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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

MÁJ 2010

Srdečne vás všetkých zdravím v drahom mene nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA
SLOVOM Z EV. MATÚŠA 4:4:

„A ON ODPOVEDAJÚC RIEKOL: JE NAPÍSANÉ: ČLOVEK NEBUDE ŽIŤ NA SAMOM
CHLEBE, ALE NA KAŽDOM SLOVE, KTORÉ VYCHÁDZA SKRZE ÚSTA BOŽIE.“

Na počiatku BOH povedal: „NECH JE SVETLO!“ a bolo svetlo. A BOH oddelil
svetlo od tmy. Na počiatku bolo SLOVO, nie výklady. „NA POČIATKU BOLO
SLOVO (v hebrejčine: Dabar = ten Hovoriaci) A ... V ŇOM BOL ŽIVOT A TEN ŽIVOT
BOL SVETLOM ĽUDÍ...“ (EV. JÁNA 1:1–5). Pravý veriaci nežije len prirodzene,
z chleba, ale duchovne, z každého SLOVA, ktoré vyšlo z úst BOŽÍCH.
BOH nemusí odvolať ani jedno jediné zo slov bez ohľadu na to, kedy,
kde alebo ku komu hovoril, či už v STAROM alebo NOVOM ZÁKONE.
Ale už od samého počiatku existovalo oboje: svetlo a temnota, deň a noc,
viera a nevera, poslušnosť a neposlušnosť, dobré a zlé – život a smrť.
Tak to ostane až do konca.
V každom SLOVE BOŽOM je zárodok života, ale len ak je zasiate ako
semeno do sŕdc veriacich, tak vyrazí život (EV. MARKA 4:26–29) .
Podľa EV. MATÚŠA 13 zasial rozsievač dobré semeno, a kým ľudia spali, prišiel
nepriateľ a zasial vlastné semeno. Pšenica aj pleva budú rásť až do času žne.
PÁN sám podobenstvo vysvetlil: „TEN, KTO ROZSIEVA DOBRÉ SEMENO, JE SYN
ČLOVEKA, A POLE JE SVET, A DOBRÉ SEMENO SÚ SYNOVIA KRÁĽOVSTVA; KÚKOĽ SÚ
SYNOVIA TOHO ZLÉHO; NEPRIATEĽ, KTORÝ ICH NASIAL, JE DIABOL; ŽATVA JE
SKONANIE SVETA, A ŽENCI SÚ ANJELI.“ (VERŠE 37–39) Potom, čo ROZSIEVAČ zasial
S LOVO (EV. MARKA 4:14, EV. LUKÁŠA 8:11), zasial nepriateľ výklad.
Jedno semeno je pravda, druhé je lož a podvod.
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Najprv vystúpil Mojžiš s pravým SLOVOM, pretože BOH si rozpomenul
na zasľúbenie, ktoré dal Abrahámovi (1. MOJŽIŠOVA 15:13). Potom vkročil
na scénu Balám, aby BOŽÍ ľud zviedol zo správnej cesty (4. MOJŽIŠOVA 22–24).
Najprv sa na scéne objavil KRISTUS, zasľúbený prorok (5. MOJŽIŠOVA 18:18,
SKUTKY 3:22–23, SKUTKY 7:37–38) – On sial SLOVO. Potom prišiel antikrist
a falošný prorok (1. JÁNOVA 2:18, ZJAVENIE 16:13) – ten sial výklady. A falošní
kristovia, t.j. falošní pomazaní, to stále činia. Môžu dokonca vykonávať
zázraky, ktoré považujú za svoje potvrdenie (EV. MATÚŠA 7:21–23), takže aj
vyvolení musia byť ostražití, aby neboli zvedení (EV. MATÚŠA 24:24).
Najprv sa objavili praví apoštoli, potom falošní (2. KORINTSKÝM 11:13,
ZJAVENIE 2:2).

Najprv zvestovali PÁNOM poverení apoštoli pravé učenie (SKUTKY 2:42,
a potom zaviedli falošní apoštoli skazonosné bludy
(2. KORINTSKÝM 11:1–13, 2. PETROVA 2:1).
EFEZSKÝM 2:20)

Najprv prišiel ako evanjelista na scénu brat Branham a potom
nasledovalo mnoho samozvaným evanjelistov, ktorí kázali poslucháčom
evanjelium prosperity a bez výnimky budovali svoje prosperujúce,
milóndolárové ríše.
Čo sa deje v našom čase? Čo sa na základe BOŽIEHO plánu spasenia deje
teraz? Kto ako prvý vyšiel v moci BOŽSKÉHO povolania, aby niesol posolstvo
SLOVA do celého sveta? Kto sa objavil neskôr, podľa vlastného uváženia,
a stále zvestuje cudzie učenia, takzvané „zvláštne zjavenia“, aby vtiahol
učeníkov do svojho vlastného nasledovania?
a 25 je z pohľadu konečného časového obdobia pred
návratom KRISTA veľmi dôležité aj pre CIRKEV. Najprv verný PÁN zodpovedal
všetky hlavné otázky a varoval: „HĽAĎTE, ABY VÁS NIEKTO NEZVIEDOL!“
Hovorí o vojnách, zemetraseniach a falošných prorokoch, ale potom
prichádza k tomu podstatnému: „A TOTO EVANJELIUM KRÁĽOVSTVA BUDE
HLÁSANÉ PO CELOM SVETE NA SVEDECTVO VŠETKÝM NÁRODOM, A VTEDY PRÍDE
KONIEC.“ (EV. MATÚŠA 24:14) To sa nestalo v čase Luthera alebo Wesleyho
alebo pred 100 rokmi. Deje sa to teraz a my sme toho svedkovia: skrze
poslednú zvesť je všetkým národom zvestované plné evanjelium
(ZJAVENIE 14:6) so všetkými zasľúbeniami, niektorým na svedectvo a iným
k vyvolaniu (2. KORINTSKÝM 6:14–18). Je to večne platné evanjelium
EV. MATÚŠA 24
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(ZJAVENIE 14:6),

tak ako na počiatku. Každé dieťa BOŽIE verí a žije z každého
SLOVA a je mimoriadne vďačné za zasľúbenia, ktoré sa napĺňajú v našom
čase.
Potom PÁN pokračuje a popisuje udalosti, ktoré sa udejú do príchodu
SYNA ČLOVEKA, a veľké súženie, až do samého konca. A opäť nasleduje niečo
veľmi dôležité: „A OD FÍKA SA NAUČTE PODOBENSTVU: KEĎ UŽ ZMÄKNE JEHO
LETORAST A VYŽENIE LÍSTIE, VIETE, ŽE JE UŽ BLÍZKO LETO. TAK AJ VY, KEĎ UVIDÍTE
VŠETKO TOTO, VEDZTE, ŽE JE BLÍZKO, PREDO DVERMI.“ (EV. MATÚŠA 24:32–33).
Podľa HOZEÁŠA 9:10 je figovníkom Izrael.
V EV. LUKÁŠA 21:24 PÁN predpovedal, čo sa s nimi stane: „...A BUDÚ PADAŤ
OSTRÍM MEČA A ZAJATÍ ZAVEDENÍ BUDÚ MEDZI VŠETKY NÁRODY, A JERUZALEM
BUDE ŠLIAPANÝ OD POHANOV, DOKIAĽ SA NENAPLNIA ČASY POHANOV.“
Už vtedy tieto zasľúbenia existovali: „ISTE ŤA ZOBERIEM, JAKOBE, CELÉHO; ISTE
ZHROMAŽDÍM OSTATOK IZRAELA; ZOŽENIEM HO DOVEDNA AKO OVCE BOCRY, AKO STÁDO
NAPROSTRED JEJ PASTVISKA; HUKOTAŤ BUDÚ PRE MNOŽSTVO ĽUDU.“ (MICHEÁŠ 2:12)

