
Bôh pamätá na Svoju zmluvu

Obe!ník Apríl 2009

Ewald Frank



Ó Bo!e, pamätaj na Svoju zmluvu a Svoje zas"úbenia! Fotografia 
údolia Grand Canyon v USA ukazuje mimoriadne pôsobivú dúhu. 
Pripomína mi to pre!itia, ktoré sú nám zobrazené v nasledujúcich 
biblick#ch miestach.

„A Bôh povedal: Toto bude znamením zmluvy, ktorú ja dávam 
medzi sebou a medzi vami a medzi ka!dou !ivou du"ou, ktorá je  
s vami, na ve#né pokolenia: svoju dúhu dávam na oblaku, a bude 
znamením zmluvy medz i mnou a medz i zemou . . . ”  
(1. Moj!i$ova 9:12-13)

“A Bôh po#ul ich nárek, a Bôh sa rozpamätal na svoju zmluvu 
s Abrahámom, Izákom a Jákobom.” (2. Moj!i$ova 2:24)

„Zhroma!dite mi mojich svät$ch, ktorí u#inili so mnou zmluvu 
pri obeti. A nebesia budú oznamova% jeho spravodlivos%, lebo on, Bôh, 
je sudcom.“  (%alm 50:5-6)

„Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú so svojho miesta, ale moja 
milos% neustúpi od teba, a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj 
z&utovník Hospodin.” (Izaiá$ 54:10)

„Na poh&ad ako dúha, ktorá b$va na oblaku v de' da!(a, taká bola 
na poh&ad tá !iara dookola. To bol zjav podoby slávy Hospodinovej. 
A ke( som to videl, padol som na svoju tvár a po#ul som hlas 
hovoriaceho.”  (Ezechiel 1:26-28)

„ ... aby u#inil milosrdenstvo na"im otcom a rozpamätal sa na svoju 
svätú zmluvu ... ” (ev. Luká$a 1:72)

„Lebo toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnoh$ch 
na odpustenie hriechov.” (ev. Matú$a 26:28)

„A povedal im: Toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva 
za mnoh$ch.” (ev. Marka 14:24)

„A h&a, trón stál na nebi, a na tróne ktosi sediaci. A ten, ktor$ to 
sedel na tróne, bol na poh&ad podobn$ kame'u jaspisu a sardisu, 
a dúha bola vôkol trónu, na poh&ad podobná smaragdu.”  
(Zjavenie 4:2-3)

„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 st)py.” (Zjavenie 10:1)

Bôh pamätá na Svoju zmluvu i v na!om "ase. My sme #ud 
Novej Zmluvy.



“Je!i" Kristus je ten ist# v$era, dnes a a! na veky.” 
(!idom 13.8)

Obe!ník Apríl 2009 Ewald Frank

Srde"ne vás zdravím vo v#etk$ch národoch, jazykoch a národnostiach 
Slovom z epi#toly Rimanom 1:1 – 5: 

„Pavel, sluha Je!i"a Krista, povolan# apo"tol, oddelen# k evanjeliu 
ná"ho Boha, ktoré vopred zas$úbil skrze svojich prorokov vo svät#ch 
písmach o svojom Synovi, po"lom zo semena Dávidovho pod$a tela 
u r % e n o m S y n ov i B o ! o m v m o c i p o d $a d u c h a s vä to s t i 
zo zm&tvychvstania m&tvych, o Je!i"u Kristovi, na"om Pánovi, skrze 
ktorého sme dostali milos' a apo"tolstvo cie$om poslu"nosti viery medzi 
v"etk#mi národmi za Jeho meno ...“ 

Ak$ úvod apo#tola v jeho prvom liste! Z milosti bol povolan$ 
do apo#tolského úradu, aby bola skrze jeho slu%bu dosiahnutá poslu#nos& 
viery medzi veriacimi z národov pre meno Pánovo. To sa nedialo skrze 
zvestovanie ktovieakého evanjelia, ale evanjelia Bo%ieho, tak ako bolo 
predpovedané skrze svät$ch prorokov a zas'úbené v svät$ch Písmach 
Starého Zákona. To isté ve"ne platné evanjelium, ktoré je zalo%ené 
v$hradne na Svätom Písme, zvestujeme teraz i my. Ako si bol Pavol 
vedom$ svojej zodpovednosti spojenej s povolaním a cel$ svoj %ivot 
postavil do slu%by Pánovi, tak je to e#te dnes s ka%d$m slu%obníkom 
Bo%ím, ktor$ obdr%al pravé povolanie. 

V epi#tole Rimanom 15:17 – 18 Pavol sved"í: „Mám sa tedy %ím chváli' 
v Kristu Je!i"ovi %o do vecí Bo!ích. Lebo by som sa neopová!il vravie' 
nie%o o tom, %o by nebol skrze m(a vykonal Kristus cie$om poslu"nosti 
pohanov, slovom i skutkom ...“ 

U% v Starom Zákone sa Bohu pri 'ude izraelskom jednalo o vieru 
a poslu#nos& (!idom 11).  

Skrze vieru obdr%al Izrael zas'úbenú zem. 

Skrze poslu#nos& boli v zas'úbenej zemi po%ehnaní. 
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Ale pre neposlu#nos& sa dostali do babylonského zajatia: „Ale sa stali 
neposlu"n#mi a sprotivili sa ti a zavrhli tvoj zákon za svoj chrbát 
a povra!dili tvojich prorokov, ktorí sved%ili proti nim nato, aby ich 
navrátili k tebe, a dopú"'ali sa ve$k#ch rúhaní.“ (Nehemiá# 9:26) 

„Len mal# %as vládol ním $ud tvojej svätosti; na"i protivníci po"liapali 
tvoju sväty(u.“ (Izaiá# 63:18) 

Podobne ako v Izraeli, nemô%e Bôh neveru a neposlu#nos& v %iadnom 
prípade prija& ani vo svojej cirkvi z národov. Pôvodná cirkev, ktorá pri#la 
skrze vieru k vlastníctvu zas'úbení, zostala bohu%ia' len krátky "as 
v poslu#nosti a v jej po%ehnanom stave. S neposlu#nos&ou pri#lo 
rozpt$lenie do mnoh$ch konfesií. 

Aj pre ka%dého osobne má v novozákonnej cirkvi pravá viera 
a poslu#nos& ten najvä"#í v$znam. „H$a)te, bratia, aby sná) nebolo 
v niekom z vás zlé a neverné srdce, ktoré by odstupovalo od !ivého 
Boha.“ (!idom 3:12). Nevera je odpadnutie od %ivého Boha. Len viera nás 
spája s Ním, pôsobí poslu#nos&, a% nakoniec vedie k nepokryteckej láske 
medzi veriacimi súrodencami, ako to napísal Peter: „A tak o%istiac svoje 
du"e poslu"nos'ou pravdy skrze Ducha cie$om nepokryteckého milovania 
bratstva vrúcne milujte jedni druh#ch z %istého srdca ...“ (1. Petra 1:22). 

Abrahám, otec viery, je pre Izrael, pre cirkev a pre ka%dého jednotlivca 
predobrazom. Veril Bohu (Rimanom 4:3) a videl zas'úbenie, ktoré mu Pán 
dal, nakoniec naplnené. V poslu#nosti bol dokonca pripraven$ prinies& 
svojho syna Izáka ako obe&. Apo#tol Jakub zdôraznil vieru, poslu#nos& 
a skutky: „Ale %i chce" zvedie', ó, prázdny %love%e, !e viera bez skutkov 
je m&tva? *i nebol Abrahám, ná" otec, ospravedlnen# zo skutkov donesúc 
obe'ou svojho syna Izáka na oltár? Tedy vidí", !e viera spoluú%inkovala 
s jeho skutkami a !e viera bola dokonaná zo skutkov.“ (Jakuba 2:20 – 22). 
Je%i# Kristus, zas'úben$ Syn, bol poslu#n$ a% po smr& na krí%i. 
(Filipensk$m 2:7 – 8). „ ... ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu 
a stal sa podobn# $u)om a súc v spôsobe nájden# ako %lovek poní!il sa 
stanúc sa poslu"n#m a! po smr', a to po smr' krí!a.“ „ ... a súc 
zdokonalen# stal sa v"etk#m, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom ve%ného 
spasenia ...“ (!idom 5:9) Tak to musí by& so v#etk$mi synmi a dcérami 
Bo%ími, ktorí sú s Kristom ukri%ovaní a povstali s ním k novému %ivotu. 
Oni mô%u ako Pavol sved"i&: „ ... !ijem u! nie ja, ale !ije vo mne 
Kristus ...“ (Galatsk$m 2). 
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Na#e o"akávanie pre%i& zas'úben$ návrat Je%i#a Krista je "ím (alej, 
t$m vä"#ie. Praví veriaci vyvolaní zo v#etk$ch národov a jazykov musia 
by& na konci "asu milosti oddelení od v#etkého, "o s Bohom, Bo%ím 
Slovom a vô'ou nesúhlasí. Len ako "istá »nevesta Slova« stretnú !enícha, 
nikdy nie ako „nevesta zvesti“. Je ve'k$ po"et skupín zvesti, ktoré sa 
ozna"ujú ako cirkev nevesty. Existuje ale len jeden, ktorého meno je 
»Slovo Bo%ie« (Zjavenie 19:13), a len jedna nevesta Baránkova, ktorá bude 
po svadobnej hostine Jeho %enou: „Po), uká!em ti nevestu, man!elku 
Baránkovu.“ (Zjavenie 21:9). Existuje len jedna cirkev-nevesta, ktorá 
nesie Jeho meno a v ktorej nachádzajú v#etky zas'úbenia Slova 
naplnenie. Ona sa obracia spä& k prapôvodnému u"eniu a praxi pôvodnej 
cirkvi, ako aj k prvej láske, a bude tak ako na po"iatku jedno srdce 
a jedna du#a. 

„Milovaní, milujme jedni druh#ch, preto!e láska je z Boha, a ka!d#, 
kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal 
Boha, preto!e Bôh je láska.“ 

„Boha nikto nikdy nevidel; ke) milujeme jeden druhého, Bôh zostáva 
v nás, a jeho láska je v nás dokonaná.“ (1.Jánova 4:7 – 8 + 12) 

%o sa teraz deje? 

U% vo svojom druhom kázaní apo#tol Peter odkázal na to, %e Spasite' 
zostáva v nebi a% do "asu znovunapravenia v#etkého, "o Bôh od po"iatku 
skrze Svojich svät$ch prorokov oznámil (Skutky apo#tolov 3:19–21). 
Tu nachádzame v gréckom texte slovo „apokatastasis“, ktoré v doslovnom 
preklade znamená „znovunastolenie pôvodného stavu“. Tak%e v cirkvi 
Je%i#a Krista sa musí v#etko znova vráti& do prapôvodného stavu, ako to 
Pán sám zas'úbil v ev. Matú#a 17:11 a ev. Marka 9:12: „Eliá" pravda 
príde prv a napraví v"etko.“ (Malachiá# 4:5). To sa deje teraz, predt$m 
ako mô%e !eních Svoju nevestu odvies& domov. 

