
„ 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 DECEMBER 1974
Srdečne vás všetkých zdravím v  drahom mene Pána Ježiša Krista Slovom 

z listu Židom 1:3:

„…KTORÝ SÚC ODBLESKOM JEHO SLÁVY A OBRAZOM JEHO PODSTATY A NESÚC VŠETKO 

SLOVOM SVOJEJ MOCI…“

Všetky veci boli povolané do bytia skrze Jeho všemohúce Slovo. Pán hovoril 
a stalo sa. Vyslovil príkaz a bolo to tu. Čokoľvek ústa Všemohúceho vyslovili sa 
musí stať. To je nezmeniteľné. V našom živote viery musíme vidieť pôsobenie 
moci Slova Božieho. Je to to isté Slovo, skrze ktoré všetky veci povstali a  sú 
uchovávané, a ktoré uchová aj veriacich. Jakub píše v 1:18:

„A CHCÚC TO TAK, SPLODIL NÁS SLOVOM PRAVDY, ABY SME BOLI AKOUSI PRVOTINOU 

JEHO STVORENÍ!“

Ten istý Boh, ktorý povolal do bytia stvorenie, nás učinil skrze Slovo pravdy 
novým stvorením v Kristu. Peter píše:

„…ZNOVA SPLODENÍ SÚC NIE Z PORUŠITEĽNÉHO SEMENA, ALE Z NEPORUŠITEĽNÉHO, 
ŽIVÝM SLOVOM BOHA A ZOSTÁVAJÚCIM NA VEKY … SLOVO PÁNOVO ZOSTÁVA NA VEKY.“  
(1. PETROVA 1:23 A 25)

Slovo bolo na  počiatku, Slovo je na  konci. Má stvoriteľskú, zachraňujúcu 
a  uzdravujúcu moc. Každé Slovo Božie sa skrze vieru stáva v  našich životoch 
realitou. Keby sme len mohli pochopiť, že ak sme splnili Božie podmienky, musí 
sa naplniť každé zasľúbenie, ktoré vo viere vyslovíme.

Každé zasľúbenie je viazané na  poslušnosť viery. Všetci veriaci v  tejto 
poslednej generácii, ktorí veria zasľúbeniam o návrate Ježiša Krista, prežijú, 
že Božie Slovo je pri nich pravdou a prežijú Božiu moc na sebe zjavenú. Kto Slovo 
o záchrane od srdca verí, prežije moc uzdravenia. Kto  verí Slovu zasľúbenia 
premeny a vytrhnutia, prežije moc Slova Božieho.

Na Kristovi sa naplnilo Slovo Božie, že neuvidí porušenia. Každé zasľúbenie, 
ktoré sa na Neho vzťahovalo, bolo potvrdené ako pravda. Rovnakým spôsobom 
sa pri všetkých veriacich naplní každé zasľúbenie Slova Božieho. Tá istá moc, 
ktoré vzkriesila Ježiša Krista z mŕtvych, obživí a premení aj naše smrteľné telá. 



Všetko sa musí stať podľa Slova Božieho. Vo Svojom Slove Boh predurčil priebeh 
celých dejín ľudstva. Na tom sa absolútne nič nezmení.

Časové udalosti

Vždy znova je svetová verejnosť upozorňovaná na  „Blízky východ“ a  tým je 
pripomínaný izraelský ľud. Všetci veriaci vedia, o čo v  tomto čase ide a myslia 
na  ľud izraelský na  svojich modlitbách a  žehnajú mu v  mene Pánovom. 
Bez ohľadu na postoj vlád, je a zostáva postoj detí Božích biblický, či už bývajú 
v  Rusku, Číne, Európe alebo Amerike, nehrá žiadnu úlohu. Veriaci sú Bohom 
vyučovaní a majú Boží postoj, postoj Slova.

Vieme, že  Židia majú byť podľa Božieho zasľúbenia na  konci času 
zhromaždení zo všetkých národov a vrátiť sa späť do svojej domovskej krajiny. 
Boh Pán sám dal Abrahámovi, svojim služobníkom a  prorokom sľub, že  ich 
potomstvo bude prebývať v zasľúbenej zemi. Bolo to ustanovené v Božom pláne, 
že Židia ako celý národ, Mesiáša pri Jeho prvom príchode neprijmú a nepoznajú, 
aby tým bola daná príležitosť všetkým národom uveriť a prijať Ježiša Krista ako 
osobného Spasiteľa.