„A BUDETE BÝVAŤ V ZEMI, KTORÚ SOM DAL VAŠIM OTCOM, A BUDETE MI ĽUDOM,
A JA VÁM BUDEM BOHOM.“ (EZECHIEL 36:28)
„A PÁN ZDEDÍ JÚDU AKO SVOJ PODIEL NA SVÄTEJ ZEMI A ZASE SI VYVOLÍ
JERUZALEM.“ (ZACHARIÁŠ 2:12)
PÁN hovorí SVOJIM vlastným: „TAK AJ VY, KEĎ UVIDÍTE, ŽE SA TO VŠETKO
KRÁĽOVSTVO BOŽIE.“ (EV. LUKÁŠA 21:31) Amen!
Zhromaždenie dvanástich kmeňov Izraelských zo všetkých národov nie je
len jedno z mnohých znamení, ale „ZNAMENIE“ blízkeho NÁVRATU KRISTA.
DEJE, VEDZTE, ŽE JE BLÍZKO

V EV. MATÚŠA 24:39–41 PÁN hovorí o VYTRHNUTÍ, keď budú dvaja na poli,
dvaja v mlyne a dvaja v posteli a jeden bude vzatý a jeden bude zanechaný.
Takto napomína: „PRETO AJ VY BUĎTE HOTOVÍ, LEBO V TÚ HODINU, V KTORÚ SA
NENAZDÁTE, PRÍDE SYN ČLOVEKA.“ (VERŠ 44)
„A KEĎ ODIŠLI KÚPIŤ, PRIŠIEL ŽENÍCH, A TIE, KTORÉ BOLI HOTOVÉ, VOŠLI S NÍM
NA SVADBU, A ZAVRELI SA DVERE.“ (EV. MATÚŠA 25:10)
V EV. MATÚŠA 24:45–47 náš PÁN v podobenstve predpovedal, čo sa má stať so
služobníctvom predtým, ako sa naplní KAPITOLA 25 a príde ŽENÍCH. Spýtal sa:
„KTOŽE JE TEDY TÝM VERNÝM SLUHOM A OPATRNÝM, KTORÉHO USTANOVIL JEHO PÁN
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NAD SVOJOU ČEĽAĎOU, ABY IM DÁVAL POKRM NA ČAS?“

– nie aby nad služobníkmi
vládol, ale aby priniesol zjavené SLOVO ako čerstvý pokrm všetkým tým, ktorí
vykonávajú v CIRKVI službu, a zdieľal ho s nimi. Z tohto SLOVA žijeme teraz
viac, než kedykoľvek predtým. VERŠ 47 je tiež TAK HOVORÍ PÁN: „AMEN VÁM
HOVORÍM, ŽE HO USTANOVÍ NAD CELÝM SVOJÍM MAJETKOM.“ To je úplné
napravenie a dokonalé uvedenie do celej RADY BOŽEJ.
Skrze BIBLICKÉ posolstvo konečného času sú zjavené aj všetky skryté
tajomstvá. Neobsahujú len to, čo potrebuje na prípravu každý jednotlivec,
každá žena, každý muž a celá CIRKEV, ale aj to, čo patrí k päťnásobnej službe
podľa EFEZSKÝM 4. Tak môže každý slúžiaci brat prispieť k budovaniu tela
KRISTOVHO podľa apoštolského vzoru: „...ŽE BY SME VŠETCI DOSPELI V JEDNOTU
VIERY A PLNÉHO POZNANIA SYNA BOŽIEHO, V DOKONALÉHO MUŽA, K MIERE
DOSPELOSTI PLNOSTI KRISTOVEJ...“ (EFEZSKÝM 4:11–16)
Ale len tomu, kto rešpektuje každé SLOVO BOŽIE – vrátane SLOVA
pre tento čas – kto mu skutočne verí a správne ho zaradí tam, kam patrí,
len tomu bude toto SLOVO zjavené. Len tak je možné skutočné začlenenie
do BOŽSKÉHO poriadku Spásy. To sa týka aj všetkých slúžiacich bratov.
Hlavné zasľúbenie pre CIRKEV v našom čase je: „HĽA, JA VÁM POŠLEM PROROKA
ELIÁŠA, PRV AKO PRÍDE DEŇ PÁNOV, VEĽKÝ A STRAŠNÝ. A OBRÁTI SRDCE OTCOV
NA SYNOV A SRDCE SYNOV NA ICH OTCOV, ABY SOM NEPRIŠIEL A NERANIL ZEME
KLIATBOU.“ (MALACHIÁŠ 4:5–6)
Deň PÁNOV je v STAROM A NOVOM ZÁKONE podrobne a presne popísaný.
Prorok Joel napísal: „...SLNCE SA OBRÁTI NA TMU A MESIAC NA KRV, PRV AKO
PRÍDE DEŇ PÁNOV, VEĽKÝ A STRAŠNÝ.“ (JOEL 2:31) Predtým ako sa skončí deň
spásy, predtým ako sa slnko obráti na tmu a mesiac na krv (SKUTKY 2:20),
sa teraz napĺňa druhá časť zasľúbenia z MALACHIÁŠA 4:6.
V EV. MATÚŠA 17:11–13 a EV. MARKA 9:12–13 náš PÁN predstavil čo je spojené
so zasľúbením o Eliášovi. Potvrdil službu Jána Krstiteľa, ktorý konal
v duchu a moci Eliáša, ale taktiež ukázal na budúcnosť: „ELIÁŠ PRAVDA PRÍDE
PRV A NAPRAVÍ VŠETKO...“ Takže tu sa nejedná o nejaké doma vyrobené
posolstvo, ale o BOŽSKÉ posolstvo spásy a úplného napravenia všetkých vecí,
ktoré boli v CIRKVI na počiatku a stratili sa. Všetko sa musí vrátiť
do správneho stavu: slúžiaci bratia i celá CIRKEV. Skrze službu Jána Krstiteľa
boli privedené srdcia tých, ktorí žili vo viere STAROZÁKONNÝCH otcov k viere
detí NOVÉHO ZÁKONA, „A MNOHÝCH ZO SYNOV IZRAELOVÝCH OBRÁTI K PÁNOVI,
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BOHU... ABY PRIHOTOVIL PÁNOVI PRIPRAVENÝ ĽUD.“ (EV. LUKÁŠA 1:16–17)
Skrze službu, ktorú dal BOH bratovi Branhamovi, sú srdcia pravých detí
BOŽÍCH privedené späť k viere apoštolských otcov, aby sa stali ľudom
pripraveným pre PÁNA.
ICH

