata Branhama a% je stále vyvolávaná a%a& do dne#ného d)a vedená 
SLOVOM. Tu, na tomto mieste, z% ktorého zves' vychádza do celého sveta, 
prejavil nepriate! svoj hnev mimoriadnym spôsobom. Útok pekla sa stal 
na%mieste, ktoré k ú"elu uskladnenia a% rozdávania pokrmu predur"il sám 
BOH. Obzvlá#' od roku 1979 sa podarilo tomu zlému privies' mnoho 
vzácnych du#í pod svoj vplyv, ktoré sa najprv obrátili chrbtom k%pravému 
zvestovaniu a%neskôr aj k%Cirkvi.

Ale BO$IA dokonalá vô!a sa napriek tomu stále deje. JEHO pravé SLOVO, 
ktoré je zvestované v%celom svete, vykonáva u%vyvolen$ch to, k% "omu bolo 
poslané, a% tí nemô&u by' zvedení. VYKUPITE% bdie nad vykúpen$mi, "ENÍCH  
bdie nad Nevestou. Ná# milovan$ PÁN svoje dielo dokoná. Bude ma' Cirkev 
bez% po#kvrny a% vrásky. Pevne sa dr&ím zas!úbenia, &e% na konci bude 
obrovsk$ zástup pripraven$ pre vytrhnutie, ako mi to bolo ukázané 
v% januári% 1981. Nech sa v#etky zblúdené ovce vrátia spä' k% stádu 
a%k%dobrému PASTIEROVI tak, aby aj tí poslední vo#li a%"ENÍCH mohol potom 
prís' vzia' svoju Nevestu.

Pavlova rozlú$ka

Po troch misijn$ch cestách Áziou a%Gréckom chcel Pavol prednies' slová 
rozlú"ky bratom predt$m, ako sa vráti do Jeruzalema, a% zvolal si star#ích 
z%Efezu, aby pri#li do Milétu. A%tu si vylial svoje srdce. Ve, im zvestoval celú 
radu BO$IU a% teraz im polo&il na srdce, aby bdeli nad sebou a% stádom, 
nad%ktor$m ich SVÄT' DUCH u"inil dozorcami. Napomenul ich, aby boli bdelí, 
preto&e vedel, &e z% ich stredu povstanú bratia, ktorí budú priná#a' falo#né 
u"enia, aby zviedli u"eníkov za sebou a%roztrhali stádo ako vlci.

Apo#tol sa taktie& rozlú"il s% Cirkvou v% Ríme v% kapitole% 16:24-27 
s% vedomím plnej zodpovednosti za svoje kázanie. Zmienil tajomstvo, 
ktoré%bolo od zalo&enia sveta skryté, ale teraz je zjavené skrze SVÄTÉ PÍSMO. 
Úmyslom apo#tola bolo, ako to povedal v% kapitole% 1 ver#% 5, vypôsobi' 
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poslu#nos' viery medzi veriacimi z% národov s cie!om predstavi' KRISTOVI 
"istú pannu (2.!KORIN(ANOM!11), Cirkev bez po#kvrny (Efe&anom%5).

Aj% ja som v% celom svete takmer 50% rokov kázal zves', ktorá nám bola 
zanechaná, "isté SLOVO BO$IE. .o sa t$ka mojich osobn$ch rozhodnutí, ur"ite 
som nevykonal v&dy v#etko správne, ale po"as t$chto mnoh$ch rokov me" 
DUCHA „...KTOR'M JE SLOVO BO$IE“, od%mojich úst nikdy neodstúpil. Za% svoju 
smernicu som si vzal EFE$ANOM!6:10-20 a%neúnavne som vykonával poverenie, 
ktoré mi PÁN dal. Okrem toho som verne plnil po&iadavky z%2.!TIMOTEOVI!4:1-5. 
PÁN dal toto miesto najprv bratovi Branhamovi v% Je/ersonville a% potom 
taktie& mne v% Marseille. A% to, "o tam bolo predpovedané, sa potvrdilo, 
dokonca aj to: „...BUDE "AS, KE# NEZNESÚ ZDRAVÉHO U"ENIA, ALE POD%A VLASTN'CH 

$IADOSTÍ BUDÚ SI HROMADI( U"ITE%OV, LEBO ICH BUDÚ SVRBIE( U&I...“ Ani raz som 
SLOVO neopustil, ale som ho kázal „...V "AS I! NE"AS...“ kvôli vyvolen$m 
a%„...PRE!PRAVDU, KTORÁ ZOSTÁVA V NÁS, A!BUDE S NAMI NA VEKY.“ (2.!JÁNOVA!2)

U& som v pokro"ilom veku a% neviem ako dlho e#te budem schopn$ 
cestova' tak ako doteraz. Preto by som chcel povzbudi' v#etk$ch slú&iacich 
bratov po celom svete, aby boli ostra&ití a% verne zostávali v% SLOVE PRAVDY 

a%k*mili BO$IE stádo "ist$m duchovn$m pokrmom.