Už v  čase Mojžiša Pán predpovedal osud ľudu Izraelského, pretože videl, 
že svojimi srdcami vždy blúdili a nenechali sa jeho Duchom trestať.

„A VÁS ROZPTÝLIM MEDZI NÁRODY A VYTASÍM MEČ A POŠLEM HO ZA VAMI, VAŠA ZEM 

BUDE PÚŠŤOU, A VAŠE MESTÁ BUDÚ ZRÚCANINAMI.“ (3. MOJŽIŠOVA 26:33)

„NEBUDETE DLHO ŽIŤ NA NEJ, LEBO ISTOTNE BUDETE VYHLADENÍ. PÁN VÁS ROZPTÝLI 

MEDZI NÁRODY, A ZOSTANE VÁS MALÝ POČET MEDZI POHANSKÝMI NÁRODMI, KAM VÁS 

ZAVEDIE PÁN. A TAM BUDETE SLÚŽIŤ BOHOM, DIELU RÚK ČLOVEKA, DREVU A KAMEŇU, 
KTORÉ ANI NEVIDIA ANI NEČUJÚ ANI NEJEDIA ANI NEČUCHAJÚ. ALE AK BUDETE ODTIAĽ 

HĽADAŤ PÁNA, SVOJHO BOHA, NÁJDEŠ, KEĎ HO BUDEŠ HĽADAŤ CELÝM SVOJÍM SRDCOM 

A CELOU SVOJOU DUŠOU. “ (5. MOJŽIŠOVA 4:26–29)

BOH PÁN spomína na  SVOJU zmluvu s  Izraelom. Síce sa na  nich hneval, 
ale znova sa k nim obracia v láske.

„TAKTO HOVORÍ BOH, TEN PÁN: HĽA, JA VEZMEM SYNOV IZRAELOVÝCH SPOMEDZI 

NÁRODOV, KAM ODIŠLI, A  ZHROMAŽDÍM ICH ZO VŠETKÝCH STRÁN A  DOVEDIEM ICH 

DO ICH ZEME.“ (EZECHIEL 37:21)

V ev.  Matúša  24 hovorí Pán Ježiš o figovníku, ktorý rozkvitne a  prinesie 
ovocie, a myslí tým ľud izraelský (Hozeáš 9:10).
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Pavol píše ohľadom Židov:

„HOVORÍM TEDY: ČI AZDA BÔH ZAVRHOL SVOJ ĽUD? NECH SA NESTANE! LEBO VEĎ 

I  JA SOM IZRAELITA, ZO SEMENA ABRAHÁMOVHO, Z  POKOLENIA BENJAMINOVHO. 
NEZAVRHOL BÔH SVOJHO ĽUDU, KTORÝ VOPRED POZNAL… ZROVNA AKO JE NAPÍSANÉ: 
BÔH IM DAL DUCHA HLBOKÉHO SPÁNKU. OČI, ABY NEVIDELI, A UŠI ABY NEPOČULI, AŽ DO 

DNEŠNÉHO DŇA.“ (RIMANOM 11:1–2, 8).

Tento stav zotrvá, až kým do Cirkvi nevojde plnosť z národov. Pavol o Izraeli 
ďalej hovorí:

„TAK PODĽA EVANJELIA SÚ NEPRIATEĽMI PRE VÁS, ALE PODĽA VYVOLENIA MILOVANÍ 

PRE OTCOV. LEBO NIJAKÝM ČINOM NEŽELIE BÔH DAROV SVOJEJ MILOSTI A  SVOJHO 

POVOLANIA.“ (RIMANOM 11:28–29)

Musíme sa naučiť privlastniť si Božie myšlienky Jeho Slova o každej Biblickej 
téme. Len tak môžeme porozumieť spásnemu plánu Božiemu a  prevolať 
s Pavlom:

„Ó, HLBINO BOHATSTVA A MÚDROSTI A ZNÁMOSTI BOŽEJ! AKÉ NEVYZPYTATEĽNÉ SÚ 

JEHO SÚDY A  NEVYSTIHNUTEĽNÉ JEHO CESTY! … LEBO Z  NEHO, SKRZE NEHO A  PRE 

NEHO JE VŠETKO, JEMU SLÁVA NA VEKY. AMEN.“ (VERŠE 33 A 36)

SABBAT (Sobota)

Stále znova sa deje, že sú niektorí znepokojovaní v otázke SABBAT-u, a preto 
by som chcel učiniť niekoľko poznámok. Nachádzam sa v  tej šťastnej pozícii, 
že nemusím obhajovať žiadne spoločenstvo, a preto môžem slobodne a otvorene 
vyložiť Božie Slovo podľa pravdy, bez obáv, že by som porušil predpísané učenia 
nejakého smeru viery.