11. júna 1933 prijal brat Branham pred mnohými svedkami povolanie
a poverenie. Keď chcel pokrstiť 17. osobu v rieke Ohio, bolo mu
z nadprirodzeného svetla, ktoré zostúpilo nad neho a videlo ho asi 4 000
ľudí, povedané: „Tak ako bol poslaný Ján Krstiteľ, aby predišiel prvému
príchodu KRISTA, tak si ty poslaný s posolstvom, ktoré predíde druhému
príchodu KRISTA.“
Večer 7. mája 1946 prišiel nebeský posol k bratovi Branhamovi, tak ako
k Zachariášovi v EV. LUKÁŠA 1, a podrobne mu vysvetlil nebeské poverenie.
Až potom začal mimoriadnu službu, ktorú BOH sám tisícnásobne potvrdil.
Nakoniec brat Branham, ktorého služba je priamo spojená s BOŽÍM
plánom Spásy, dostal pokyn uskladniť duchovný pokrm, zasľúbené a zjavené
SLOVO. Nikdy mu však nebolo povedané, že bude tento pokrm rozdávať,
ani to, že zomrie a potom vstane z mŕtvych, aby dokončil svoju službu.
Skrze Ducha Svätého znovuzrodené a SVÄTÝM DUCHOM naplnené deti BOŽIE
veria len tomu, čo hovorí PÍSMO. Ako mu bolo z nebies jasne oznámené
11. 7. 1933, posolstvo celej RADY BOŽEJ, ktoré mu bolo zverené, predchádza
druhému príchodu KRISTA – a to súhlasí so svedectvom SVÄTÉHO PÍSMA.
Aj SKUTKY 3:21 sú TAK HOVORÍ PÁN a musia sa naplniť pred Návratom
KRISTA: „...KTORÉHO VŠAK MUSÍ PRIJAŤ NEBO AŽ DO ČASOV NAPRAVENIA
VŠETKÉHO, O ČOM HOVORIL BOH SKRZE ÚSTA VŠETKÝCH SVOJICH SVÄTÝCH
PROROKOV OD VEKU.“ Skrze posolstvo dané bratovi Branhamovi nám bolo
z milosti navrátené všetko, čo sa v CIRKVI KRISTOVEJ stratilo. Zjavené SLOVO
dosiahlo končiny zeme.
Ako bolo oznámené v ÁMOSOVI 8:11, poslal BOH duchovný hlad počuť SLOVÁ
PÁNOVE. Ľudia cestujú autom viac ako 1 000 km, aby sa mohli zúčastniť
zhromaždení, kde sa káže zjavené a zasľúbené SLOVO, ktoré sa teraz napĺňa.
Je to čerstvá manna, ktorú PÁN zasľúbil premožiteľom (ZJAVENIE 2:17).
Teraz očakávame nadprirodzenú činnosť SVÄTÉHO DUCHA, ako to bolo
v deň Letníc, a že BOH sám obnoví päťnásobnú službu, všetky dary SVÄTÉHO
DUCHA, všetko ovocie SVÄTÉHO DUCHA a všetky cnosti v CIRKVI, pretože záver
7

musí byť rovnaký ako začiatok. ON to zasľúbil, ON sám to učiní mocným
pôsobením SVÄTÉHO DUCHA.
BOH SVOJHO služobníka a proroka 24. 12. 1965 povolal k SEBE.
Nasledovné hovorím úmyselne, aby všetci, ktorí majú naplniť svoju mieru
hriechu, to mohli teraz učiniť, a všetci, ktorí sú predurčení veriť každému
SLOVU, sa mohli z celého srdca radovať:
Brat Branham mi 11. 6. 1958 v Dallase v štáte Texas, v prítomnosti svedkov,
ako prorok povedal: „Brat Frank, ty sa s týmto posolstvom vrátiš späť do Nemecka...“
Brat Branham mi ako prorok v prítomnosti tých istých svedkov 3. 12. 1962
povedal: „...čakaj s rozdávaním pokrmu, až kým neobdržíš zvyšok pokrmu...“
Večer 11. 4. 1966, v deň pohrebu brata Branhama, ku mne hovoril DUCH
rovnako ako k Filipovi v SKUTKOCH 8:29: „Teraz prišiel tvoj čas rozdávať pokrm
a chodiť od mesta k mestu kázať SLOVO BOŽIE.“ Od prvého dňa som bol poslušný
nebeskému povolaniu a môžem spolu s Pavlom povedať:
„ALE DOSTANÚC POMOC OD BOHA STOJÍM AŽ DO DNEŠNÉHO DŇA A SVEDČÍM
I MALÉMU I VEĽKÉMU NEHOVORIAC NIČOHO INÉHO, IBA TO, ČO VRAVELI PROROCI,
ŽE SA BUDE DIAŤ, I MOJŽIŠ...“ (SKUTKY 26:22).
Aj to je TAK HOVORÍ PÁN, ktorý ma vyvolal prikazujúcim hlasom:
„Môj služobník, podľa ev. Matúša 24:45–47 som ťa ustanovil rozdávať pokrm!“ –
To je tak pravda ako EV. JÁNA 3:16. Iste som si tieto prežitia nevymyslel
až po nejakom čase, boli vám všetkým známe z obežných listov
od šesťdesiatich a sedemdesiatich rokov.
Poverenie, ktoré mi naveky verný PÁN dal 2. 4. 1962 pred úsvitom,
som za posledných 44 rokov od odchodu brata Branhama vykonával vo viac
ako 150 krajinách. Ako Jozef v STAROM ZÁKONE naplnil sýpku prirodzeným
pokrmom, podobne som aj ja mal presne 7 rokov, totiž od konca roka 1958
až po koniec roka 1965 na naplnenie skladu duchovným pokrmom
(MALACHIÁŠ 3:6–10) a stále ho môžem rozdávať. Každé kázanie, ktoré brat
Branham kázal, bolo zaslané priamo mne. Brat Branham ma osobne poslal
za Leom Mercierom, ktorý bol zodpovedný za nahrávky, takže mi mohli byť
zasielané. Takže nielen v Jeﬀersonville, ale aj tu bol podľa pokynov PÁNA
uskladnený rovnaký duchovný pokrm. Nežijeme v minulosti,
v štyridsiatych, päťdesiatych alebo šesťdesiatych rokoch minulého storočia.
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Taktiež neozdobujeme hrob proroka. Žijeme v prítomnosti BOŽEJ v každom
SLOVE a z milosti sme získali napojenie na posledné pôsobenie BOŽIE.
Pravý prorok sa ešte nikdy nestal falošným, pravda sa nikdy nestala lžou,
verný a múdry služobník sa nikdy nestal falošným a zlým. U BOHA je všetko
dokonale usporiadané: svetlo a temnota sú rozdelené, pravda a lož sú
oddelené. Každé semeno prináša úrodu podľa svojho druhu a „...PODĽA ICH
OVOCIA ICH POZNÁTE.“ Ktokoľvek sa narodil z BOHA verí každému SLOVU,
každému zasľúbeniu, a všetky múdre panny, ktoré vyjdú, aby sa stretli
so ŽENÍCHOM, sa nepošpinia nebiblickými učeniami – sú Nevestou, obmytou
v KRVI BARÁNKA, posvätenou v SLOVE PRAVDY a zapečatenou SVÄTÝM DUCHOM
ku dňu vykúpenia tela.