Potom, "o zaznela posledná zves&, ktorá predchádza druhému 
príchodu Krista, posiela teraz Pán Svojich slu%obníkov a poz$va 
k svadobnej hostine: „Povedzte pozvan#m: H$a, svoju hostinu som 
prichystal ... , a v"etko je hotové ...“ (ev. Matú#a 22:1 – 14). Zále%í 
na pozvan$ch, "i h'adajú v$hovorky alebo nasledujú volanie. V ev. Matú#a 
24:45 – 47 "ítame o múdrom slu%obníkovi a "e'adi, slu%obníctve, 
ktorí pred príchodom !enícha v prav$ "as rozdávajú duchovn$ pokrm. 
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Pre spasen$ch to znamená, %e sa vô'a Bo%ia skuto"ne vo v#etk$ch deje 
tak, ako to bolo najprv pri Spasite'ovi: „Mojím pokrmom je, aby som %inil 
vô$u toho, ktor# ma poslal, a dokonal Jeho dielo.“ (ev. Jána 4:34). 
O"akávame blí%iace sa dokonanie diela spásy s cirkvou, a preto musí by& 
ná# duchovn$ pokrm spojen$ s priamou vô'ou Bo%ou. Len potom bude 
pri nás pravdou: „ ... v ktorej vôli sme posvätení donesenou obe'ou tela 
Je!i"a Krista, raz nav!dy. A ka!d# k(az stojí svätoslú!iac de( ako de( 
a %asto doná"a tie isté obeti, ktoré nemô!u nikdy s(a' hriechy. Ale On 
donesúc jednu bitnú obe' za hriechy nav!dy sa posadil po pravici Bo!ej. 
A teraz u! len o%akáva, a! budú jeho nepriatelia polo!ení za podno! Jeho 
nôh. Lebo jednou obe'ou zdokonalil nav!dy t#ch, ktorí sa posväcujú.“  
(!idom 10:10 – 14). 

V ev. Matú#a 24:48 – 51 máme príklad zlého slu%obníka, ktor$ si 
vo svojom srdci myslí: „Môj Pán e"te dlho nepríde ...“, a in$ch 
spoluslu%obníkov bije. Múdry slu%obník priná#a cirkvi Slovo, duchovn$ 
pokrm, skrytú mannu a rozsieva dobré semeno, ktoré vo v#etk$ch synoch 
a dcérach Bo%ích vzklí"i. Zl$ slu%obník seje v$klady, a t$m rôznice a bije 
v#etk$ch ostatn$ch slu%obníkov, ktorí sa k jeho názoru nepripoja. Ka%d$ 
kazate', ktor$ neprijal %iadne priame povolanie do slu%by, bude ma& 
námahu veri&, %e niekto in$ bol skuto"ne povolan$. A povolaniu, ktoré je 
spojené s Bo%ími spásnymi dejinami, mô%e tak "i tak veri& len ten, kto bol 
pred zalo%ením sveta predur"en$ (Efezsk$m 1:1 – 5). )i sa jednalo 
o prorokov, ná#ho Pána alebo apo#tolov – len ten, kto bol z Boha, ich 
po"ul a im veril (ev. Jána 8:47). V#etci ostatní to odmietli, a tak sa to deje 
aj dnes. Ale pri poslaní platí to, "o povedal Pán: „Kto vás po%úva, m(a 
po%úva, a kto vami poh&da, mnou poh&da; a kto mnou poh&da, poh&da 
t#m, ktor# ma poslal.“ (ev. Luká#a 10:16). 

V ev. Matú#a 25 zaznieva polno"né volanie: „H$a, !eních ide! Vyjdite 
mu v ústrety!“ a hne( potom: „ ... tie, ktoré boli hotové, vo"li s ním 
na svadbu, a zavreli sa dvere.“ Tu nachádzame tú najdôle%itej#iu lekciu 
v spojení s návratom Je%i#a Krista: poznávame, %e úplne na konci bude 
zdôraz*ované, %e len múdre panny dosiahnu cie'. 

Panna Mária bola Bohom vyvolená, aby mohol Spasite' prís& 
k 'udstvu, a práve tak je cirkev ur"ená k tomu, prija& Bo%ie semeno, 
aby sa Kristus mohol zjavi& v ka%dom jednotlivcovi (Kolosensk$m 3:1 – 4). 
Ide pri tom o uskuto"nenie Bo%ieho spásneho plánu, ktor$ nachádza svoj 
vrchol pri návrate Je%i#a Krista, toti% ako to stojí v 1. Korintsk$m 15, 
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na#e smrte'né telá budú premenené v nesmrte'né: „A ako sme niesli 
obraz zemského, tak ponesieme aj obraz nebeského.“ 

)o sa t$ka Márie, v ev. Luká#a 1. kapitole sú dva v$roky 
mimoriadneho v$znamu: „Ako sa to stane, ke) neznám mu!a?“ 
a „H$a, som dievka Pánova; nech sa mi tedy stane pod$a tvojho slova.“ 
Mária na#la u Boha milos& (v. 30) prija& Slovo zas'úbenia, ktoré jej 
priniesol anjel Gabriel, aby sa mohlo Slovo sta& telom a mohol sa narodi& 
Syn Bo%í. Nasledujúce proroctvá sa naplnili: 

...%e Bo%ie semeno príde skrze %enu (1. Moj%i#ova 3:15).
„Tak %o tedy zákon? Bol pridan# pre prestúpenia, dokia$ by nepri"lo semä, 
ktorému bolo dané zas$úbenie ...“ (Galatsk$m 3:19). 

„Ja mu budem otcom, a on mi bude synom.“ (2. Samuelova 7:14) 
„A zase: Ja mu budem Otcom, a on mi bude Synom?“ (!idom 1:5 b) 

„Ty si môj syn; ja som 'a dnes splodil.“ (!alm 2:7) „Lebo ktorému 
z anjelov povedal kedy: Môj Syn si ty; ja som 'a dnes splodil?“  
(!idom 1:5a). 

Bo%ie semeno bolo vlo%ené do Márie skrze splodenie, ktoré bolo 
zárove* aktom stvorenia. Preto je On »jednoroden#« Syn (ev. Jána 3:16), 
prvoroden$ medzi mnoh$mi bratmi (Rimanom 8:29), po"iatok nového 
Bo%ieho stvorenia (Zjavenie 3:14) a tie% prvoroden$ celého – dokonalého 
stvorenia (Kolosensk$m 1:14 – 15). Ak je niekto v Kristu, je nov$m 
stvorením (2. Korintsk$m 5:17). 

Ako (al#ie sa naplnilo: „ ... ten, ktor# ma vytiahol zo !ivota 
matky ...“ (!alm 22:10) a taktie%: „On volajúc ma povie: Ty si môj Otec, 
môj siln# Bôh a skala môjho spasenia. A zase ja ho urobím prvoroden#m, 
najvy""ím z krá$ov zeme.“ (!alm 89:27 – 28). To, "o patrilo k prvému 
príchodu Krista, zhrnul zm+tvychvstal$ Pán: „Toto sú moje slová, 
ktoré som vám hovoril, ke) som e"te bol s vami, toti! !e sa musí naplni' 
v"etko, %o je napísané o mne v zákone Moj!i"ovom, v prorokoch i !almoch. 
Vtedy otvoril ich um, aby rozumeli Písmam.“ (ev. Luká#a 24:44 – 45). 

O "o dnes ide? Aj dnes ide o to, aby sa naplnilo v#etko, "o je písané 
o na#om "ase. Skrze pannu Máriu a Spasite'a samotného sa naplnili 
proroctvá zo Starého Zákona. Skrze múdre panny a Spasite'a samotného 
sa teraz naplnia v#etky proroctvá Písma pre tento "asov$ úsek. Tak ako 
Mária, aj my súhlasíme a hovoríme: „ ... nech sa mi tedy stane pod$a 

5



tvojho slova.“ (ev. Luká#a 1:38). Na jej otázku: „Ako sa to stane, 
ke) neznám mu!a?“ jej dal anjel odpove(: „Svät# Duch príde na teba, 
a moc Najvy""ieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa vola' Syn 
Bo!í.“ (ev. Luká#a 1:34 – 35) 

Práve tak ako Mária vo viere prijala Slovo zas'úbenia a Svät$ Duch ju 
zatienil, tak vo viere prijímajú praví veriaci Slovo zas'úbenia pre tento 
"as a budú naplnení mocou Svätého Ducha. 

My máme to najvä"#ie zas'úbenie v#etk$ch "ias a pre%ívame, ako bude 
»mu%n$ chlapec«, premo%ite', zroden$ z cirkvi, v bolestiach zrodu, 
a na záver ako korunovanie „vytrhnut# k Bohu a Jeho trónu“. 

Z Boha naroden#, ú$astn# Bo!ej prirodzenosti (2. Petra 1:3 – 11) 

„ ... semeno, ktoré mu bude slú!i' ...“ (!alm 22:31 – 32, Izaiá# 53:10 
a iné) a obdr%í podiel na Bo%ej prirodzenosti (2. Petra 1:3 – 7). V#etci, 
ktorí sú z Boha po"atí a sú znovuzrodení, majú ako synovia a dcéry Bo%ie 
tú istú Bo%iu prirodzenos& ako Syn Bo%í. Grécke Slovo „gennao“ znamená 
„splodi'“ i „narodi'“ a bude pou%ité rovnako na Syna Bo%ieho, ako aj 
na synov a dcéry Bo%ie. Ak je pou%ité v súvislosti s mu%om, tak sa musí 
prelo%i& ako „splodi'“, ako je napríklad v 1. Moj%i#ovej 5 v%dy znova 
napísané: „Adam !il sto tridsa' rokov a splodil syna ... Set !il sto pä' rokov 
a splodil Eno"a ...“ at(. Ke( sa jedná o %enu, tak sa musí prelo%i& ako 
„porodi'“. „ ... Evu, svoju !enu, a porodila ...“ (1. Moj%i#ova 4:1). O Márii je 
napísané: „ ... A porodila svojho prvorodeného syna ... “ (ev. Luká#a 2:7). 

Apo#tol Ján vniesol do tejto témy jasné svetlo (ev. Jána 3:7, 1. Jána 
2:29, 1. Jána 3:9, 1. Jána 5:1, 1. Jána 5:18 a iné). Skuto"nos&ou predsa je, 
%e ka%dému pôrodu predchádza splodenie (po"atie) a %e skrze narodenie 
prichádza semeno k %ivotu. „Ke) viete, !e je spravodliv#, !e ka!d#, kto %iní 
spravodlivos', narodil sa z Neho.“ (1. Jána 2:29) „Nikto, kto sa narodil 
z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v (om, ba ani nemô!e 
hre"i', lebo sa narodil z Boha.“ (1. Jána 3:9) „Lebo v"etko, %o sa narodilo 
z Boha, ví'azí nad svetom, a toto je to ví'azstvo, ktoré zví'azilo nad svetom 
– na"a viera.“ (1. Jána 5:4) 

Pri múdrych pannách sa opakuje to, "o sa stalo pri Márii: ona prijala 
zas'úbenie, verila a hne( na *u zostúpil Svät$ Duch – tak sa stalo Slovo 
telom. Presne to sa deje teraz so v#etk$mi, ktorí patria k cirkvi-neveste: 
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oni vo viere prijímajú Slovo zas'úbenia pre tento "as, Duch svät$ 
prichádza na nich a semeno Slova vzíde. Hovoria tak, ako Mária: „ ... nech 
sa mi tedy stane pod$a tvojho slova.“ Pri múdrych pannách u% nehovorí 
%iadny "lovek – ani ony nevedia ni" o %iadnom mu%ovi, cudzom semene, 
nebiblickom u"ení. Bláznivé panny mô%u veri& blázniv$m v$kladom, 
dokonca %e sedem zvlá#tnych mu%ov dokoná nevestu, alebo %e Pán 
u% pri#iel a mnoho iného. Múdre ale neprijímajú ani jeden jedin$ v$klad. 
Oni sú nevestou Slova, a neprevi*ujú sa duchovn$m smilstvom, 
ale zostávajú panensky "isté a pre%ijú, %e Bo%ie zas'úbenia sa pri nich 
stanú pravdou. Deti zas'úbenia veria Slovu zas'úbenia a obdr%ia Ducha 
zas'úbenia (Rimanom 9:8, Galatsk$m 4:28, Efezsk$m 1:13). 