Spolu s% Pavlom mô&em poveda': „ZA T'MTO U$ MI JE ODLO$ENÁ KORUNA 

SPRAVODLIVOSTI, KTORÚ MI DÁ PÁN ODPLATOU V TEN DE),!ON, TEN SPRAVODLIV' SUDCA, 
A! NIE LEN MNE, ALE AJ V&ETK'M, KTORÍ MILUJÚ JEHO PRÍCHOD.“ (2.! TIMOTEOVI! 4:8) 
Vyplatí sa vykona' v#etko pod!a vôle BO$EJ, v#etko, "o% mi PÁN prikázal, 
o%tom som pevne presved"en$.

BOH vyvolal t$ch svojich z% národov, oni uverili tak, ako vraví PÍSMO, 
sú%de'mi BO$ÍMI, obmyt$mi v%krvi BARÁNKA a%vedení DUCHOM BO$ÍM do%úplnej 
pravdy. Sú znovuzrodení k &ivej nádeji,% obnovení SVÄT'M DUCHOM,% pre&ili 
plné ospravedlnenie a% sú pred BOHOM neob&alovate!ní. Satan, &alobník 
bratov, je porazen$ a%na#a viera je ví'azstvom, ktoré premohlo jeho a% cel$ 
svet.

Kone$n# $as je tu, Jeho príchod je blízko

Prostredníctvom%EV.!MATÚ&A!24, EV.!MARKA!13 a%EV.!LUKÁ&A!21 získame hlbok$ 
náh!ad do%udalostí kone"ného "asu. .ítame tam o%vojnách, zemetraseniach, 
hladoch a%epidémiách, ktor$ch sme mali v%roku 2010 mnoho.

23



Zni"ujúce zemetrasenie 12.%januára na%Haiti si vy&iadalo 300%000 &ivotov 
a%viedlo k epidémii cholery, ktorá u& zabila viac ako 1 000 !udí. 27.%februára 
vzalo zemetrasenie v%.ile stovky &ivotov. Po otrasoch nasledovalo tsunami, 
ktoré zni"ilo pobre&n$ región.

V%marci pri#la erupcia sopky na Islande a%následn$ oblak popola zastavil 
premávku na európskych letiskách.

V%auguste pri#la hrozná potopa v%Pakistane, pri ktorej zahynulo 1%100 
!udí a%milióny sa stali bezdomovcami.

Ako ka&dá iná vojna, ani vojna v% Iraku, v ktorej muselo prís' o svoje 
&ivoty to!ko vojakov Iraku a Spojen$ch #tátov, nemá zmysel. Ko!ko smútku 
priniesla irackému !udu! Nemô&em nespomenú' Afganistan, Kirgizsko 
a%ani%zabudnuté miesta vojen v%Afrike. 

Posledné správy o% katastrofe pri#li z% Indonézie, kde takmer sú"asne 
vybuchla 3% 000 metrov vysoká sopka Merapi na Jáve a% zárove) nastalo 
zemetrasenie na Sumatre, ktoré spôsobilo tsunami. V% okolí hory Merapi 
bolo po"as erupcie a% pri silnom zemetrasení v% roku 2006 zabit$ch 6% 000 
!udí. Erupcie sopiek boli zaznamenané aj na Filipínach.

0alej tu máme globálne otep!ovanie, klimatické zmeny a% následne 
obdobia sucha a%záplav, hurikány a%obdobia zimy. V#etko naberá svoj smer 
a%cel$ svet je v%o"akávaní toho, "o príde ako ,al#ie. Je kone"n$ "as: a%v#etko 
toto bolo predpovedané, je to sú"as'ou kone"ného "asu. My v#ak nemáme 
dôvod na%zúfalstvo, preto&e: „A KE# SA TO ZA"NE DIA(, VZPRIAMTE SA A!POZDVIHNITE 

SVOJE HLAVY, LEBO SA BLÍ$I VA&E VYKÚPENIE.“ (EV.!LUKÁ&A!21:28) Tak% to povedal sám 
ná# PÁN.