S Božskou horlivosťou
„LEBO HORLÍM ZA VÁS HORLIVOSŤOU BOŽOU, LEBO SOM SI VÁS ZASNÚBIL
JEDNÉMU MUŽOVI, ABY SOM VÁS PREDSTAVIL A ODDAL AKO ČISTÚ PANNU KRISTOVI.
ALE SA BOJÍM, ABY SNÁĎ TAK, AKO ČO HAD ZVIEDOL EVU SVOJOU CHYTROSŤOU,
NEPORUŠILI SA TIEŽ NEJAKO VAŠE MYSLE A NEODVRÁTILI OD PROSTOTY A ČISTOTY
OPROTI KRISTOVI.“ (2. KORINTSKÝM 11:2–3)

To bolo tiež hlavným prianím brata Branhama, ktorý videl vykúpený
zástup v raji, všetkých oblečených v bielom. Smiem tiež povedať, keď sme
teraz oveľa bližšie k Návratu NEBESKÉHO ŽENÍCHA, že je to aj moja snaha,
obzvlášť odkedy som bol v januári 1981 vzatý z tela a prežil vytrhnutie
spolu s veľkým zástupom, všetci mladí a oblečení v bielom.
Pavol sa obával, aby satan, ktorý sa prispôsobí každej situácii, neprišiel
ľstivo ako had so smrteľným jedom, prestrojený za anjela svetla a neoklamal
CIRKEV veriacich. Táto obava bola oprávnená, pretože satan sa už v čase
Jóba zjavoval, keď sa synovia BOŽÍ zhromažďovali v nebi (JÓB 1:6). A hľa,
prišiel hneď aj na ďalšie stretnutie anjelov (JÓB 2:4). Po prvej návšteve
nastalo zničenie všetkého, čo Jób vlastnil, po druhej návšteve zaútočil satan
na Jóba samotného. Bez ohľadu na to ako, kde a kedy, ak je satana vidieť
alebo počuť v zhromaždení, tak vždy zanechá skazu.
Zvedenie Evy sa stalo prekrútením jedného SLOVA, ktoré PÁN, náš BOH
hovoril k Adamovi. Satan začal vetou, „ČI POVEDAL BOH...?“ Spochybnil to,
čo BOH povedal, aby učinil svoju lož vierohodnou. Starý had mohol Eve
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dokonca povedať: „Počula si to? Bola si pri tom? Vieš, že je to správne?“
V čase Mojžiša mohol povedať Kóremu: „Bol si pri tom, keď bol Mojžiš
povolaný? Bol si na hore, keď BOH k nemu hovoril?“ Pohŕdačom v čase apoštolov
mohol povedať: „Boli ste pri tom, keď bol Pavol povolaný? Počuli ste hlas z neba?“
Pochybovačom v našom čase by mohol povedať: „Boli ste pri tom, keď v júni
1933 zostúpilo svetlo? Počuli ste, čo anjel PÁNA povedal bratovi Branhamovi
7. 5. 1946?“ Satan stále seje semeno pochybnosti, tak ako to činil s Evou,
hovoriac: „Skutočne PÁN k nemu hovoril? Boli ste pri tom 2. 4. 1962? Počuli ste to?
Boli ste pri tom, keď v júli 1976 PÁN prikázal posvätiť Mu susedný pozemok
a stavať na ňom, alebo v septembri 1976, keď sa jednalo o pokrm, alebo keď PÁN
povedal v Marseille: „Môj služobník, vstaň a čítaj 2. Timoteovi 4...!“, keď sa jednalo
o sedem hromov a pri všetkom ostatnom?“ Satan vždy zvádza rovnakým
spôsobom, spochybňuje, čo BOH povedal, a privádza ľud pod svoj vplyv.
Bratovi Branhamovi bolo jasne povedané: „Ak dosiahneš, že ti ľudia budú
veriť...“ Nepriateľ vždy seje pochybnosti o tom, čo BOH povedal a prikázal.
Nevere nasleduje hriech, prekročenie hranice. Čo pozostáva je nepriateľstvo
medzi oboma semenami, ako sa to stalo už v záhrade Eden. Jedni veria
BOHU a držia sa pevne toho, čo povedal, a ostatní nechajú panovať
pochybnosti, posmievači, ktorí hrešia proti BOŽSKÉMU povereniu a proti
DUCHU SVÄTÉMU, ktorý vedie do každej pravdy. Čo povedal PÁN však platí
na veky: „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)

Ak by na počiatku času nenastal pád v záhrade Eden, tak by sa nenaplnil
plán Spásy, ktorý si BOH od večnosti predsavzal. Ak by v máji 1979
nenastalo to hrozné zvedenie tu v lokálnom zbore, odkiaľ sa vykonáva
priame poverenie, nikoho by nikdy nenapadlo, že musí byť znovu nastolený
BOŽSKÝ poriadok. Satan je zvodca celého sveta, ale v spojení s vytrhnutím
mužného syna je nazvaný „žalobca bratov“ a na záver je zvrhnutý
(ZJAVENIE 12:10). Musíme dávať pozor, aby sme sa nedostali pod vplyv
žalobníka bratov, ale aby sme sa i v tejto veci postavili na stranu BOŽIU
a JEHO SLOVA a hovorili s Pavlom: „KTO BUDE ŽALOVAŤ NA VYVOLENÝCH
BOŽÍCH? BÔH JE, KTORÝ OSPRAVEDLŇUJE.“ (RIMANOM 8:33) O to sa pokúša
satan a aj všetci, ktorí sú pod jeho vplyvom.
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Satan teraz stojí pred CIRKVOU, aby zabránil zrodeniu mužného syna.
Ale BOH najdôležitejšiu úlohu, totiž vyvolanie a prípravu CIRKVI-NEVESTY
spojil so službou proroka. Teraz sa v CIRKVI všetko vracia do svojho
pôvodného stavu. Teraz sa zjavuje, kto len hovorí o posolstve a kto sa
skutočne podriaďuje každému SLOVU BOŽIEMU, nachádza sa vo vôli BOŽEJ
a skutočne vyžíva každé SLOVO. Potom sú všetky diskusie zbytočné.
BOH všetko nahradí dvojnásobným spôsobom, tak ako to učinil s Jóbom
(KAP. 42). Ako je v súvislosti s návratom KRISTA napísané v JAKUBOVI 5:7–11,
pred príchodom PÁNA padne jarný aj pozdný dážď a potom sa naplní aj to,
čo je napísané v JOELOVI 2:23–24: „A VY, SYNOVIA SIONA, PLESAJTE A RADUJTE SA
V P Á NOVI , S VOJOM B OHU , L EBO VÁ M DÁ UČI T EĽ A , KTORÝ POV EDIE
K SPRAVODLIVOSTI, A ZOŠLE VÁM HOJNÝ DÁŽĎ, JESENNÝ I JARNÝ, NAJPRV.
HUMNÁ SA NAPLNIA OBILÍM A PREŠE BUDÚ OPLÝVAŤ VÍNNOU ŠŤAVOU A OLEJOM.“
Stojí za zmienku, že brat Branham hovoril na túto tému v roku 1955
v Zürichu vo Švajčiarsku i v Karlsruhe v Nemecku.
Ktokoľvek nemôže s čistým srdcom povedať, tak ako povedal PÁN,
náš VYKUPITEĽ, a ako zdôrazňoval brat Branham: „MOJÍM POKRMOM JE TO,
ABY SOM ČINIL VÔĽU TOHO, KTORÝ MA POSLAL, A DOKONAL JEHO DIELO.“
(EV. JÁNA 4:34), ešte nepochopil, o čo sa skutočne jedná. Nestačí o posolstve
a poslovi, o pokrme, o zjavenom SLOVE, len hovoriť. Teraz, keď je stôl
PÁNOV bohato prestretý v prítomnosti našich nepriateľov, tak ako nikdy
predtým, musíme konať vôľu BOŽIU v sile duchovného pokrmu, aby mohol
ON dokončiť SVOJE dielo. Ten, kto má ucho, počuj, čo DUCH teraz hovorí
zborom. Každý musí byť schopný povedať s čistým srdcom: „NIE MOJA VÔĽA,
ALE TVOJA VÔĽA NECH SA DEJE!” V JEHO Neveste sa bude diať dokonalá vôľa
nebeského ŽENÍCHA a KRISTU bude predstavená čistá panna. Amen.
„...ALE TERAZ VÁS ZMIERIL V JEHO ĽUDSKOM TELE SKRZE SMRŤ, ABY VÁS
P O S T A V I L S VÄ T Ý C H , B E Z VA D N Ý C H A B E Z Ú H O N N Ý C H P R E D N Í M . . .“
(KOLOSENSKÝM 1:21–22)