Múdre panny nemajú len lampy a svetlo, majú aj nádobu s olejom, 
aby si naplnili lampu, a zabránili tak jej vyhasnutiu. To nám pripomína 
proroka Eliá#a, ktor$ hovoril k vdove zo Sarepty: „Lebo takto hovorí 
Hospodin, Bôh Izraelov, !e galeta múky sa nevytroví, ani nebude ch#ba' 
v nádobe oleja a! do toho d(a, v ktor# dá Hospodin dá!) na zem.“ Múka 
bola potrebná na chlieb, olej pre lampu. Hne( potom máme jeho slová 
potvrdené: „Galeta múky sa neminula, ani nech#balo z nádoby oleja, 
p o d $a s l ova H o sp o d i n ov h o , k to ré h ovo r i l sk r ze E l i á" a . “   
(1. Krá'ovská 17:14 – 16). Tak je to i teraz: oboje vysta"í, a% k$m spadne 
neskor$ dá%( (Izaiá# 44:3, Jeremiá# 5:24, Zachariá# 10:1, Jakuba 5:7). 
V kázaní Hovorené Slovo je to originálne semeno povedal brat Branham: 
„Ke& tento pomazan# zvestovate' vyjde, bude samozrejme sia( 
semeno celej Biblie – od toho, $o u$inil had, a! po zvestovate'a 
v $ase jarného da!&a ... V $ase neskorého da!&a nastane skú"ka 
sily, ako sa to stalo na hore Karmel. Biblia sa nap)*a 
a! do posledného písmena!“ 

Veríme posolstvu Eliá#a v na#om "ase a %ivíme sa drahocenn$m 
duchovn$m pokrmom. Múdre panny teraz pre%ívajú, ako sú nádoby 
plnené olejom, aby si mohli dop,*a& lampy. To ich opä& odli#uje  
blázniv$ch panien, ktoré sa odde'ujú od cirkvi, a t$m od nádoby oleja, 
ktorá vedie priamo k svietnikom (Zachariá# 4:3, Zjavenie 1 – 3). 

V kone"nom dôsledku ide predsa o to, pod vedením Svätého Ducha 
nekompromisne veri& a pre%i&, "o Bôh vo Svojom Slove zas'úbil. Potom 
pri nás platia Slová: „ ... a blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní 
to, %o jej bolo hovorené od Pána.“ (Luká# 1:45). Zas'úbenie, ktoré nám Pán 
dal, zah+*a vyvolanie, oddelenie, o"istenie od ka%dej po#kvrny 
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(2. Korintsk$m 6:14 – 7:1), plné navrátenie a znovunastolenie pôvodného 
stavu. K$m bláznivé e#te diskutujú o rôznych témach, múdre pre%ijú 
naplnenie zas'úbení. 

)o sa t$ka osobnej prípravy v#etk$ch, ktorí patria k cirkvi-neveste, 
tak si najprv musíme postavi& pred zrak, %e nevesta sa celkom na záver 
pred svadbou u% nezaoberá t$m, "o sa okolo nej deje, ani t$m, "o 'udia 
okolo nej robia alebo hovoria, ale dbá na to, aby bola sama pripravená. 
Prorok Jeremiá# povedal: „*i zabudne panna svoju ozdobu? Nevesta svoj 
zdobn# opasok?“ (2:32). Tak je to teraz so v#etk$mi du#ami, ktoré sú 
"as&ou nevesty: oni prijímajú kúpe' v Slove Bo%om (Efezsk$m 5:26), 
h'adia do zrkadla Slova (Jakuba 1:19 – 27), obliekajú sa do bieleho 
kmentu, ktor$m sú skutky spravodlivosti svät$ch (Zjavenie 19:8), 
a pripravujú sa na stretnutie so !eníchom. 

Apo#tol Jakub nás s ve'kou vá%nos&ou napomína, %e musíme odlo%i& 
aj posledn$ zvy#ok zlosti a so v#etkou krotkos&ou prija& do nás vsadené 
Slovo, ktoré má moc spasi& na#e du#e. A pokra"uje: „ ... bu)te %inite$mi 
slova a nie len posluchá%mi, ktorí klamú sami seba falo"n#m 
rozumovaním.“ Áno, ide e#te (alej a pí#e: „Lebo ak je niekto posluchá%om 
slova a nie %inite$om, ten sa podobá mu!ovi, ktor# pozerá svoju prirodzenú 
tvár v zrkadle ...“ Áno, a potom vidíme, %e samotn$m pozeraním sa nie je 
ni" u"inené: „Lebo sa videl a odi"iel a hne) zabudol, ak# bol.“ (1:21 – 24). 

Duch Bo%í ukazuje ka%dému osobne, kde to e#te nesedí. On usved"uje 
o hriechu, o spravodlivosti a o súde (ev. Jána 16:7 – 15), uvádza do celej 
pravdy a vedie k poslu#nosti. Sme "initelia Slova a ako Enoch krá"ame 
s Bohom, v súlade s Jeho Slovom a vô'ou. Ke( v Efezsk$m 5:27 stojí, 
%e Pán Svoju cirkev postaví pred svoj zrak bezchybnú, potom predsa 
musíme "íta&, ktoré podmienky sú nám kladené, aby sme vedeli, ako my 
v#etci, a to ka%d$ osobne, mô%eme %i& Bohu 'úbi %ivot. Dávid sa p$tal: 
„Kto vystúpi na vrch Hospodinov, a kto bude stá' na mieste jeho svätosti? 
Ten, kto je nevinn#ch rúk a %istého srdca, kto nepovzniesol svojej du"e 
k márnosti a neprisahal falo"ne.“ (!alm 24:3 – 4). V kázaní na hore 
povedal ná# Pán: „Blahoslavení %istého srdca, lebo oni Boha uvidia.“ 
Dávid, ktor$ sám mnoh$m pre#iel, pí#e pod vedením Svätého Ducha: 
„Ten, kto chodí bezúhonne, %iní spravodlivos' a hovorí pravdu svojím 
srdcom; kto neohovára svojím jazykom, neu%iní svojmu priate$ovi zlého 
a na svojho blí!neho nevznesie potupy ...“ (!alm 15:2 – 3). 
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Bolo by dobré, keby sa ka%d$ veriaci skúsil pod'a 1. Korintsk$m 6, 
aby poznal, "i e#te nie je nie"o, "o ho vylu"uje z krá'ovstva Bo%ieho. 
Ohovára" zostáva vonku práve tak ako modloslu%obník a v#etci ostatní, 
ktorí sú tam menovaní. V Galatsk$m 5 uvádza apo#tol Pavol cel$ po"et 
tak$ch vecí. Ka%d$ sa musí necha& osobne oslovi& v#etk$mi obvi*ujúcimi 
miestami, inak je to len h'adenie do zrkadla a v#etko zostáva pri starom. 
Len ak berieme napomenutie smrte'ne vá%ne, pochopíme Slovo: „Stíhajte 
pokoj so v"etk#mi a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána ...“  
(!idom 12:14). Dôle%ité je, aby sme boli v#etci, ka%d$ osobne, nájdení 
na úzkej ceste v plnej viere a poslu#nosti. Úsko"nos& nepriate'a bude 
známa skrze to, %e sa veriaci a% príli# radi zaoberajú t$m, "o u"inili iní 
a "o, pod'a ich názoru, "ini& nemali. )iníme lep#ie, ak zistíme, 
"o neobstojí v na#om vlastnom %ivote a vezmeme si k srdcu napomenutia: 
„A jaká je zhoda medzi chrámom Bo!ím a medzi modlami? Alebo jaké je 
obecenstvo svetla s temnos'ou? Alebo jak# má podiel vern# 
s nevern#m?“ (2. Korintsk$m 6), takisto ako príkaz: „a nedot#kajte sa 
ne%istého, a ja vás prijmem a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov 
a za dcéry, hovorí Pán, v"emohúci.“ A to najdôle%itej#ie apo#tol znova 
pozdvihuje: „Ke) tedy máme tieto zas$úbenia, milovaní, o%istime sa 
od ka!dého po"kvrnenia tela i ducha dovr"ujúc tak svätos' v bázni 
Bo!ej.“ (7:1). 

V ka%dom "asovom období len vyvolená "as& (Rimanom 11:5) prijala to, 
"o Bôh cirkvi hovoril (Zjavenie 2 + 3), zostatok sa zatvrdil 
(Rimanom 11:7). Teraz, tak krátko pred príchodom !enícha, nastáva 
závere"né vyvolanie a príprava nevesty. Bôh u"inil v#etko, poslal nám 
zvestovate'a a zves& a viedol nás od jasnosti k jasnosti. Potom "o je 
v Zjavení 17 predstavené odpadlé kres&anstvo ako tá ve'ká babylonská 
smilnica, zaznieva v#etk$m v pravde veriacim v Zjavení 18:4 
posledn$krát v$zva: „A po%ul som in# hlas z neba, ktor# hovoril: Vyjdite 
z neho, môj $ude, aby ste sa nezú%astnili jeho hriechov a aby ste nedostali 
z jeho rán.“ To je posledné volanie, ktoré musia pred návratom !enícha 
poslúchnu& v#etci tí, ktorí patria k cirkvi-neveste. Vyvolanie a oddelenie 
predchádza znovuobnoveniu. Následne bude v#etko znova uvedené 
do pôvodného stavu, ak$ bol na po"iatku novozákonnej cirkvi. 
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Príchod Je!i"a Krista a rozdielne príchody 

„ ... a ke) odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si 
vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.“ (ev. Jána 14:3). 

Brat Branham povedal: „Sú tri príchody Krista: prv#krát pri"iel 
spasi( svoju nevestu. Druh#krát príde, aby spasenú nevestu vzal 
domov. Tretíkrát príde po svadobnej hostine s nevestou, 
aby zriadil tisícro$né krá'ovstvo.“ 

Prv$m príchodom Krista sa u% viac nepotrebujeme zaobera&, ten je u% 
zrete'ne popísan$ v #tyroch evanjeliách. 

Pod'a ev. Matú#a 25 prichádza ná# Pán ako !eních, aby svoju nevestu 
vo vytrhnutí vzal k Sebe: „ ... a tie, ktoré boli hotové, vo"li s ním 
na svadbu, a zavreli sa dvere.“ 

„H$a, tajomstvo vám hovorím. V"etci nezosneme, ale v"etci budeme 
premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, 
a m& tv i vstanú neporu" i t e $ní , a my budeme premenení . “  
(1. Korintsk$m 15:39 – 58) 

V 1. Tesalonick$m 4 sa Pavol venoval aj návratu Je%i#a Krista a tomu, 
"o sa stane potom: „Lebo to vám hovoríme slovom Pánov#m, !e my !iví, 
ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme t#ch, 
ktorí zosnuli. Lebo sám Pán s velite$sk#m povelom, s hlasom archanjela 
a s trúbou Bo!ou zostúpi s neba, a m&tvi v Kristu vstanú najprv; potom my 
!iví ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety 
Pánovi do povetria. A takto budeme v!dycky s Pánom.“ (v.13 – 18). 