K záveru roka

Uplynul$ rok bol mimoriadne po&ehnan$. BOH opä' daroval milos', 
aby%som mohol káza' JEHO vzácne a%SVÄTÉ SLOVO v%nasledujúcich krajinách: 
1ajsko, Laos, Kambod&a, Peru, Haiti, Pakistan, Ukrajina, Singapur, 
Austrália, Nov$ Zéland, Burkina Faso, .ad, Nigéria, Togo, Gabon, 
Demokratická republika Kongo, Zambia, Ju&ná Afrika, Rumunsko, India, 
Nepál, Malajzia a%Filipíny. Len na zhroma&deniach v%Afrike bolo prítomn$ch 
viac ako 120%000 !udí. Niektoré zo zhroma&dení boli v%konferen"n$ch sálach 

24



so stovkami !udí, iné na #tadiónoch s% tisíckami ú"astníkov a% niektoré 
kázania boli dokonca vysielané na celo#tátnej úrovni, tak&e dohromady 
mohli milióny !udí po"u' SLOVO hodiny, ve"né evanjelium.

Len so spolo"nos'ami Lufthansa a%Star Alliance som do konca novembra 
absolvoval 64 letov. K% tomu treba priráta' mnohé ,al#ie lety 
so%spolo"nos'ami Air France, Emirates a%in$mi v%rôznych krajinách.

Krajiny, ktoré som doteraz nemohol osobne nav#tívi', sa%mô&e zú"astni' 
na#ich internetov$ch prenosov na&ivo ka&d$ prv$ víkend v% mesiaci. 
Po"as% prvého víkendu v% novembri bolo k priamemu prenosu pripojen$ch 
677 po"íta"ov zo 76 krajín. T$mto spôsobom mô&u ma' ú"as' 
na%zhroma&deniach aj jednotlivci,%skupiny, dokonca celé zbory, pre ktoré nie 
je mo&né zú"astni' sa zhroma&dení osobne. V% Austrálii a% na Novom 
Zélande, v Kanade, Spojen$ch #tátoch a% Rusku a% taktie& v% niektor$ch 
krajinách Ju&nej Ameriky máme aj pravidelné rozhlasové a% televízne 
vysielania.

Ja som vykonal svoju "as' a%vy, moji vzácni bratia a%sestry, ste prispeli 
svojou "as'ou, svojimi modlitbami a%obe'ami a%BOH PÁN daroval viac milosti, 
ako sme mohli prosi' alebo si predstavi'. Je mocné pre&íva', ako skrze 
zjavenie SVÄT' DUCH uvádza na celej zemi do rovnakého u"enia a%známosti, 
áno,  do ka&dej pravdy.

V plnej dôvere h!adíme do budúcnosti, preto&e vieme, &e ka&d$m 
mesiacom a% d)om sme bli&#ie k% tej ve!kej udalosti, ktorú tú&obne 
o"akávame. U& to dlho nepotrvá, ne& budeme môc' v#etci poveda': 
„ON!U"INIL V&ETKY VECI DOBRE!“ (EV.!MARKA!7:37)

Do roku 2011 &elám vám v#etk$m, moji milovaní bratia a%sestry, bohaté 
po&ehnanie z%h+bky môjho srdca.

V%poverení Bo&om pôsobiaci
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Oznámenie o&zhroma(deniach

V% Zürichu bude koncoro"né zhroma&denie s% ve"erou PÁNOVOU 
a% um$vaním nôh v% nede!u 26.% decembra 2010 o% 14:00 v% bielej sále 
v%2udovom dome na námestí Helvetiaplatz.

Preto&e prelom rokov pripadol tentoraz na  víkend, nebude v predve"er 
nového roku v% Krefelde &iadne zhroma&denie, ale ako zvy"ajne v% sobotu 
1.%1.%2011 o%19:30 a%v%nede!u 2.%1.%2011 o%10:00.

Po"as t$chto dvoch dní nebude mo&nos' nákupov, preto &iadame 
v#etk$ch, ktorí by chceli prís', aby sa v"as prihlásili u sestry Márie 
Fleckovej, "íslo telefónu 0049 2151 544141. Len tak mô&eme pripravi' 
stravovanie a%ubytovanie.

Upozornenie: Zhroma&denie v% Zürichu bude v% januári tretiu nede!u, 
to%znamená 16.%januára 2011, a%za"ne ako v&dy o%14.%hodine.

Cesta do Izraela

Ako nám oznámila cestovná kancelária Schechinger, v termíne od%2.%-%13. 
mája 2011 sa opä' mô&e kona' cesta do Izraela. Ak máte záujem o ú"as', 
dajte nám "o najskôr vedie', aby sme vedeli, "i sa naplní minimálny po"et 
40 osôb.

26



Jedno z mnoh!ch zhroma"dení v Afrike. V ka"dom z miest prichádzali veriaci.

Zhroma"denie v Indii s mnoh!mi slú"iacimi bratmi.              Zhroma"denie na Filipínach, na ktor!ch boli prítomní 
                   aj mnohí kazatelia



Kontakt

Slobodná 2udová 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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