Ako v čase Sodomy a Gomory
Súčasťou mnohých predpovedí o poslednom časovom období
pred príchodom KRISTA je tiež prevrátený stav v našom čase. Vyskytovalo sa
to vždy, ale nie v takom rozsahu ako teraz. V čase Abraháma, keď prijal
zasľúbenie o nastávajúcom narodení Izáka, navštívil PÁN sám Abraháma
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v spoločnosti dvoch anjelov, ktorí boli v podobe mužov (1. MOJŽIŠOVA 18).
PÁN zostal s Abrahámom, dvaja anjeli šli do Sodomy. Keď tam večer prišli,
Lót ich prijal vo svojom dome. Tam sa stalo niečo hrozné: Homosexuálni
muži mesta sa zhromaždili pred Lótovým domom a žiadali, aby vyviedol
mužov von. Záchrana Lóta a jeho rodiny pred zničením Sodomy a celého
okolia je nám všetkým dobre známa a môžeme o nej čítať v 1. MOJŽIŠOVEJ 19.
V našom čase sú partnerstvá osôb rovnakého pohlavia preberané
na úrovni vlád, otvorene sa hovorí o „manželstvách homosexuálov“, dokonca
o svadbách osôb rovnakého pohlavia v kostoloch. Čo za manželstvo to má
byť? BOH stvoril Evu ako pomocníčku Adamovi a určite nie mužského
pomocníka. Toto miesto PÍSMA musí bezpochyby ostať pri sile: „PLOĎTE SA
A MNOŽTE SA...“
Ani jeden muž BOŽÍ nebol homosexuál – ani Adam, ani Abrahám, ani
Dávid, ani Šalamún, ani Peter a ani Pavol. Abrahám, otec viery, mal Sáru,
svoju manželku, a vošiel k slúžke Hagar. Po smrti Sáry sa oženil s Keturou
a mal konkubíny (1. MOJŽIŠOVA 25), ale ani jedného muža.
Pretože BOH chcel vo SVOJOM stvorení, v manželstve a v JEHO CIRKVI
poriadok, dal SVOJMU ľudu ustanovenia. Pri daní zákona dokonca
pre niektoré prečiny nariadil trest smrti. Tri z nich sú cudzoložstvo,
homosexuálny vzťah a pohlavný styk so zvieratami: „A ČLOVEK, KTORÝ BY SA
DOPUSTIL CUDZOLOŽSTVA S NIEČOU ŽENOU, KTORÝ BY SCUDZOLOŽIL SO ŽENOU
SVOJHO BLÍŽNEHO , ISTOTNE ZOMRIE I CUDZOLOŽNÍK I CUDZOLOŽNICA .“
(3. MOJŽIŠOVA 20:10)

„A ČLOVEK, KTORÝ BY LEŽAL S MUŽSKÝM POHLAVÍM, TAK AKO SA LÍHA SO ŽENOU,
OBIDVAJA SPÁCHALI OHAVNOSŤ, ISTOTNE ZOMRÚ; ICH KRV BUDE NA NICH.“ (VERŠ 13)

„A ČLOVEK, KTORÝ BY V SÚLOŽI OBCOVAL S HOVÄDOM, ISTOTNE ZOMRIE,
A HOVÄDO ZABIJETE. A ŽENA, KTORÁ BY SA PRIBLÍŽILA K NEJAKÉMU HOVÄDU,
ABY S NÍM OBCOVALA V SÚLOŽI, ZABIJEŠ TAKÚ ŽENU I TO HOVÄDO, ISTOTNE ZOMRÚ;
ICH KRV BUDE NA NICH.“ (VERŠE 15–16)
Medzi desiatimi prečinmi vymenovanými v 1. KORINTSKÝM 6:9–10,
ktoré vylučujú z KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO, je taktiež sexuálne zneužívanie
chlapcov. V posledných týždňoch a mesiacoch prevládala v médiách len
jedna téma, totiž prípady sexuálneho zneužívania, ktoré sa vyskytli hlavne
v katolíckej cirkvi. Podľa medzinárodných médií je mnoho krajín, v ktorých
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si obete trúfajú prehovoriť, často po mnohých rokoch, o tom, čo sa na nich
páchalo. Začalo to tým, čo vyšlo na povrch v Kalifornii, kde katolícka cirkev
už zaplatila 2 miliardy dolárov ako odškodné obetiam z rokov 1952–2002.
Zavedenie celibátu pre celé duchovenstvo v roku 1139 bolo podľa toho,
čo napísal Pavol v 1. TIMOTEOVI 4:1–3 , démonické rozhodnutie:
„...BUDÚ POČÚVAŤ BLUDNÝCH DUCHOV A UČENIA DÉMONOV ... KTORÍ BUDÚ
ZABRAŇOVAŤ ŽENIŤ SA A PRIKAZOVAŤ ZDRŽOVAŤ SA POKRMOV...“ V protiklade
s tým, čo tvrdia poprední katolícki hodnostári, katolícky teológ profesor
Hans Kung je presvedčený, že celibát je jednou z príčin zneužívania.
Neexistuje žiadny brat v KRISTU, ktorý je homosexuál, zneužíva deti
(pedofil), berie ženu niekoho iného, a tak pácha cudzoložstvo, alebo má
dokonca sexuálny styk so zvieratami. Ak sa to aj týkalo muža alebo ženy,
pokiaľ boli neveriaci, tak teraz sa ich to už viac určite netýka.
Miere toho, čo sa deje v neveriacom svete, je nespochybniteľným
znamením blízkeho návratu KRISTA.
V RIMANOM 1:18–32 hovorí Pavol, muž BOŽÍ, jasné slová na túto tému,
a tak všetko pokrýva z BIBLICKÉHO pohľadu: „LEBO HNEV BOŽÍ SA ZJAVUJE
S NEBA NA KAŽDÚ BEZBOŽNOSŤ A NEPRÁVOSŤ ĽUDÍ, KTORÍ ZADRŽUJÚ PRAVDU
NEPRÁVOSŤOU...“
„PRETO ICH TIEŽ AJ BÔH TA VYDAL V ŽIADOSTIACH ICH SRDCA DO NEČISTOTY,
PRETO ICH BÔH VYDAL DO HANEBNÝCH
NÁRUŽIVOSTÍ, LEBO AJ ICH ŽENSKÉHO POHLAVIA OSOBY PREMENILI PRIRODZENÉ
POUŽÍVANIE SEBA NA TAKÉ, KTORÉ JE PROTI PRÍRODE, A PODOBNE AJ MUŽSKÉHO
ABY PRZNILI SVOJE TELÁ MEDZI SEBOU...