Apo#tol Ján pí#e: „Milovaní, teraz sme de'mi Bo!ími, a e"te sa 
neukázalo, %o budeme. Ale vieme, !e ke) sa uká!e, budeme jemu podobní, 
lebo Ho budeme vidie' tak, ako je.“ (1. Jána 3:2). Ka%d$ Jeho príchod je 
»Parousia«  - telesná prítomnos&. 

V 2. Tesalonick$m 2:1 varuje Pavol veriacich: „Ale vás prosíme, bratia, 
oh$adne príchodu ná"ho Pána Je!i"a Krista a ná"ho zhroma!denia 
k Nemu, aby ste sa nedali hne) zvikla' od umu ani sa stra"i' ani duchom 
ani slovom ani listom ...“ 

)o sa t$ka návratu ná#ho milovaného Pána, toti% Jeho druhého 
príchodu, stojí napísané ako varovanie: „Lebo mnohí bludári vy"li 
do sveta, ktorí nevyznávajú Je!i"a Krista, pri"lého v tele. To je ten bludár 
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a antikrist.“ (2. Jánova ver# 7). Hne( za t$m stojí: „Ka!d#, kto ide )alej 
a nezostáva v u%ení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v u%ení Kristovom, 
ten má Otca i Syna.“ (v. 9). 

Zapieranie telesného návratu Spasite'a je najhor#ie falo#né u"enie a je 
postavené na rovnakú úrove* ako antikrist. Preto hne( potom prichádza 
napomenutie: „Ak ide niekto k vám a nenesie toho u%enia, neprijímajte ho 
do domu ani ho nepozdravujte.“ (v.10). Skú#ajte duchov, skú#ajte u"ite'ov 
a ich u"enia! 

Citát brata Branhama: „O$akávame príchod Pána v na"ej 
generácii ... telesn# návrat Pána Je!i"a, aby vzal Svoj 'ud v tele, 
osláven# Jeho o$is(ujúcou krvou.“ (Nevidite'né zjednotenie nevesty 
Krista, 25. novembra 1965). 

Ktoko'vek popiera telesn$ návrat Je%i#a Krista, je posadnut$ duchom 
antikrista. To sa t$ka aj t$ch, ktorí zduchov*ujú druh$ príchod a u"ia, 
%e Pán u% pri#iel. Sú zaslepení p$chou a stavajú sa nad Bo%ie Slovo. 
Pri návrate Je%i#a Krista sa v#etko stane presne tak, ako je to napísané, 
toti%: „Tento Je!i", ktor# bol vzat# od vás hore do neba, príde tak, ako ste 
ho videli ís' do neba.“ (ev. Luká#a 24:50 – 51, Skutky 1:11b). To musíme 
re#pektova&, preto%e to je TAK HOVORÍ PÁN vo Svojom Slove. 

Práve tak musia by& v#etky biblické ver#e o rôznych príchodoch, 
ktoré nesúvisia s cirkvou a vytrhnutím, videné v správnej súvislosti. 
Vieme, %e návrat ná#ho Pána, toti% vytrhnutie, nastane e#te 
pred ve'k$m sú%ením. To brat Branham dos& "asto zdôraz*oval. Pavol 
pí#e veriacim: „Lebo ve) kto je na"ou nádejou alebo rados'ou alebo 
korunou chvály – %i azda nie aj vy pred na"ím Pánom Je!i"om Kristom, 
ke) príde (nem. preklad = = sa vráti) ?!“ (1. Tesalonick$m 2:19). 

Existujú e#te (al#ie príchody Pána, ktoré sa net$kajú cirkvi, napr. ako 
je napísané v ev. Matú#a 25, od ver#a 31: „A ke) príde Syn %loveka 
vo svojej sláve a v"etci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej 
slávy ...“, taktie% v 2. Tesalonick$m 1:7 – 8: „ ... ke) sa zjaví Pán Je!i" 
z neba s anjelmi svojej moci, v plamennom ohni ...“, alebo Zjavenie 16:15 – 
16 a Zjavenie 19 od ver#a 11 a iné miesta. Pri tom je v%dy dôle%ité do toho 
zahrnú& Star$ Zákon, aby sme presne vedeli, "o je mienené a do akej 
súvislosti to patrí. 
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)o to má napríklad spolo"né s príchodom, o ktorom hovoril ná# Pán 
v ev. Matú#a 24:29 – 30: „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.“ ? 

Tu nie je re" o príchode !enícha, ale o príchode Syna "loveka po "ase 
ve'kého sú%enia, ke( sa slnko zatmie a mesiac stratí svoju %iaru. Tento 
príchod spadá do úseku #iestej pe"ate (Zjavenie 6 od ver#a 12). O tom 
hovorí taktie% Zjavenie 1:7: „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.“ 

„ ... a obrátia svoj zrete$ ku mne, ku tomu, ktorého prebodli.“  
(Zachariá# 12:9 – 10) 

„Videl som v no%n#ch videniach a h$a, s nebesk#mi oblakmi prichádzal 
ktosi na poh$ad ako Syn %loveka a pri"iel a! ku Starodávnemu d(ov, 
a dali mu priblí!i' sa pred neho. A bolo jemu dané panstvo i sláva 
i krá$ovstvo, a slú!ili mu v"etky národy a $udia a jazyky; jeho panstvo je 
ve%n#m panstvom, ktoré nepominie, a jeho krá$ovstvo je také, ktoré nebude 
zni%ené.“ (Daniel 7:13 – 14). 

Zjavenie 11 od ver#a 15 nám k tomu dáva e#te presnej#ie objasnenie: 
„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.“ 

V tejto súvislosti je re" o anjelovi siedmej trúby, o ktorom sa pí#e 
u% v Zjavení 10:7. Brat Branham oh'adom tohoto biblického miesta 
v kázaní Prechod... zo 17. marca 1963 povedal nasledujúce: „H'a, ja som 
si to nepripravil, je to TAK HOVORÍ PÁN. Pre$ítam vám to 
priamo z tejto knihy, Biblie: ,ale vo d*och hlasu siedmeho anjela, 
ke& bude trúbi(, dokoná sa tajomstvo Bo!ie, ako to zvestoval 
svojim sluhom prorokom.‘ “ V$rokov, ktoré boli vyslovené bratom 
Branhamom ako TAK HOVORÍ PÁN, sa nesmie a nemô%e by& dot$kané. 
V rovnakom odseku dáva v spojení s anjelom siedmej trúby a zostúpením 
anjela zmluvy nasledovné vysvetlenie: „A! potom $o sú pe$ate 
otvorené a tajomstvo je zjavené, zostupuje anjel, Posol, Kristus, 
kladúc Svoju nohu na zem a more s dúhou nad svojou hlavou. 
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H'a, pamätajte si, tento siedmy anjel je na zemi v $ase tohto 
príchodu“. 

Dávajte, prosím, pozor: nie pri návrate Krista, ke( sa s Ním Jeho 
nevesta stretne v povetrí, ale ke( zostúpi Pán ako Anjel zmluvy, je tento, 
nie siedmy anjel, ale tento siedmy anjel na zemi. Nedeje sa to 
pri otváraní pe"atí v roku 1963, ale „a! potom "o sú pe"ate otvorené“. 
„ ... a anjel zmluvy, po ktorom tú!ite, h$a, príde, hovorí Hospodin 
Zástupov.“  (Malachiá# 3:1b) 

Sedem anjelov trúb bude predstaven$ch pri otváraní siedmej pe"ate. 
Brat Branham "ítal vo svojom kázaní o siedmej pe"ati v kapitole 8 len 
prv$ ver# o pol hodine ticha v nebi. Ale presne potom sa stalo, "o Ján 
videl, ako je popísané od ver#a 2: „A videl som t#ch sedem anjelov, 
ktorí stoja pred Bohom, a dalo sa im sedem trúb.“ V hebrejskej Biblii tu 
stojí slovo »Schofar«, tak ako na deviatich (al#ích miestach, ktoré sú 
v na#ej Biblii prelo%ené ako „trúba“ (Zjavenie 8:6, 8:8, 8:10, 8:12, 8:13, 9:1, 
9:13, 10:7, 11:15). Z tohoto vypl$va, %e siedma pe"a& nie je v spojení 
so siedmym anjelom cirkvi (Zjavenie 2 + 3), ale so siedmimi anjelmi trúb, 
ktorí stoja pred Bohom. 

Potom "o prví #tyria anjeli nechajú zaznie& svoje »Schofar«, stojí 
napísané: „Beda, beda, beda t#m, ktorí b#vajú na zemi, pre ostatné zvuky 
trúby (»Schofar« ) troch anjelov, ktorí majú trúbi'.“ (Zjavenie 8:13). 
V kapitole 9 zaznie hlas piateho a #iesteho anjela trúb a ch$ba u% len hlas 
siedmeho. Tak%e siedmy anjel v Zjavení 10:7 nepochybne nie je siedmy 
posol cirkvi, ale siedmy anjel trúb. To TAK HOVORÍ PÁN brata 
Branhama sa vz&ahuje jednozna"ne na hlas siedmeho anjela trúb 
v Zjavení 10:7, preto%e potom sa dokoná tajomstvo Bo%ie. 

Ke( sa brat Branham odvolával na Zjavenie 10 v spojení so svojou 
slu%bou, hovoril o tajomstvách, ktoré mali by& predsa zjavené skrze jeho 
slu%bu, skrze poslednú zves& k Laodicejského cirkevného veku. To sa 
skuto"ne stalo: V#etky tajomstvá od 1. Moj%i#ovej a% po poslednú kapitolu 
Zjavenia sú zjavené. To bola úloha posledného posla k Laodicei. 
O »tajomstve Bo%om« je v Zjavení 10:7 re" v jednotnom "ísle a to sa 
dokoná, ke( zaznie hlas siedmeho anjela trúb. Tak to stojí jasne 
a zrete'ne popísané, Kristus je tajomstvo Bo%ie, ako je to v 1. Timoteovi 
3:16, Kolosensk$m 2:2-3 a in$ch miestach zrete'ne povedané: „ ... a to 
cie$om v"etkého bohatstva plnosti rozumu, cie$om pravého poznania 
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tajomstva Boha ... v ktorom sú skryté v"etky poklady múdrosti 
a známosti.“ Tajomstvo Boha v Kristu zostalo vtedy !idom skryté, ale ke( 
príde ich "as, bude to aj im zjavené. 

Taktie% v tomto bode je Slovo Bo%ie jasné a je nemo%né mu 
neporozumie&. Ve'ká chyba, ktorá sa pácha, spo"íva v tom, %e sa citáty 
a biblické miesta, ktoré hovoria o rôznych príchodoch, pou%ívajú len 
v súvislosti s návratom Je%i#a Krista, Jeho druh$m príchodom. 
Aj v tomto bode je %ivotne dôle%ité Písma správne rozli#ova& a presne 
ulo%i&. Raz musí da& ka%d$ Bohu a Jeho Slovu za pravdu. Blahoslavení tí, 
ktorí to u% tu a teraz "inia! 