Zo všetkého písomného materiálu, ktorý nám bol zaslaný, som pochopil, 
že  mnohé Biblické miesta vôbec nie sú podávané v  zodpovedajúcich 
súvislostiach.

Ku každej tému musíme vziať všetky Biblické miesta a  ponechať ich 
v  súvislostiach, do ktorých náležia. Len tak sa môžeme vyvarovať vytrhávaniu 
vecí zo súvislostí. Tvrdí sa, že  Sabbat je «deň Pánov». Taký  výrok v  Biblii 
nejestvuje. Taktiež tam ani raz nestojí napísané, že  nedeľa je «deň Pánov». 
Oboje je výsledok mysle intelektu. Biblia udáva v Starom i Novom Zákone jasné 
vysvetlenie «dňa Pánovho». Citujem z Izaiáša 13:9:
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„HĽA, DEŇ PÁNOV PRICHÁDZA, UKRUTNÝ, PRCHLIVOSŤ A  PÁĽA HNEVU, ABY OBRÁTIL 

ZEM NA PÚŠŤ, A JEJ HRIEŠNIKOV ZAHLADÍ Z NEJ. “

„ALE PRÍDE DEŇ PÁNOV AKO ZLODEJ V NOCI, V KTORÝ POMINÚ NEBESIA S RACHOTOM, 
A  ŽIVLY, ROZPÁLENÉ OHŇOM, SA ROZPLYNÚ, A  ZEM I  DIELA, KTORÉ SÚ NA  NEJ, 
ZHORIA.“ (2. PETRA 3:10)

Na miesto Písma zo  Zjavenia 1:10 môžeme hľadieť len v  celkových 
súvislostiach. Ján bol v duchu v «dni Pána». Videl budúci «deň Pánov».

Čas milosti je označovaný ako «deň Spásy»: 

„LEBO HOVORÍ: V PRÍHODNÝ ČAS SOM ŤA POČUL A V DEŇ SPASENIA SOM TI POMOHOL. 
HĽA, TERAZ JE ČAS PRÁVE PRÍHODNÝ, HĽA, TERAZ DEŇ SPASENIA!“ (2. KORINTSKÝM 6:2) 

Ján nevidel len časový úsek novozákonnej Cirkvi, ale aj to, čo sa malo stať 
potom. Posledný list končí v kapitole 3. V kapitole 4 čítame: 

„…VYSTÚP SEM HORE, A UKÁŽEM TI, ČO SA MUSÍ STAŤ POTOM.“ 

Čas milosti, ktorý trvá už takmer 2  000 rokov, je v  Biblii označovaný ako 
«posledné dni». V deň Letníc sa Peter odvolával na  proroka Joela a  citoval 
proroctvo z kapitoly 3:

„A BUDE V  POSLEDNÝCH DŇOCH, HOVORÍ BÔH, ŽE  VYLEJEM ZO SVOJHO DUCHA 

NA KAŽDÉ TELO…“ (SKUTKY APOŠTOLOV 2:17)

Pokiaľ je Duch Svätý ešte činný, nachádzame sa v  čase milosti. Keď sa však 
6 000 rokov naplní, ktoré v očiach Božích znamenajú šesť dní, započne siedme 
tisícročie, «siedmy deň Boží». Boh stvoril svet za šesť dní a  siedmeho dňa 
odpočinul.

„ALE TO JEDNO, MILOVANÍ, NECH NIE JE SKRYTÉ PRED VAMI, ŽE JEDEN DEŇ JE U PÁNA 

AKO TISÍC ROKOV A TISÍC ROKOV AKO JEDEN DEŇ.“ (2. PETRA 3:8)

Po 6 000 rokoch dejín ľudstva od Adama nastane «deň odpočinutia Pána» – 
«Tisícročné kráľovstvo» (Zjavenie 20:6).

Ďalej sa tvrdí, že  kto oslavuje nedeľu, nesie znamenie šelmy. To nie je len 
falošný výrok, ale smrteľný výklad Písma. Chce snáď niekto povedať, že Kristus 
mal znamenie zvieraťa, pretože sa s učeníkmi stretával v nedeľu?