POHLAVIA OSOBY OPUSTIAC PRIRODZENÉ POUŽÍVANIE ŽENY ROZPÁLILI SA VO SVOJEJ
HRIEŠNEJ ŽIADOSTI NAVZÁJOM NAPROTI SEBE, MUŽOVIA S MUŽMI PÁCHAJÚC
HANEBNOSŤ A ODPLATU, JAKÁ BOLA TREBA ZA ICH ŠIALENÝ BLUD, DOSTÁVAJÚC SAMI
NA SEBE.

...KTORÍ, HOCI DOBRE POZNALI PRÁVO BOŽIE, ŽE TÍ, KTORÍ ROBIA TAKÉ
VECI, SÚ HODNÍ SMRTI, NIE LEN ŽE TO ROBIA, ALE TO EŠTE AJ SCHVAĽUJÚ TÝM,
KTORÍ TO TIEŽ ROBIA.“
Súčasný stav, tak ako to bolo aj v čase Noeho a v čase Sodomy,
nezmeníme, a podobne budú na vzostupe aj vojny a zemetrasenia až k tomu
najsilnejšiemu v zlome svätého Andreja v Kalifornii, ktoré predpovedal brat
Branham. Taktiež erupcie sopky na Islande s ničivými dôsledkami hlavne
v leteckej premávke nám ukazujú, čo sa môže zo dňa na deň stať. To všetko
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predsa náš PÁN pre posledný čas predpovedal. Podľa toho smieme poznať
čas a hodinu, pracovať na svojom spasení s bázňou a trasením a pozdvihnúť
svoje hlavy, pretože sa naše spasenie priblížilo.

Vyznanie viery
PÁN BOH Sám na ceste usmerňoval SVOJ ľud Izrael a taktiež SVOJU
NOVOZÁKONNÚ CIRKEV v tom, čo mali a stále majú veriť a konať.
V 5. MOJŽIŠOVEJ 6:3–9 stojí napísané:
„A TAK BUDEŠ POČÚVAŤ, IZRAELU, A BUDEŠ OSTRÍHAŤ, ABY SI ČINIL, ABY TI BOLO
PÁN, BÔH TVOJICH
OTCOV TEBE, V ZEMI, KTORÁ TEČIE MLIEKOM A MEDOM. POČUJ, IZRAELU, PÁN, NÁŠ
BÔH, JE JEDEN PÁN. MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, CELÝM SVOJÍM SRDCOM
A CELOU SVOJOU DUŠOU A CELOU SVOJOU SILOU! A TAK BUDÚ TIETO SLOVÁ, KTORÉ TI
JA DNES PRIKAZUJEM, NA TVOJOM SRDCI. A BUDEŠ IM DÔRAZNE UČIŤ SVOJICH SYNOV
A BUDEŠ O NICH HOVORIŤ, KEĎ BUDEŠ SEDIEŤ VO SVOJOM DOME I KEĎ PÔJDEŠ CESTOU
I KEĎ BUDEŠ LÍHAŤ I KEĎ BUDEŠ VSTÁVAŤ. PRIVIAŽEŠ SI ICH NA ZNAMENIE NA SVOJU
RUKU, A BUDÚ UZLÍKOM NA UPOMIENKU MEDZI TVOJIMI OČAMI, NAPÍŠEŠ SI ICH
NA PODVOJE SVOJHO DOMU A NA SVOJE BRÁNY.“ Toto vyznanie viery
nachádzame ešte raz potvrdené v 5. MOJŽIŠOVEJ 11 OD VERŠA 18.
DOBRE, A ABY STE SA VEĽMI ROZMNOŽILI, TAK AKO HOVORIL

V hebrejskom texte vyznania viery sú posledné písmená prvého slova
a posledné písmeno posledného slova vety napísané veľkými písmenami.
Nemalo by to byť len odriekavané, ale veľmi uvedomele, úctivo a jasne
vyslovované. Až do dnešného dňa sa židia modlia „S’HMA IZRAEL“ s týmto
zdôraznením.
Izrael mal pozorovať a zachovávať to, čo PÁN povedal, aby sa im dobre
vodilo v krajine, ktorú BOH zasľúbil ich otcom, a aby boli požehnaní.
Potom príde zdôraznenie – a Izrael mal pozorne počúvať – na fakt,
že PÁN BOH je JEDEN, po čom nasleduje príkaz milovať BOHA celým srdcom,
celou dušou a celou silou. SLOVÁ BOŽIE by mali prebývať v srdciach JEHO
ľudu. Mali ich učiť svoje deti a vnukov vo svojich domovoch, na cestách,
keď idú spať a keď vstávajú.
„P RIVIAŽEŠ SI ICH NA ZNAMENIE NA SVOJU RUKU , A BUDÚ UZLÍKOM
BOH PÁN prikázal:

NA UPOMIENKU MEDZI TVOJIMI OČAMI...“ (2. MOJŽIŠOVA 6:8).
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„A BUDE TI TO ZNAMENÍM NA TVOJEJ RUKE A PAMIATKOU MEDZI TVOJIMI OČAMI,
ABY BOL ZÁKON PÁNOV V TVOJICH ÚSTACH, LEBO SILNOU RUKOU ŤA VYVIEDOL PÁN
Z EGYPTA.“ (2. MOJŽIŠOVA 13:9)
„ALE SI POLOŽÍTE TIETO MOJE SLOVÁ NA SVOJE SRDCE, A NA SVOJU DUŠU
A PRIVIAŽETE SI ICH NA ZNAMENIE NA SVOJU RUKU , A BUDÚ UZLÍKOM
NA UPOMIENKU MEDZI VAŠIMI OČAMI.“ (5. MOJŽIŠOVA 11:18)
Ktokoľvek vkročí do modlitebných miestností pri Múre nárekov
v Jeruzaleme môže doslova vidieť, ako majú muži vyznanie viery pripásané
koženými pásmi na svojich rukách a čelách. V každom dome, dokonca
v každom hoteli v Izraeli sa nachádza „mesuza“ s textom vyznania viery
z 5. MOJŽIŠOVEJ 6:3–9 upevnená v úrovni očí na pravej strane rámu dverí.
Vyznanie viery bolo a je znamením, identifikujúcim znakom JEHO ľudu
Izraelského.
Teraz nazrime do NOVÉHO ZÁKONA: v EV. MARKA 12:29–32 Ježiš zodpovedal
otázku o tom, ktoré je prvé prikázanie: „ČUJ, IZRAELU, PÁN, NÁŠ BÔH, JE PÁN
JEDEN! – je JEDINÝ – A: MILOVAŤ BUDEŠ PÁNA, SVOJHO BOHA, Z CELÉHO SVOJHO
SRDCA, Z CELEJ SVOJEJ DUŠE, Z CELEJ SVOJEJ MYSLI A Z CELEJ SVOJEJ SILY.“
Učený Písma potvrdil: „DOBRE, UČITEĽU, PRAVDU SI POVEDAL, ŽE JE LEN JEDEN
BÔH, A NIETO INÉHO KROME NEHO...“
BOH neexistuje v troch osobách, ani sa nezmenil z jednej osoby na tri
večné osoby. Ani vo večnosti, ani v STAROM ZÁKONE a ani v NOVOM ZÁKONE
nenachádzame žiadnu zmienku o trojjedinom BOHU. Jediný BOH zostal
jediným BOHOM, aby vykonal SVOJ plán Spasenia, zjavil sa ako OTEC v nebi,
v JEHO jednorodenom SYNOVI na zemi a skrze SVÄTÉHO DUCHA v Cirkvi:
BOH nad nami, BOH s nami, BOH v nás.
„... PRETOŽE JE JEDEN B ÔH , KTORÝ OSPRAVEDLNÍ OBRIEZKU Z VIERY ,
AJ NEOBRIEZKU VIEROU...“ (RIMANOM 3:30)