V Novom Zákone je zmienená len prvá "as& z Malachiá#a 3:1, ktorá sa 
t$ka Jána Krstite'a: „Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: H$a, ja 
posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktor# pripraví tvoju cestu 
pred tebou.“ (ev. Matú#a 11:10). Druhá "as& o anjelovi zmluvy, ktor$ príde 
do svojho chrámu, nie je zmienená, preto%e sa nenaplnila. Zas'úbenie 
anjela zmluvy bolo vtedy a je aj dnes e#te stále budúcnos&ou. 

„Príde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy h$adáte, a anjel 
zmluvy, po ktorom tú!ite, h$a, príde, hovorí Hospodin 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# 3:1b-2) 

V Z j a v e n í 1 1 : 1 j e m e r a n $ z n o v a p o s t a v e n $ c h r á m . 
Pod'a 2. Tesalonick$m 2:4-8 sa Antikrist posadí v Bo%om chráme, 
ale pri tomto príchode k !idom ho Pán zni"í dychom Svojich pier 
(Izaiá# 11:4). 

V Zjavení 10 vidíme Anjela zmluvy, ukázaného s dúhou nad Svojou 
hlavou a odiateho oblakom (v. 1). Preto%e sa táto udalos& deje po otvorení 
pe"atí, má vo svojej ruke otvorenú knihu. Potom ako právoplatn$ vlastník 
postaví Svoju nohu na zem a more (v. 2) „ ... a skríkol velik#m hlasom, 
ako ke) reve lev.“ To je "as, ke( sedem hromov vydá svoje hlasy (v. 3). 
)o je povedané sa nás net$ka, preto%e to nie je v spojení s cirkvou 
a nebolo dovolené to napísa&: „Zape%a' to, %o hovorilo sedem hromov, 
a nepí" toho!“ (v. 4). 

Re#pektujeme Bo%ské rozhodnutie a prenechávame veci, ktoré bude 
Bôh "ini& v$hradne na Neho. A% potom pozdvihne Anjel zmluvy, 
ktor$ stojí na zemi a mori, svoju pravú ruku „ ... a prisahal na !ivého 
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na veky vekov, ktor# stvoril nebo i to, %o je v (om, a zem i to, %o je v nej, 
a more i to, %o je v (om, !e u! viac nebude %asu ...“ Odvtedy teda nebude 
viacej "asu, ani %iadne zdr%ovanie, "i odkladanie, „ ... ale vo d(och hlasu 
siedmeho anjela, ke) bude trúbi' (na »Schofar«), dokoná sa tajomstvo 
Bo!ie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.“ V kapitole 11 
po ukon"ení slu%by oboch prorokov a potom "o budú v oblaku vzatí (v. 12), 
zatrúbi siedmy anjel na trúbu, ako je to oznámené v kapitole 10:7, a bude 
prehlásené krá'ovstvo Bo%ie. Je to dokonale usporiadané. 

Prorok Daniel dopredu videl, ako anjel prisahal a písal, %e od toho 
okamihu a% do zahájenia Bo%ského kra'ovania zostáva len tri a pol roka. 
„Kedy bude koniec t#m divn#m veciam? Na to som po%ul hovori' mu!a, 
oble%eného v $anovom rúchu, ktor# stál nad vodami rieky, a videl som, 
!e pozdvihol svoju pravicu i svoju $avicu k nebu a prisahal na +ivého 
na veky, !e na ur%en# %as ur%en#ch %ias a pol %asu, a ke) ukon%ia 
rozmetáva' silu svätého $udu, dokoná sa to v"etko.“ (Daniel 12:6 – 7) 
Bôh to nemohol poveda& jasnej#ie. Obzvlá#& k tejto téme by sme mohli 
citova& mnoho vhodn$ch miest Písma, ktoré ukazujú kedy a v akej 
súvislosti bude Lev z kme*a Júdovho reva&: 

„Hospodin bude reva' z v#sosti a z príbytku svojej svätosti vydá svoj 
hlas ...“ (Jeremiá# 25:30 – 31) 

„Pôjdu za Hospodinom; bude reva' ako lev ...“ (Hozeá# 11:10) 

„A Hospodin bude reva' so Siona a z Jeruzalema vydá svoj 
hlas ...“ (Joel 3:15 – 17) 

V Zjavení 10:7 máme oznámenie, v Zjavení 11:15 máme naplnenie. 
Ktoko'vek to starostlivo "íta pozná, %e v momente, ke( zatrúbi siedmy 
anjel na jeho »Schofar« a oznámi krá'ovstvo Bo%ie na zemi, 
bude tajomstvo Bo%ie v Je%i#ovi Kristovi dokonané. „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. A dvadsiati "tyria starci, ktorí sedia pred Bohom na svojich 
trónoch, padli ka!d# na svoju tvár a kla(ali sa Bohu a hovorili: ,akujeme 
ti, Pane, v"emohúci Bo!e, ktor# si a ktor# si bol a ktor# príde", preto!e si 
prevzal svoju velikú moc a kra$uje".“ (Zjavenie 11:15 – 17). 

Bolo smrte'nou chybou vyklada& hlas siedmeho anjela zo Zjavenia 10:7 
ako hlas Bo%í, ke(%e v tomto ver#i nie je %iadna zmienka o hlase Bo%om 
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alebo o hlase posla siedmeho cirkevného veku, ale jednozna"ne o hlase 
siedmeho anjela trúb. Brat Branham mal právo odvoláva& sa na toto 
prorocké miesto. Ako vieme, máme v%dy znova mnohé biblické miesta 
ukázané v dvojakom naplnení. Porovnajte, prosím: „Môj syn, môj 
prvoroden#, je Izrael.“ (2. Moj%i#ova 4:22). „Ke) bol Izrael die'a, miloval 
som ho a z Egypta som povolal svojho syna.“ (Hozeá# 11:1) „ ... aby sa 
naplnilo, %o bolo povedané od Pána skrze proroka, ktor# povedal: Z Egypta 
som povolal svojho syna.“ (ev. Matú#a 2:15). K'ú"ov$m slovom je v tomto 
prípade »Syn«. Sú tu popísané úplne odli#né udalosti, ale rovnaké 
prorocké miesto Písma z Hozeá#a 11:1 sa ich t$ka oboch. 

Brat, ktor$ mal len 10 rokov, ke( bol brat Branham v roku 1965 vzat$ 
do slávy, pri#iel po 20 rokoch s nápadom vyhlási&, %e hlas brata 
Branhama je hlas Bo%í, ktor$ musí ka%d$ osobne po"u&, a preto v#etci, 
ktorí tomu veria, tvrdia, %e máme po"úva& len brata Branhama a %e nikto 
in$ nemá právo káza&. Z dôvodu, %e citujú v$hradne jeho v$roky bez toho, 
aby ich vzali spä& do Písma a správne ich v *om ulo%ili, sú v&ahovaní 
hlb#ie a hlb#ie do bahna po"etn$ch nebiblick$ch v$kladov, ktoré dokonca 
pova%ujú za viac ako Bo%ie Slovo. 

Re#pektujeme jedine"nú, neomylnú slu%bu, ktorú Bôh dal bratovi 
Branhamovi v priamom spojení s Jeho plánom spasenia. V#etci, ktorí sú 
narodení z Boha, po"ujú a veria zas'úbené Slovo pre ná# "as. Kategoricky 
v#ak odmietame akéko'vek v$klady Slova a podobne i oslavovanie "loveka 
v hocijakej podobe, ktoré nie je ni"ím in$m ako modlárstvom. Hlas Bo%í 
v Slove Bo%om zostáva na celú ve"nos&. )es& a sláva patrí len Bohu skrze 
Je%i#a Krista, ná#ho Pána. 

Teraz, tesne pred príchodom Krista, musia by& tieto témy vyjasnené 
a správne a biblicky zoradené pod'a Bo%ieho poriadku. V#etky nepravdivé 
u"enia v po"etn$ch denomináciách sú zalo%ené na zlom porozumení 
a chybnom v$klade Písem, a rovnak$m spôsobom ka%dé falo#né u"enie 
v kruhoch zvesti vzniklo nesprávnym pou%itím v$rokov brata Branhama. 
Ani Bo%ie Slovo ani posolstvo, ktoré priniesol prorok, nie sú chybné, 
ale Satan, zvodca, ktor$ prekrúcal Slovo Bo%ie od samého po"iatku. 

Urím a thumím – svetlo a právo 

Áronovi bolo prikázané: „A spraví" náprsník súdu, dôvtipn#m dielom 
umeleck#m ... A dá" do náprsníka súdu urím a thumím, a budú na srdci 
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Áronovom, ke) bude vchádza' pred Hospodina, a Áron bude nosi' súd 
synov Izraelov#ch na svojom srdci pred Hospodinom ustavi%ne.“  
(2. Moj%i#ova 28:15 + 30, 3. Moj%i#ova 8:8). Áron, prv$ najvy##í k*az 
v "ase Moj%i#a, mal zodpovednos& vies& bohoslu%bu vo svätyni spolu 
s k*azmi z kme*a Levi. Rúcho, náramenníky/efod a náprsník patrili 
k tomu. V náprsníku bolo 12 vzácnych kame*ov  reprezentujúcich 
12 izraelsk$ch kme*ov. Ke( niekto "íta v#etky príslu#né miesta Starého 
Zákona, je mu jasné, %e Bôh si vyhradil právo uplat*ova& spravodlivos& 
v Jeho svätyni (4. Moj%i#ova 27:21, 1. Samuelova 28:6). Bôh sám to 
vyslovené potvrdil nadprirodzen$m spôsobom skrze rozsvietenie svetla. 
Preto sa to v hebrej"ine naz$valo »Svetlo a Právo« (5. Moj%i#ova 33:8). 

V "ase Ezdrá#a a Nehemiá#a, ke( sa 'ud Izraelsk$ vrátil 
do Jeruzalema, aby znova vzbudoval dom Bo%í, zaznelo nasledovné 
ustanovenie: „A tir"ata im zakázal, aby nejedli zo svätosvätého, dokia$ 
vraj nebude stá' k(az s urím a thumím.“ (Nehemiá# 7:65). 

Brat Branham opakovane povedal: „Ná" dne"n# urím a thumím je 
Slovo Bo!ie“, a  t$m zdôraz*oval u"enie 12 apo#tolov. 138-krát zmienil 
náprsenku z "asov Moj%i#a a Árona a spojil ju s nikdy sa nemeniacim 
u"ením apo#tolov. 6. apríla 1956 v kázaní Neomylné Slovo Bo%ie povedal: 
„ ... a ak niekto povedal svoj sen, alebo prorok prorokoval, 
a svetlo v urím a thumím sa nerozsvietilo, znamenalo to !e tento 
prorok bol prevráten#.“ 

Je% i# Kr i stus j e ver n$ na jvy## í k*az pod 'a por iadku 
Melchisedechovho. Vo Svojej cirkvi ustanovil Bôh rozli"né slu%by 
(1. Korintsk$m 12, Efezsk$m 4 a iné) a u"enie 12 apo#tolov u"inil naveky 
platn$m meradlom. Cirkev je vybudovaná na základe apo#tolov 
a prorokov (Skutky 2:42, Efezsk$m 2:20). 

Brat Branham potvrdil v súvislosti so %enou, ktorá bude v Zjavení 12 
ukázaná s korunou z 12 kame*ov, %e skuto"ne predstavuje novozákonnú 
cirkev, ktorá je korunovaná u"ením 12 apo#tolov. Ona prijala Bo%ie 
semeno Slova a v jej dokonaní porodila »mu%ného chlapca«, ktor$ je 
najprv vzat$ do slávy a je ur"en$ vládnu& nad v#etk$mi národmi. 