„POTOM V  PRVÝ DEŇ TÝŽDŇA, SKORO RÁNO, KEĎ EŠTE BOLO TMA, PRIŠLA MÁRIA 

MAGDALÉNA K HROBU … A KEĎ BOL VEČER TOHO DŇA, PRVÉHO DŇA TÝŽDŇA, A DVERE, 
KDE BOLI UČENÍCI ZHROMAŽDENÍ, BOLI ZAMKNUTÉ ZO STRACHU PRED ŽIDMI, PRIŠIEL 

JEŽIŠ A ZASTAL SI DO UPROSTRED A POVEDAL IM: POKOJ VÁM!“  (EV. JÁNA 20:1 A 19)
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„A PO ÔSMICH DŇOCH BOLI ZASE VNÚTRI JEHO UČENÍCI A TOMÁŠ S NIMI. VTEDY ZASE 

PRIŠIEL JEŽIŠ PRI ZAMKNUTÝCH DVERÁCH A  STAL SI DO UPROSTRED A  POVEDAL: 
POKOJ VÁM!“ (VERŠ 26)

Chce niekto tvrdiť, že Pavol a prví kresťania mali znamenie šelmy, pretože 
mávali bohoslužby v nedeľu?

„A V PRVÝ DEŇ TÝŽDŇA, KEĎ SME SA ZIŠLI LÁMAŤ CHLIEB…“ (SKUTKY 20:7)

Neexistuje žiadne Biblické miesto, z ktorého by vyplývalo, že Pán Ježiš, alebo 
apoštoli s  tými, ktorí uverili konali bohoslužbu na  «SABBAT». Dosť často však 
stojí napísané, že Pán Ježiš i apoštoli, kázali Židom na «SABBAT».

Počas asi dvadsiatich rokov mojej služby som konal bohoslužbu každú sobotu, 
nedeľu a každého dňa týždňa, v ktorom bola príležitosť.

Pavol dokonca prikázal, aby zbierka pre svätých bola vykonávaná prvého dňa 
týždňa (1. Korintským 16:2).

Čo sa týka Židov, im BOH prikázal «SABBAT» ako znamenie navždy.

„PRETO BUDÚ SYNOVIA IZRAELOVI (nie národy) OSTRÍHAŤ SOBOTU TAK, ABY SVÄTILI 

SOBOTU PO SVOJICH POKOLENIACH VEČNOU ZMLUVOU. JE TO ZNAMENÍM MEDZI MNOU 

A MEDZI SYNMI IZRAELOVÝMI (nie pohanmi) NA VEKY…“  (2. MOJŽIŠOVA 31:16–17)

Kto správne číta cirkevné dejiny a  oboznámil sa s  ustanovením nedele 
pápežom, ten sa musí zamyslieť nad nasledovným. To neľudské na tomto jednaní 
nestojí v  prvom rade v  tom, že  bol obzvlášť zdôrazňovaný deň, v  ktorom sa 
kresťania už viac ako 200 rokov zhromažďovali – nie, to diabolské leží v  tom, 
že  začali Židov prenasledovať, označovať za vrahov Božích a  nútili ich držať 
nedeľu. Držanie «SABBATU» im bolo pod hrozbou trestu a  prenasledovania 
zakázané.

Boh Pán, ktorý dal Svojmu Izraelskému ľudu «SABBAT» ako znamenie 
zmluvy, pomstí toto kruté jednanie pápežov. Kto Bibliu číta správne, bez námahy 
porozumie, že dokonca i Pána obviňovali z toho, že nedodržuje «SABBAT».

Všetci tí, ktorí uverili v  Ježiša Krista a  našli pokoj s Bohom, vošli v  pravé 
Božie «sobotné odpočinutie». Tento pokoj nie je len na  nejaký deň týždňa, 
ale  navždy v  Bohu. Je veľmi dôležité, aby sme vo všetkých veciach udržali 
Biblickú rovnováhu. Kam sa vkradne fanatizmus, vychladne láska ku Kristu 
a  prepukne tvrdohlavý dogmatizmus. Ak učiníme stredobodom niečo iné ako 
Jeho, tak už je požehnanie preč.
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Vystúpenie z cirkví

Vždy znova podávajú noviny správu o tisícoch, ktorý vystupujú 
z  organizovaných cirkví. Pohnútky k  tomu sú rôzne. Mnohí nemôžu ostať 
v  cirkvách z  rozumových dôvodov. Dokonca aj medzi farármi je dosť hlasov, 
ktoré sú stále hlasnejšie. Hodina pokušenia ekuméniou prišla na celú tvár zeme. 
Všetky pravé BOŽIE deti stoja pred rozhodnutím. Kto teraz mlčí a bezodkladne 
nejedná, je spoluvinný na náboženskom zvádzaní.