„A PROSTREDNÍK NIE JE PROSTREDNÍKOM JEDNÉHO, ALE
(GALATSKÝM 3:20)

BÔH JE JEDEN.“

„A K RÁĽOVI VEKOV , NEPORUŠITEĽNÉMU , NEVIDITEĽNÉMU , JEDINÉMU ,
MÚDREMU BOHU, ČESŤ A SLÁVA NA VEKY VEKOV. AMEN.“ (1. TIMOTEOVI 1:17)
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Tak isto aj my máme milovať jedného a jediného BOHA z celej svojej duše,
z celého nášho srdca a s celou našou silou a milovať svojho blížneho,
ako seba samého (EV. MARKA 12:31).
Ale už veľmi skoro sa nepriateľ vkradol do NOVOZÁKONNEJ CIRKVI
a odvtedy ju zvádza. Oboje existuje vedľa seba: praví veriaci, ktorí ostávajú
v pravom vyznaní viery JEŽIŠA KRISTA a apoštolov, a aj tí, ktorí sú súčasťou
odpadlého kresťanstva. Vyznania viery – jedno z Jeruzalema a druhé z Nicei
– sa navzájom vylučujú.
Vyznanie viery, o ktorom svedčí SVÄTÉ PÍSMO, zostáva rovnaké v STAROM
aj NOVOM ZÁKONE. Pre všetky pravé deti BOŽIE je to jediné platné vyznanie
viery, učenia, krstu i VEČERE PÁNOVEJ. Vskutku, na každú BIBLICKÚ tému
existuje len jedna BIBLICKÁ odpoveď a tá nie je napísaná v žiadnom
katechizme, ale len v BIBLII.
Každá kresťanská denominácia má svoje vlastné vyznanie viery, ktorému
verí, a ktoré učí. Ale všetky vyznávajú nicejsko-chalcedonské vyznanie viery,
ktoré je pre nich všetkých záväzné. V ZJAVENÍ JÁNA čítame o náboženskom
„znamení“, ktoré budú donútení prijať všetci ľudia. Na záver, v poslednom
zjednotení s Rímom, bude vyslovené konečné nariadenie, a ktokoľvek sa mu
nepodriadi, musí očakávať mučenícku smrť. So znamením – znakom
poslednej celosvetovej náboženskej moci – začne byť vykonávaný tlak.
Dôrazné varovanie znie:
„AK SA NIEKTO BUDE KLAŇAŤ ŠELME A JEJ OBRAZU A PRIJME ZNAMENIE
BOŽIEHO,
Z NEMIEŠANÉHO, KTORÉ JE NALIATE V POHÁRE JEHO HNEVU...“ (ZJAVENIE 14:9–10)
NA SVOJE ČELO ALEBO NA SVOJU RUKU, BUDE AJ ON PIŤ Z VÍNA HNEVU

Podľa posledného stavu je v Svetovej rade cirkví zjednotených 350
protestantských cirkví a denominácií. A Vatikán úplne otvorene a zreteľne
prehlásil, že všetky protestantské cirkvi sú len náboženské spoločenstvá,
a tvrdí, že jedinou pravou cirkvou je katolícka, skrze ktorú a v ktorej prijmú
všetci plné spasenie BOŽIE. Plné spasenie BOŽIE sa samozrejme nenachádza
v žiadnej cirkvi, je výhradne v JEŽIŠOVI KRISTOVI a každý jednotlivec ho musí
osobne prijať a prežiť. Takže dcérske cirkvi, ktoré neprežili plné spasenie
v JEŽIŠOVI KRISTOVI, nemajú inú možnosť, ako vrátiť sa do lona materskej
cirkvi (ZJAVENIE 17).
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Všetci sa odvolávajú na slová z EV. JÁNA 17:21 „...ABY BOLI VŠETCI JEDNO...“
a nikto ich nečíta v kontexte, v ktorom sú v skutočnosti napísané a myslené:
„...JA V NICH A TY VO MNE, ABY BOLI DOKONALÍ V JEDNO, ABY SVET VEDEL,
ŽE SI MA TY POSLAL, A ŽE SI ICH MILOVAL, AKO SI MŇA MILOVAL.“ (VERŠ 23) –
BOH v KRISTU (2. KORINTSKÝM 5:19) a KRISTUS v nás (KOLOSENSKÝM 1:27).
Neustále musíme opakovať, že v prvých storočiach neboli žiadni pápeži,
žiadni kardináli a žiadna organizovaná cirkev. Dokonca aj keď existovalo
viac ako 100 rôznych smerov viery, vždy existovala aj CIRKEV JEŽIŠA KRISTA,
malé stádo, ktoré nie je žiadnou organizáciou, ale organizmom vedeným
DUCHOM SVÄTÝM – malým stádom.
Len pomaly vznikali v Rímskej ríši národné kresťanské cirkvi, koptická,
chaldejská, sýrska, egyptská, ortodoxná a rímsko-katolícka. Všetky tieto
cirkvi však boli a sú štátne cirkvi a národné cirkvi, nie vykúpená CIRKEV
JEŽIŠA KRISTA.
Od koncilu v Nicei v roku 325 n. l. a Chalcedóne v roku 381 n. l. existuje
štandardizované trojičné nicejsko-chalcedonské vyznanie viery, ktoré stojí
na niekoľkých učeniach viery. Všetky cirkvi a denominácie, ktoré vznikli
od reformácie, ho tiež prijali. A toto vyznanie viery, že BOH existuje v troch
večných osobách, ktoré nazývajú „apoštolské“, ale v skutočnosti apoštolské
nie je, bude vnútené všetkým v kresťanstve, ktorí ho ešte neprijali.
Tak ako BOH vyžadoval od SVOJHO ľudu izraelského nosenie vyznania
viery na rukách a čelách, tak bude antikrist od všetkých vyžadovať,
aby nosili na čelách a rukách jeho vyznanie viery: v BIBLICKEJ reči symbolov
znamená „čelo” prijatie, „ruka“ znamená dodržiavanie a konanie podľa toho.
„A PÔSOBÍ TO, ABY VŠETKÝM, MALÝM I VEĽKÝM, BOHATÝM I CHUDOBNÝM,
SLOBODNÝM I SLUHOM DALI RYTÉ ZNAMENIE NA ICH PRAVÚ RUKU ALEBO NA ICH
ČELO, A ABY NIKTO NEMOHOL ANI KÚPIŤ ANI PREDAŤ IBA TEN, KTO MÁ ZNAMENIE
ALEBO MENO ŠELMY ALEBO POČET JEJ MENA.