V#etko, "o súhlasí s u"ením apo#tolov, je potvrdené nadprirodzen$m 
svetlom, ale ak to u"ené, prorokované a praktikované nesúhlasí 
so Slovom, náprsenka zostáva tmavá. Dvanás& vzácnych kame*ov 
v náprsenke sú rovnaké ako v Novom Jeruzaleme (Zjavenie 21:15 – 20), 
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ktor$ zostupuje ako oslávená nevesta. „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. A zaniesol ma v duchu na ve$k# vrch a vysok# a ukázal mi to 
ve$ké mesto, svät# Jeruzalem, zostupujúci od Boha z neba ...“  
(Zjavenie 21:9 – 27) 

Popis Nového Jeruzalema je mocn$ a má ve'k$ v$znam. Mesto má 12 
základn$ch kame*ov, na ktor$ch sú napísané mená 12 Baránkov$ch 
apo#tolov. Základn$mi kame*mi je 12 drah$ch kame*ov, ktoré sú 
jednotlivo pomenované (ver#e 15 – 20). Je nám povedané, %e mesto má 12 
brán s menami 12 izraelsk$ch kme*ov. Len tí, ktor$ch mená sú zapísané 
v knihe %ivota Baránka, mô%u vojs& do Nového Jeruzalema. Tu sa jedná 
o nevestu Baránkovu, o t$ch vyvolen$ch z Izraela a národov 
pred zalo%ením sveta, zo Starého a Nového Zákona, ktorí chodili v plnej 
viere a poslu#nosti v súlade s Bohom a Bo%ím Slovom. 

„A nevojde do neho nikdy ni% obecného (nemeck# preklad = ne%istého), 
a %o robí ohavnos' alebo lo!, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe !ivota 
Baránka.“ (Zjavenie 21:27) 

Brat Branham za#iel i na pád Lucifera a "ítal Izaiá#a 14:12, 
ev. Luká#a 10:18 a Ezechiela 28:11. Ako anjel svetla a pomazan$ cherubín 
mal vo svojom odeve devä& vzácnych kame*ov (Ezechiel 28:13). Stál ve'mi 
blízko Bohu, bol bez viny odo d*a svojho stvorenia, v záhrade Eden. 
Potom v#ak pri#iel "as, ke( si povedal: „Ja chcem ... Ja u%iním ...“, 
a s t$m p$cha, tak%e chcel by& rovn$ Najvy##iemu, a to spôsobilo jeho pád. 

Falo#ní pomazaní kone"ného "asu, ktorí vidia videnia, a zvestujú 
zjavenia, falo#ní Kristovia z ev. Matú#a 24, dokonca predstierajú, %e majú 
to TAK HOVORÍ PÁN. Zdobia sa deviatimi darmi Ducha, ale ich u"enia 
a skutky viery súhlasia s antikristom a nie s s u"eniami Krista 
a 12 apo#tolov. Následkom ich vlastnej vôle sa podvolili duchovnej 
nadutosti a a vedú mnohé vzácne du#e zo správnej cesty. Nikdy predt$m 
nebol zvod tak biblicky dekorovan$ ako teraz. V#etci pou%ívajú biblické 
citáty a ospravedl*ujú sami seba, nemyslia ale na to, porovna& svoje 
u"enie a prax s u"ením apo#tolov. 

V 2. Timoteovi "ítame o úlohe prav$ch slu%obníkov Bo%ích: „Ká! slovo, 
pristupuj v prav# i neprav# %as, karhaj, tresci, napomínaj s celou 
zhovievavos'ou a s u%ením. Lebo bude %as, ke) neznesú zdravého u%enia, 
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ale pod$a vlastn#ch !iadostí budú si hromadi' u%ite$ov, lebo ich budú 
svrbie' u"i, a odvrátia u"i od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ale ty bu) 
triezvy vo v"etkom trp, %o príde zlé, konaj dielo evanjelistu, vykonaj svoju 
slu!bu.“ To daruj Bôh. Amen! 

Vedenie do bludu na v"etk#ch úrovniach 

„A Je!i" odpovedal a riekol im: H$a)te, aby vás niekto 
nezviedol!“ (ev. Matú#a 24:4) „Lebo povstanú falo"ní kristovia a falo"ní 
proroci a dajú veliké znamenia a budú robi' zázraky, tak!e by zviedli 
v blud, keby bolo mo!né, aj vyvolen#ch.“ (ver# 24) 

V minul$ch storo"iach nebol budúci návrat Je!i"a Krista 
v denomináciách vôbec %iadnou témou. V poslednom "ase o *om ale v#etci 
hovoria a dokonca pou%ívajú slovo „parousia“ – po"núc Vatikánom 
a% po posledné cirkevné spolo"enstvo. 

Benedikt XVI. si pri svojej v#eobecnej audiencii 12. novembra 2008 
zvolil tému: „Maranatha = Prí( Pane Je%i#u“ a opakovane sa odvolával 
na Slovo Pavla z 1. Korintsk$m 16:22: „Maranatha“. Pojmy ako 
„telo Pána“, „nevesta Baránka“ a „cirkev Je%i#a Krista“ dnes patria 
k be%nému slovníku rímskej i v#etk$ch ostatn$ch cirkví. Benedikt XVI. 
dokonca zmienil, %e apo#tol Pavol zdôraznil v 2. Tesalonick$m 2, 
%e pred návratom Krista nastane „apostasia“, "o znamená odpad od viery. 
Cirkev Ríma a v#etky ostatné cirkvi sa odvtedy stali nevedomky obe&ami 
„apostasie“. Rímska cirkev existuje len od "ias Kon#tantína, nemá ni" 
spolo"né s cirkvou Je%i#a Krista a v ni"om, ani v u"ení ani v praxi, 
nesúhlasí s Bibliou. Tak isto ani %iadna z in$ch cirkví nemô%e prejs& 
testom Slova. Ak$ zmysel to má, hovori& o „apostasii“ (odpade od viery), 
ak ho nikto nerozozná vo svojom vlastnom %ivote? V$rok sú"asného 
pápe%a bol ve'mi odha'ujúci, ke( povedal, %e Pavol neobjasnil dostato"ne 
osobu, ktorú kres&anská tradícia neskôr nazvala „antikristom“. 

V skuto"nosti je popis dostato"ne jasn$, ak ho niekto mô%e vidie&. 
Hlavn$ v$rok o antikristovi v 2. Tesalonick$m 2 hovorí, %e sa uvedie 
v spojení s „apotasiou“ ako „%lovek hriecha“, „%lovek zatratenia“, priamy 
protivník Krista, povy#ujúci sa nado v#etko, "o sa naz$va Bôh a oslavuje 
Boha, naz$vajúci sa zástupcom Krista. Tu nachádzame hlavné 
poznávacie znamenie: antikrist je „ten bezzákonník“, "o jasne znamená, 
%e je to mu% z národov, a nie !id, preto%e !idia sú „'ud Zákona“ – Tóry. 
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Ke( v Skutkoch 2:23 Peter vy"íta zodpovedn$m !idom oh'adom 
ukri%ovania Mesiá#a: „Toho ... ste vzali a rukou bezbo!n#ch (nemeck# 
preklad = bezzákonn#ch) pripäli na krí! a zavra!dili ...“, tak t$m myslel 
Rimanov: Piláta, ktor$ rozsudok vyniesol, a na rímskych vojakov, ktorí ho 
vykonali a neskôr si rozdelili Jeho odev (ev. Jána 19:23). 

-ud izraelsk$ je 'ud Zákona. Bôh Pán sám pri#iel na horu Sinaj a dal 
Moj%i#ovi najprv prikázania a potom i cel$ Zákon. K tomu mo%no uvies& 
mnohé biblické miesta. Antikrist v %iadnom prípade nemô%e by& !id, on je 
ten bezzákonník, ktor$ sa dokonca posadí do chrámu Bo%ieho a bude sa 
ako Jeho zástupca vydáva& za Boha (2. Tesalonick$m 2:4).

Meno Jahve 

19. novembra 2008 vy#iel z Vatikánu dekrét o tom, %e meno Bo%ie 
Jahve sa v katolíckej liturgii viac nesmie pou%íva&. T$m nap,*a kúria 
(pápe%ská stolica) prosbu !idovsk$ch rabínov, ktorí predniesli námietku, 
%e toto sväté meno Bo%ie má by& oznámené a% najvy##ím k*azom 
v novovybudovanom chráme v Jeruzaleme. Toto meno, ktoré sa 
v hebrejskom texte skladá len zo #tyroch hlások J H W H (Jod Ha We 
Ha), vyslovil sám Bôh: „A )alej hovoril Bôh Moj!i"ovi a riekol mu: Ja som 
Bôh Pán! Ukázal som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi pod menom 
Siln# Bôh v"emohúci, ale svojím menom Bôh Pán som im nebol 
známy.“ (2. Moj%i#ova 6:2 – 3). 

Úvodom k oznámeniu desiatich prikázaní povedal V#emohúci: „Ja som 
Pán Jahve, tvoj Bôh Elohim, ktor# som 'a vyviedol z Egyptskej zeme ...“ 
Potom prikázal: „Nevezme" mena Pána, svojho Boha, nadarmo. Lebo Pán 
nenechá bez pomsty toho, kto by vzal Jeho meno nadarmo.“ Bo%ie zmluvné 
meno Pána je tak sväté, %e smie by& pou%ívané len v bázni, v uctievaní 
v bohoslu%be. Tak to Bôh sám tak ur"il a vyslovil: „Na ka!dom mieste, 
na ktorom dám slávi' pamiatku Svojho mena, prídem k tebe a po!ehnám 
'a.“ (2. Moj%i#ova 20:24). 

Toto sväté meno nesmelo by& vyslovované, ke( bol vyná#an$ m+tvy 
z domu, preto%e Bôh nie je Bohom m+tvych ale %iv$ch: „Ml%a'! 
Lebo nechceli vyslovi' meno Hospodinovo.“ (Ámos 6:10, nemeck$ preklad). 
Toto biblické miesto !idovskí u"ení Písma zle porozumeli a z toho 
vyvodili, sväté meno Jahve vôbec nikdy viac nemalo by& vyslovované. 
Ke( okolo roku 270 pred Kristom prekladalo 70 alebo 72 !idovsk$ch 
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u"encov v egyptskej Alexandrii hebrejskú Bibliu do gréckeho jazyka, 
zapo"ala ve'ká chyba: v tomto preklade známom ako „Septuaginta“ 
zamenili meno Jahve za slovo „Kyrios“. 

!idovskí u"enci v Tibérii vôbec so Septuagintou a s v nej pou%ívan$m 
slovom „Kyrios“ nesúhlasili. Neskôr bolo aj v hebrejskej Tóre namiesto 
JHWH "ítané „Adonai“. A% dodnes sa !idia modlia „Elohim Adonai“ 
namiesto „Elohim Jahve“. Ani jedno z ozna"ení Pána – Adonai, Kyrios 
a Dominus – nemá %iadny priamy vz&ah k Bohu. Adonai mô%e by& velite', 
Kyrios vládca, Dominus panovník, ale %iadny z nich nemá %iadny priamy 
vz&ah k jedinému pravému Bohu, ktor$ sa zjavil skrze Svoje zmluvné 
meno Elohim Jahve. Taktie% ozna"enie Jehova je nesprávnym v$kladom 
a bolo pou%ívané a% od roku 1518. 

Majú v"etci rovnakého Boha? 