Vystúpenie farára Richarda Henningera z  cirkvi naplnila v  nemecky 
hovoriacich krajinách hlavné titulky novín. Doslova vysvetlil:

„Je pre mňa nemožné prečítať ekumenické odporúčanie, vyhlásenia a výzvy na obeť. 
Bol by som spoluvinný zvádzaním. Dištanc od ekuménie je možný len vystúpením z cirkvi. 
Pretože nechcem mať  formálne ani teologicky, morálne, politicky alebo finančne nič do 
činenia so ženevskou ekuméniou, neostáva mi nijaká iná možnosť, ako vystúpiť 
z evanjelickej cirkvi. Inak moje dištancovanie nie je možné.“

Hinnninger k tomu cituje Zjavenie 18:1–5.

Kto patrí k Cirkvi Ježiša Krista, nemôže zároveň patriť do ekuménie. Pretože 
sa teraz všetky organizované cirkvi a  slobodné zbory zjednocujú, nie je už 
vystúpenie z cirkví už len doporučením, ale Božou výzvou:

„PRETO ‘VYJDITE SPOMEDZI NICH A ODDEĽTE SA’, PRIKAZUJE PÁN…“  (2. KORINTSKÝM 
6:14, podľa nem. prekladu)

Misijná správa

Z hlbokou vďačnosťou hľadíme späť na  to, čo Boh v  tomto roku učinil. 
Nielen v Európe, ale na celom svete sme sa museli postarať o to, aby sa započala 
práca v iných rečiach. Mohli by sme podať správu o mnohom, čo Boh skrze zvesť 
času konca na koná na východe, západe, juhu i severe. Je nádherné nasledovať 
vedenie Svätého Ducha.

S Božou pomocou si zariadime malú tlačiareň, v ktorej si budeme sami tlačiť 
nemecké a  anglické brožúry. Odkedy sme vydali brožúry «Jemu len ver» 
a  «Pôsobenie zjavenia» v  anglickej reči, nastal mocný prienik v  anglicky 
hovoriacom svete zvesti konečného času. Mnohí pochopili, o čo sa skutočne 
jedná a obdržali Biblický základ viery. Prvé vydanie oboch brožúr malo náklad 
10 000 kusov a bolo v krátkom čase rozdané a musí sa robiť dotlač. Sme zo srdca 
vďační za mnohé posmeľujúce listy.
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Rozhlasové vysielania

PÁN to tak viedol, že  sme okrem nemeckého vysielania rádia Luxemburg 
mohli započať aj s  anglickým vysielaním v  Kanade. Budeme vysielať cez tak 
mnohé rozhlasové stanice ako len to bude možné, aby sme hlásali zvesť 
konečného času.

Z nemeckých rozhlasových vysielaní sme obdržali taký povzbudivý ohlas, 
že nás to posmelilo ešte mnohým slobodne a otvorene zvestovať Biblické pravdy. 
Nie sú to len listy, ktoré sme dostali, ale taktiež telefonáty. Vždy  znova sú to 
ľudia, ktorí predtým ešte nepočuli nič o tom, čo Boh v tomto čase učinil.

Pri tejto príležitosti by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorým Boh 
položil na  srdce toto misijné dielo podporovať. Nehovoríme ani o  veľkých 
výdavkoch ani o namáhavej práci. Konáme túto službu s  plný odovzdaním 
a  vedomím, že  Boh Pán všetko vidí a  tých Svojich usmerňuje a  vedie. 
Všetci spoločne sme Boží spolupracovníci. každý smie mať účasť na tom, čo Pán 
teraz koná.

V budúcnosti zamýšľame vydať viaceré kázania brata Branhama na páskach. 
Nech sú mimoriadnym požehnaním pre všetkých, ktorí chcú kázania nielen čítať 
ale aj počuť.

V BOŽOM poverení pôsobiaci
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