TU JE MÚDROSŤ. KTO MÁ UM, NECH
A JEJ ČÍSLO JE ŠESŤSTO

SPOČÍTA ČÍSLO ŠELMY, LEBO JE TO ČÍSLO ČLOVEKA.
ŠESŤDESIATŠESŤ.“ (ZJAVENIE 13:16–18)

Teraz sa touto témou nebudeme bližšie zaoberať, ale na strane 20
prinášame zaujímavý článok Ludwiga Schneidera, svetoznámeho
izraelského novinára z Jeruzalema, ktorý sa zamýšľal na číslom 666.
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„... až do končín sveta.“
(SKUTKY APOŠTOLOV 1:8)

Na zhromaždenia počas prvého aprílového víkendu prišli do misijného
centra v Krefelde bratia a sestry zo 14 európskych krajín a dokonca z Ázie
a Afriky, aby prijali čerstvý pokrm zo SLOVA BOŽIEHO.
Okrem 900 veriacich, ktorí sa tu zhromaždili, sa k nám zo 49 krajín
pripojilo viac ako 600 ľudí on-line. Takýmto spôsobom mohli ľudia
od jedného konca zeme až po druhý sledovať kázania, ktoré boli prekladané
do 12 jazykov. Posledné posolstvo je vskutku kázané všetkým národom
a národnostiam. Dnes vidíme toto miesto PÍSMA naplnené pred našimi očami.
Vo februári 1965 sa brat Branham radoval, že bolo možné nadviazať
telefónne spojenie a že ľudia mohli počúvať jeho kázania v celej krajine.
Čo by povedal dnes, ak by videl všetky technické možnosti? Z celého srdca
by sa radoval.
To, čoho sme teraz svedkami, je jedinečné a veľkolepé. BOH sám sa
postaral o to, aby JEHO BIBLICKÉ posolstvo dosiahlo najvzdialenejšie časti
zeme vo všetkých jazykoch vďaka prostriedkom modernej techniky.
JEMU samému za to náleží sláva a česť.
Z prvého víkendu sa pravidelne posiela každý mesiac 4 968 DVD diskov,
618 CD diskov, 1 942 audiokaziet a 180 videokaziet v 12 jazykoch.
Všetkým vám, ktorí modlitbami a darmi podporujete toto dielo, ktoré je
vykonávané na základe priameho poverenia PÁNOVHO, vyslovujem z hĺbky
môjho srdca vďaku. BOH vám to odplatí.

Misijné cesty
Bratia a sestry vždy znova vyjadrujú, aké vzácne a požehnané sú pre nich
tlačené kázania brata Branhama a naše brožúry a obežné listy,
ktoré dostávajú poštou. Osobné zvestovanie je však dnes rovnako dôležité
ako v čase, keď vzkriesený PÁN vyslal SVOJICH apoštolov hovoriac:
„CHOĎTE PO CELOM SVETE A KÁŽTE EVANJELIUM KAŽDÉMU STVORENIU!“
V mnohých krajinách som videl ovocie toho, čo BOH koná, obzvlášť to,
čo sa od mojej prvej návštevy v roku 1972 udialo v Pakistane, a čoho som
bol svedkom na zhromaždeniach od 12. do 22. februára 2010.
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Aj keď boli niektoré zhromaždenia v blízkosti hraníc s Afganistanom
a Iránom a musela ich z dôvodu nebezpečenstva moslimských teroristických
útokov chrániť polícia, prišlo na 9 zhromaždení v 6 mestách dohromady asi
4 000 ľudí. SLOVO BOŽIE mocne zaznelo a vyvolení ho radostne prijali.
Bola to v skutku mimoriadna misijná cesta.
Po silnom zemetrasení na Haiti a v Čile sme mohli nádherným spôsobom
prežiť, že BOH nehovorí žiadne prázdne slová, ale dodrží, čo zasľúbil:
v oboch krajinách boli naši bratia a sestry zachovaní. Počas mojej návštevy
na Haiti v marci 2010 som sa o tom mohol sám presvedčiť. Na ceste
z letiska v meste Port-au-Prince až na miesto zhromaždenia som videl
zničené budovy, ale modlitebňa zostala nedotknutá. Taktiež som si všimol,
ako dobre oblečení a v akej dobrej nálade bolo asi 2 000 ľudí, ktorí sa
zhromaždili pred budovou.
Kazateľ to potvrdil: „Nie sme zastrašení, ale pokojní, pretože naše Vykúpenie sa
priblížilo. Modlitebňa nemá ani jednu prasklinu, kým všetky okolité budovy sú v ruinách.“
Zhromaždenie v nedeľu 14. 3. 2010 v Port-au-Prince vojde do histórie
BOŽSKÉHO plánu spasenia. Ľudia boli otvorení pre SLOVO a aj kontroverzné
témy učenia mohli byť ozrejmené a osvetlené SVÄTÝM PÍSMOM. BOH skutočne
daroval milosť a požehnal túto cestu nad naše prosby a porozumenie.
S vďačnosťou a veľkou radosťou prijali naši bratia a sestry finančnú
pomoc, ktorú sme priniesli. Z hĺbky môjho srdca by som sa vám chcel
poďakovať za vašu štedrú podporu našich bratov a sestier na Haiti. Verný
Pán vám to mnohonásobne odplatí.
V BOŽOM poverení pôsobiaci
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Kontakt
Slobodná Ľudová Misia
I. Krasku 18, 91705 Trnava
internet: www.misia.sk
email: info@misia.sk
telefón
Orange: 0905 414 701
T-Mobile: 0910 368 473
Pevná linka: 033 5342 991
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Článok Ludwiga Schneidera
Ekuménia = 666
Slovo OIKOYMENA (ekuménia) nie je meno človeka, ale organizácie.
Ekuménia svetových náboženstiev naberá podobu konečného času, keď
Ekumenická rada cirkví už teraz „vyžaduje náboženský pluralizmus a zakazuje
prosyletizmus (prosyletizmus – cielené získavanie nových veriacich pre nejakú
náboženskú spoločnosť zmenou ich pôvodného náboženského presvedčenia)“.
Teraz sa vynára otázka, aká osoba nesie číselnú hodnotu 666? Je to
pápež, ktorý nesie titul VICARIUS FILII DEI, pretože keď sčítame tieto čísla,
dostaneme 666. Okrem toho „Vicarius filli dei“ znamená v preklade
„Zástupca Syna Božieho“, čo je v prenesenom zmysle slova antikrist, ktorý
vystúpil na „mieste Kristovom“. Ale aj tu platí otázka: Je pápež ako titul
menom človeka?
Náboženský vodca činí, ako „zástupca Syna Božieho“ (VICARIUS FILII DEI),
z príslušníkov všetkých náboženstiev „deti Božie“, pretože jeho titul
nehovorí, že je zástupca Krista, ale „Syna Božieho“. Už teraz sú veriaci
všetkých náboženstiev oslovovaní ako „Synovia Boží“. Táto antibožská
trojica: veľký drak, antikrist a falošný prorok nesie trojitým spôsobom počet
666. K tomu sa pridá, že číslo 6 je číslo Božieho nepriateľstva. Trojnásobné
číslo 6 tak stelesňuje vrcholný bod ľudského nepriateľstva voči Bohu. Číslo 6
znamená v gréčtine stigma t.j. znamenie. Že sa tieto 3 poznávacie znamenia
práve v našom (konečnom) čase objavujú súbežne a k tomu ešte opäť
vstupuje do plánu Babylon (Zjavenie 17) ako protihráč Jeruzalema, by nás
malo prinútiť pozorne počúvať.
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