V poslednom "ase po"ujeme stále znova v$rok: „V"etci máme predsa 
rovnakého Boha!“ To nemô%e by& pravda. Samozrejme je len jeden jedin$ 
Bôh, ktor$ sa od po"iatku "asu zjavoval ako Elohim Jahve. On je Ve"n$, 
Stvorite' neba a zeme. On je Krá', Záchranca, Sudca, v#etko vo v#etkom. 
On sám povedal: „ ... krome m(a niet Boha.“ (Izaiá# 44:6 a iné). To je Bôh 
Moj%i#ov a Izraelov. On sám dal tu na zemi Svojmu 'udu Izraelskému 
to jedine platné vyznanie viery: „Po%uj, Izraelu, Ve%n#, ná" Bôh, ve%n# je 
jeden!“ - Adonai Elohenu Adonai Echad (5. Moj%i#ova 6:4-9, nemeck$ 
preklad). 

„Kres'ansk#“ „trojjedin#“ Bôh bol vymyslen$ katolíckymi cirkevn$mi 
otcami a% v 3. kres&anskom storo"í. Neexistuje jedno jediné miesto Písma 
kde by stálo slovo „trojjedinos'“, „trojjedin# Bôh“, „ve%n# Syn“ alebo „Bôh 
Syn“. Neexistuje %iadne biblické miesto, ktoré hovorí o tom, %e Bôh ur"il 
Svätého Ducha za 3. osobu, to u"inili cirkevní otcovia a% v roku 386. A tak 
nie je ani jedno jediné miesto, ktoré by sved"ilo o tom, %e Bôh splodil 
v nebi Syna, alebo o tom, %e Otec a Syn mali v nebi rozhovor. Nie sú to ni" 
iné ako zlé porozumenia o Bohu, ktoré boli takzvan$mi „otcami 
kres'anstva“ najprv uvedené ako u"enia a následne zavedené ako dogmy. 

Pritom je práve Bo%stvo a osobné Bo%ie zjavenie ako Otca v Synu tou 
najdôle%itej#ou témou biblického zvestovania, preto%e sa stalo kvôli na#ej 
spáse a záchrane. Túto tému som v mojich bro%úrach na základe 
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príslu#n$ch biblick$ch miest rozsiahle objasnil, aby v nej mohol ma& 
jasno ka%d$, kto nestranne a úprimne h'adá. 

Bohom Mohameda a islamu je Aláh. Ako je známe v(aka príslu#n$m 
historick$m písomnostiam, je to prastar$ babylonsk$ boh mesiaca, ktor$ 
mal dáva& plodnos& celej zemskej vegetácii. Po porá%ke v#etk$ch 
ostatn$ch kme*ov a ich bohov prehlásil Mohamed svojho boha Aláha 
za jediného pravého boha a seba ako jeho proroka. V Kábe v Meke zostalo 
v#etko s uctievaním "iernych kame*ov pri starom a aj pôstny mesiac 
ramadán sa e#te dnes za"ína na de* novu mesiaca. Taktie% cie' zostáva 
rovnak$, toti% %e islamsk$ polmesiac sa na zemi stane skrze obrátenie 
v#etk$ch nemuslimov pln$m mesiacom. 

Pri mojich kázaniach v dvanástich islamsk$ch krajinách, ktoré som 
po"as mnoh$ch rokov nav#tívil, ma v%dy ve'mi bolelo, ke( prekladate' 
nahradil slovo Bôh slovom „Aláh“. V Indonézii, ktorá je s 227 miliónmi 
obyvate'ov najvä"#ou islamskou krajinou na zemi, je meno Aláh dokonca 
napísané v Biblii, a to od prvého ver#a 1. Moj%i#ovej a% po posledn$ 
v prorokovi Malachiá#ovi. To bolo pre m*a nepochopite'né. Nakoniec sa 
drah$ Pán postaral o to, %e som spoznal jedného profesora, ktor$ je "inn$ 
v Biblickej spolo"nosti (The Bible Society) v Jakarte. Bôh mu po"as môjho 
kázania otvoril porozumenie a pod jeho vplyvom bola Biblia nanovo 
vytla"ená. Hne( mi poslal jeden exemplár a sám som sa mohol 
presved"i&, %e meno Aláh sa tam viac nenachádza, ale je nahradené 
slovom Elohim Jahve. V(aka bu( Bohu Pánu za to! 

Toto sa dostalo v Indonézii a Malajzii dokonca k vládnym kruhom. 
Islamská vláda v Malajzii preto vo februári 2009 zakázala kres&ansk$m 
cirkvám (alej pou%íva& meno Aláh. Ako mi v marci 2009 pri mojej 
poslednej náv#teve v Jakarte dosved"il jeden "lovek, aj vláda v Jakarte 
u% "oskoro bude toto rozhodnutie nasledova&. 

Krst 

Nedávno bola baptistická denominácia na najvy##ej úrovni vo Svetovej 
rade cirkví vyzvaná, aby prijala denomina"né pokropenie novorodencov 
ako krst a upustila od „znovukrstenia“. Predsedajúci sa ale nepoddal 
a stato"ne vyhlásil: „Pre nás to nie je %iadne „znovukrstenie“, ale skuto"n$ 
krst veriacich, ktorí sa rozhodli pre Krista.“ 
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Po"as "asu reformácie boli takzvaní „anabaptisti“ (znovukrstenci) 
prenasledovaní, preklínaní a vra%dení. Rímska cirkev a neskôr 
protestantské #tátne cirkvi, ktoré povstali z reformácie, sa odvolávali 
na Efezsk$m 4:5 a prehlasovali, %e nemô%e by& %iadny druh$ krst, 
preto%e je napísané: „Jeden Pán, jedna viera, jeden krst ...“ Anabaptisti 
si na druhej strane uvedomili, %e nemô%u prija& u"enie sviatosti krstu, 
toti% %eby die&a bolo znovuzrodené skrze rituál pokropenia vodou, 
preto%e to bola len cirkevná tradícia, skrze ktorú nikto neprijal ve"né 
spasenie od Boha. Preto zamietli krst detí a nechali sa ako veriaci 
pokrsti& pod'a Slova z ev. Marka 16:16: „Ten kto uverí a pokrstí sa, bude 
spasen# ... “. Biblia sa stala dostupná v#etk$m a ka%d$ mohol "íta& a sám 
sa rozhodnú&, "i podstúpi jedin$ biblick$ krst viery alebo zostane 
v cirkevn$ch tradíciách pokropenia novorodencov, ktoré pochádza z "ias 
násilného nanucovania kres&anstva a v o"iach Bo%ích nie je %iadnym 
krstom. Po"as tohto prebudenia za"ali znova krsti& jedn$m ponorením, 
pri"om obaja, krstená i krstiaca osoba, vo#li do vody, tak ako to bolo 
v rannom kres&anstve. „A rozkázal vozu, aby postál, a obidvaja zi"li 
do vody, Filip aj eunuch, a pokrstil ho.“ (Skutky 8:38) 

„A ke) bol Je!i" pokrsten#, hne) vystúpil z vody, a h$a, otvorili sa mu 
nebesia, a videl Ducha Bo!ieho, ktor# zostupoval akoby holubica 
a prichádzal na neho. A h$a, bolo po%u' hlas z nebies, ktor# hovoril: Toto je 
ten môj milovan# Syn, v ktorom sa mi za$úbilo.“ (ev. Matú#a 3:16 – 17) 

Tie% dnes sú tí, ktorí znovu krstia v mene Pána Je%i#a Krista, tak ako 
to bolo na po"iatku, odmietaní a prenasledovaní. Pred vyslovením súdu 
mô%e ka%d$ "íta&, ako bol krst vykonávan$ v Jeruzaleme (Skutky 2), 
v Samárii (Skutky 8), v Cezarei (Skutky 10), v Efeze (Skutky 19) a v Ríme 
(Rimanom 6). V#etci apo#toli a evanjelisti bez v$nimky správne 
porozumeli ve'kému povereniu a krstili v mene Pána Je%i#a Krista. 
Bôh sa zjavil ako Otec v nebi, v Jeho Synovi na zemi a v Jeho cirkvi skrze 
Svätého Ducha. Pod'a slov ná#ho Pána v ev. Matú#a 28:19 znel príkaz 
vykonáva& krst v mene, nie v tituloch. Tu sa jedná o novozákonné 
zmluvné meno Jashua - Je%i# = Jahve Záchranca. „Svät# Ot%e, zachovaj 
ich v svojom mene, ktor#ch si mi dal, aby boli jedno ako my.“  
(ev. Jána 17:11b). Sväté Písmo nepozná ani sviatos& krstu ani 
znovuzrodenie skrze krst a taktie% %iadne úradné jednanie. Aj ke( nie 
v#etky denominácie a slobodné cirkvi prijímajú v#etky u"enia katolíckej 
cirkvi, aj tak zostávajú v ich troji"nej tradícii krstu. Teraz pred návratom 
Je%i#a Krista musí by& v Jeho cirkvi ka%dé u"enie a prax navrátené 
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do súladu s Bohom a jeho Slovom, aby sme mohli by& vrátení 
do prapôvodného  stavu. 

Svet v kríze 

Ur"ite sme po"ítali so v#etk$m, ale nie s mnoh$mi krízami, ktoré teraz 
otriasajú cel$m svetom. To, "o zapo"alo v bankách, strhlo so sebou celé 
hospodárstvo a cel$ svet v miere, ktorú sme e#te nikdy neza%ili. Denne 
sme konfrontovaní s &a%iv$mi správami a najhlb#ie dno sme e#te 
nedosiahli. Táto situácia mi pripomína vetu, ktorú raz povedal kardinál 
arcibiskup Mníchova-Freisingu Faulhaber (1869-1952): „Keby svet krvácal 
z 1 000 rán a re%i národov by sa zmie"ali ako v Babylone, vtedy uderí 
hodina katolíckej cirkvi.“ (K.-H.Deschner, Kriminálna história 
kres&anstva). 

V#etky nádeje spo"ívajú na USA a ich novom prezidentovi Barackovi 
Hussein Obamovi, ktor$ s vojnou v Iraku prevzal dodato"ne &a%ké 
dedi"stvo. Ka%dá vojna má následky, ktoré sa nikdy nedajú vzia& spä&. 
Ako znela otázka v jednom rozhovore v televízii CNN: „Aká bola 
najvä%"ia chyba, ktorú nejaká vláda urobila v 20. storo%í?“ a odpove(: 
„Vpád nemeck#ch vojsk do Sovietskeho zväzu v júni roku 1941.“ Druhá 
otázka znela: „Aká bola najvä%"ia chyba nejakej vlády v tomto storo%í?“ 
Odpove(: „Vpád vojsk USA a Ve$kej Británie do Iraku v marci 2003“. 

Viac ako 4 000 americk$ch vojakov bolo doteraz privezen$ch 
v rakvách, (al#ie tisíce boli zranené a vrátili sa domov ako 
traumatizovaní mrzáci. Viac ako 3,5 milióna Ira"anov je bez domova 
a ko'ko bolo zabit$ch nevie nikto, zem le%í v troskách.

Ako ka%dá vojna je taktie% vojna v Iraku zlo"inom proti 'udstvu. 
Najprv i#lo zdanlivo o ukon"enie vlády Saddáma Husseina a „zbavenie 
sveta hrozby jadrovej vojny“. Hans Blix ani El Barradei v#ak nena#li ani 
najmen#iu stopu po jadrov$ch ani in$ch zbraniach hromadného ni"enia, 
preto bolo zrejmé, %e tam i#lo len o ropu. 

Ak ex-prezident Spojen$ch #tátov George W. Bush nekonvertuje 
na katolicizmus, ako to urobil Tony Blair, musí sa ma& na pozore, 
aby ne"elil obvineniu na medzinárodnom súde v Haagu kvôli vojne 
v Iraku. Nov$ prezident Barack Obama mô%e veci robi& len lep#ie, 
preto%e hor#ie sa to u% robi& nedá. 
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Popieranie holokaustu 

Táto téma nemô%e by& objasnená bez vyvrátenie tvrdení Vatikánu 
alebo vyhlásení in$ch strán. Kto chce porozumie& súvislosti toho, "o sa 
dialo v tretej rí#i so !idmi, musí sa vráti& nielen do "ias #panielskej 
inkvizície, ke( bolo tisíce !idov upálen$ch na hranici spolu s Tórou 
a Talmudom a (al#í vyhostení, nielen k Portugalsku a .panielsku v roku 
1492, ktoré boli prehlásené za "isté od !idov, nielen k siedmim krí%ov$m 
v$pravám, ktor$m padlo za obe& 22 miliónov pohanov, moslimov a !idov, 
ale musíme bra& do úvahy, "o oznámili katolícki cirkevní otcovia koncom 
druhého a v tre&om storo"í. Ich #tvavé v$roky proti !idom sú základom 
odvtedy neutíchajúcej nenávisti vo"i !idom a ich prenasledovania 
a% do dne#ného "asu. 

V tejto súvislosti boli známi Justín, Ireneus, Cyprián, Atanázius, 
Eusébius, Efraim, Chrysostomus, Hieronymus, Hilarius, Ambrozius 
a Augustin. Rí#ska cirkev, ktorá odvtedy vznikla, nie je v %iadnom 
prípade – ako je to v#eobecne prijímané – identická s cirkvou Je%i#a 
Krista. A% do posledného prenasledovanie kres&anov pod Diokletiánom, 
ktoré trvalo a% do roku 312, neexistovala %iadna jednotná #tátna cirkev 
v Rímskej rí#i, ale len rôzne smery viery. Bol to Kon#tantín, ktor$ v roku 
313 oznámil uznanie kres&anského nábo%enstva, a skoro potom, v roku 
321, zakázali !idom slávi& sabat – sobotu a zaviedli povinnú nede'u 
a zo synagóg spravili stajne. 

Boli to oslepení otcovia #tátnej cirkvi, ktorí vôbec nepre%ili obrátenie 
ku Kristu, ale prijali iba kres&anstvo ako nábo%enstvo, ktorí sú 
zodpovední za proti%idovské postoje. Zavrhli !idov spolu so Star$m 
Zákonom a posmieva"ne vymenili JEDINÉHO Boha izraelského 
za „trojjediného“ boha. Ka%d$ zlo"in %ehnali tou nimi vynájdenou 
formulou „v mene Otca, Syna a Ducha svätého“. Odvtedy pou%íva cirkev 
túto úplne nebiblickú formulu, ktorú nevzal do úst %iadny apo#tol. Sejba 
t$chto rann$ch cirkevn$ch otcov v rímskej cirkvi po"as storo"í vzi#la. 
„Ako %ervená ni' sa proti!idovstvo tiahne skrze cirkevné dejiny – %asto ako 
krvavá stopa.“ –  tak to stojí v mesa"níku Spiegel z februára 2009. 

V Nemecku pri#lo v roku 1096 po prv$ch krí%ov$ch v$pravách 
v mestách Trier, Speyer, Worms a Kolín k pogromom proti %idovsk$m 
obyvate'om, ktor$m padli za obe& tisíce. V roku 1215 bolo 
na 4. lateránskom koncile po%adované ozna"ovanie !idov. V katolícky 
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utváranej Európe dochádzalo po"as storo"í k pravideln$m pogromom. 
Boli getá, ozna"ovanie !idov, ich izolácia a diskriminácia. V liturgiách 
na Ve'k$ piatok boli dokonca prijaté pasá%e obvi*ujúce !idov. 
Ka%d$ vern$ katolík musel pova%ova& !idov za skazen$ch, za vrahov 
Krista a Boha, ako ich naz$vali cirkevní otcovia. Toto semeno vzi#lo 
aj v neskor#om %ivote Martina Luthera, ktor$ vydal v roku 1543 pamflet 
„O !idoch a ich klamstvách“. Ani ortodoxné cirkvi neboli v$nimkou. 
E#te  aj na konci 19. storo"ia nastala vlna pogromov proti !idom v Rusku. 

Bez (al#ích odôvod*ovaní mô%eme poveda&, %e po"as celého "asového 
úseku protestantsk$ch vlád v Nemecku nebolo ani jedno jediné 
prenasledovanie !idov. Práve naopak: !idia boli plnohodnotní ob"ania 
a mohli obsadzova& pozície, boli sudcovia, poslanci, lekári, obchodníci 
at(., presne ako ostatní Nemci. 

V nedávnej histórii priniesol zmenu rok 1929, ke( Benito Mussolini 
pomohol cirkvi k novej moci pomocou tzv. lateránskych zmlúv 
z 11. februára t$m, %e zaplatil jej dlh vo v$#ke 1,75 miliardy lír a daroval 
Vatikánu 44 hektárov ako v$sostné #tátne územie. K tomu pri#iel 
konkordát medzi talianskym #tátom a pápe%om Piom XI. ako 
predstavite'om rímsko-katolíckej cirkvi. Preto mô%e Vatikán tento rok 
slávi& osemdesiate v$ro"ie vo svojej sú"asnej podobe. 

20. júla potom nasledoval konkordát medzi Vatikánom a Hitlerovsk$m 
Nemeckom. Tak si rímska cirkev zabezpe"ila v#etky dôle%ité pozície moci 
pre svojich zástupcov. Pod Hitlerom, ktor$ sa chválil t$m, ako ve'a sa 
nau"il od jezuitov, zapo"ala v tretej rí#i s vládou s prevahou katolíkov 
nová epocha. Antisemitizmus sa stal verejne prijate'n$. Ka%d$ by si mal 
pre"íta&, akú #tvavú kampa* zapo"al proti !idom Dr. Karl Lueger, 
ktor$ bol v rokoch 1897 a% 1920 starostom Viedne, a od ktorého dostal 
Hitler prvé #tvavé písomnosti – a aké #tvavé heslá úplne verejne hlásal 
Heinrich Himmler v Bavorsku, Július Streicher, von Papen, Dr. Joseph 
Goebels a mnohí iní. Z ich poh'adu museli by& !idia ako od Boha 
zavrhnutí prenasledovaní, vyhá*aní alebo vra%dení. Tak%e nie je 
prekvapujúce, %e 6 najhor#ích táborov smrti vrátane Auschwitz/Oswiecim 
bolo vybudovan$ch práve v silne katolíckom Po'sku. 

Presved"enie katolíckych cirkevn$ch otcov, ktorí boli vyhlásení 
za svät$ch, bolo základn$m postojom v katolíckej cirkvi. Ka%d$ si mô%e 
v príslu#nej literatúre pre"íta&, "o bolo hlásané, toti% dokonca 
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%e „kto zabije +ida, zmier(uje smr' Krista“. Tak boli milióny !idov 
v dobrom vedomí vyvra%dené. Kto si dá námahu a nie"o málo si pre"íta 
z viac ako 40 000 publikácií o 2. svetovej vojne a holokauste, ktoré boli 
zverejnené, ten vie, kde má nenávis& vo"i !idom a ich prenasledovanie 
vlastne svoje korene, a pre"o boli mo%né prenasledovania a masové 
vra%dy. 

Oficiálne musí cirkev prirodzene protire"i& p. Hochhutovi, ktor$ v roku 
1963 publikoval drámu Vikár, v ktorej odhalil úlohu pápe%a Pia XII po"as 
t$ch "asov. Mali by sme si klás& otázku: Pre"o Vatikán tak vehementne 
odmieta  otvori& tajné archívy  z rokov 1939-1945? Pápe% Pius XII dostal 
spravodlivé miesto v „Sále hanby“ v pamätníku obetiam holokaustu 
Yad Vashem v Jeruzaleme. Tvrdenie, %e svojím ml"aním chcel predís& 
tomu, aby sa stali e#te hor#ie veci, znie ako úpln$ v$smech pri poh'ade 
na udalosti, ktoré vy#li najavo. Pápe% Benedikt XVI trvá na tom, %e tento 
portrét musí by& odstránen$ predt$m, ako v máji 2009 nav#tívi 
Jeruzalem. 

Najtragickej#iu "as& histórie 'udstva musíme prenecha& súdu 
pred bielym trónom. Svetové hlavné mesto Rím je jasne popísané 
v Zjavení 17 a 18. V poslednom ver#i "ítame: „A na"la sa v (om krv 
prorokov a svät#ch a v"etk#ch pobit#ch na zemi.“ 

)o sa t$ka Izraela a Jeruzalema, tak sa teraz nap,*ajú v#etky 
zas'úbenia, ktoré im Bôh dal: „Preto povedz: Takto hovorí Pán Hospodin: 
A zhroma!dím vás z národov a zoberiem vás zo zemí, do ktor#ch ste 
rozpt#lení, a dám vám zem Izraelovu.“ (Ezechiel 11:17, ev. Luká#a 21:24). 
„A tak ich zasadím na ich zemi, a nebudú viacej vykorenení s povrchu 
svojej zeme, ktorú som im dal, hovorí Hospodin, tvoj Bôh.“  
(Ámos 9:9 – 15). Nech Bôh po%ehná Svoj 'ud zmluvy, Izrael. Amen. 

„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) 

Pravda krá"a vpred, pravda zví&azí. Bu(te dobrej mysle, Pán 
so Svojimi u"iní v#etko dobre. 

V Bo%om poverení pôsobiaci
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Fotografia z marca 2009: brat Leonard Russ, brat Paul Schmidt a brat 
Frank 

„Star"í, ktorí dobre spravujú, nech sú pova!ovaní za hodn#ch dvojej cti, 
najmä tí, ktorí pracujú v slove a v u%ení (nemeck# preklad = kazatelia 
a u%itelia).“ (1. Timoteovi 5:17) 

Tento text sa plne vz&ahuje na na#ich oboch bratov. V#etci, ktorí sú 
na celej zemi s nami spojení, poznajú brata Russa a brata Schmidta. 
U% 50 rokov slú%ia v lokálnom zbore v Krefelde a t$m v na#ej zemi, 
tak ako aj vo v$chodoeurópskych krajinách. 

Po"as mnoh$ch rokov, v ktor$ch som smel nies& Slovo hodiny do celého 
sveta, som sa na oboch mojich bratov mohol spo'ahnú&. A aj v roku 1979, 
ke( satan vypustil celé peklo, aby m*a, zbor a dielo Bo%ie zni"il, 
daroval Bôh na#im star#ím milos& zosta& pevne stá& napriek mocn$m 
otrasom. Bôh odplatí ich vernos& vo ve"nosti. Ako aj ja, sú i na#i obaja 
bratia v pokro"ilom veku. Prosíme, aby ste nás niesli vo va#ich 
ka%dodenn$ch modlitbách. 

„A toto evanjelium krá$ovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo 
v"etk#m národom, a vtedy príde koniec.“ (ev. Matú#a 24:14) 
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Kontakt

Slobodná +udová Misia
I. Krasku 18, 91705 Trnava

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