„ 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 1971

Srdečne vás všetkých zdravím v drahom mene P ÁNA S LOVOM
z EZECHIELA 12:28: „PRETO IM POVEDZ: TAKTO HOVORÍ BOH, PÁN: NEPRETIAHNE SA
VIACEJ NIKTORÉ Z MOJICH SLOV; SLOVO, KTORÉ BUDEM HOVORIŤ, SA AJ VYKONÁ,
HOVORÍ BOH, PÁN.“
Môžeme si byť istí, že BOH Pán naplní každé Svoje Slovo. V knihe
JOZUE 21:45 stojí: „NEPADLO NESPLNENÉ ANI SLOVO ZO VŠETKÝCH TÝCH DOBRÝCH
SLOV, KTORÉ HOVORIL PÁN DOMU IZRAELOVMU. VŠETKO SA SPLNILO.“ S úplnou
istotou smieme povedať, že všetky zasľúbenia, ktoré dal PÁN SVOJEJ CIRKVI,
sa splnia.
Práve nachádzam v lietadle na Atlantikom a chcel by som správnym
spôsobom využiť čas, preto píšem správu z misijných ciest. BOH ma doteraz
zaviedol do 33 krajín. S vďačným srdcom poznávam, že mi BOH dal veľkú
výsadu, zvestovať mnohým tisícom večne zostávajúce SLOVO BOŽIE.
PÁN bez môjho pričinenia otvoril dvere až do končín sveta.

Krátka správa zo zhromaždení v septembri a októbri 1971
Úplne mimoriadne som sa tešil zo zhromaždení v septembri 1971
vo Fínsku. Už roky som si želal tam vycestovať. Bol som s bratom
Soininenom, ktorý svojho času organizoval zhromaždenia s bratom
Branhamom. Mohol som na vlastné uši počuť živé svedectvo tých, ktorí boli
počas zhromaždení s bratom Branhamom skrze vieru a moc SVÄTÉHO DUCHA
uzdravení.
V Kanade sa uskutočnili zhromaždenia v mestách Toronto, Saskatoon
a Edmonton. V tejto krajine BOH brata Gunthera, ktorý vedie zbor približne
300 osôb, mimoriadne požehnal a postavil ku požehnaniu iným. Aj brat

Rosenke s plným nasadením pracuje a cestuje od mesta k mestu a zvestuje
vzácne SLOVO BOŽIE. Je stále viac veriacich, ktorí nakláňajú svoj sluch
a otvárajú svoje srdcia SLOVU BOŽIEMU pre tento čas.
V USA som hovoril vo veľkom zbore brata Fulchera v štáte Virginia.
PÁN tu mimoriadne požehnal. Kázanie bolo prenášané rozhlasom, takže
mnohí mohli počuť SLOVO PÁNOVO.
V Portoriku som slúžil v zbore brata Candalera, ktorého PÁN
mimoriadnym spôsobom požehnal a použil na kázanie SLOVA PÁNOVHO
španielsky hovoriacemu ľudu prostredníctvom mnohých rozhlasových
staníc. Má zbor s približne 400 osobami. Aj tu sa veriaci zo srdca radovali
z kázania SLOVA BOŽIEHO a vyjadrili svoje vnútorné pocity v modlitbe
a speve, ako to zodpovedá ich mentalite.
Cesta ďalej pokračovala do Venezuely, do zboru brata Galdona, ktorého
BOH používa k tomu, aby priniesol španielsky hovoriacemu ľudu drahé
SLOVO BOŽIE v písanej podobe. Je kazateľom veľkého a živého zboru v meste
Barquisimento. PÁN mu položil na srdce zriadiť tlačiareň, v ktorej budú
tlačiť všetky brožúry a knihy v španielčine.
Veľmi ma potešilo, že som mohol pozdraviť nemecky hovoriacich
súrodencov v Argentíne. Žiaľ, bol nám vymeraný krátky čas, ale hodiny
spoločenstva si všetci zapamätáme.
V Brazílii ma očakával zástup veriacich už na letisku. Mali sme tam
bohoslužbu pre portugalsky a nemecky hovoriacich. Boli to vzácne hodiny
spoločenstva. Slovami sa nedá vyjadriť, aká vnútorná láska nás všetkých
spája.
V Južnej Afrike sme mohli prežiť nádherné zhromaždenia
v Johanesburgu. Aj v tejto krajine má PÁN SVOJ ľud a SVOJICH služobníkov.
Brat Jackson a brat Retief nesú spolu s ostatnými bratmi zodpovednosť
za zvestovania BOHOM zjaveného SLOVA. PÁN mocne požehnal a skrze
zvestovanie SLOVA mnohým odpovedal na ich otázky.
Vo východnej Afrike sa konali zhromaždenia v Keni a Ugande. Všade sú
ľudia, ktorí sú pripravení počúvať hlas PÁNOV v tomto čase a prijať JEHO
SLOVO.
2

Novembrová cesta
Ešte mám trocha času, aby som podal aj o tejto ceste krátku správu,
hoci je tento obežník takmer na konci. Najprv sa konali mimoriadne
zhromaždenia v Indii. Veľký počet prítomných svedčil o tom,
že zhromaždenia v marci priniesli ovocie. S BOŽOU pomocou mohli byť
odstránené všetky pochybnosti BOŽÍCH detí. Poznali, že BOŽIE SLOVO je
jediným meradlom, pre všetky otázky viery. Radosť v Madrase bola veľmi
veľká. Mnohí prišli z blízka i z ďaleka, aby mali na bohoslužbách účasť.
Pre mnohých to bolo skutočne mocné posilnenie viery. Pochopili význam
výroku brata Branhama, ktorý sa týka nás všetkých: „Ak niekto opustí
SLOVO BOŽIE, tak opustí aj ľudí, pretože BOH ho už opustil.“ BOH bude so
SVOJIMI služobníkmi len tak dlho, kým zostávajú v SLOVE, a tak aj v ŇOM.
V Singapure sa zhromaždilo mnoho veriacich vo veku 20–30 rokov.
To, čo sa stalo tam, je výnimočné. Takmer všetci sú študentmi univerzity,
ktorým BOH otvoril srdcia a porozumenie pre Písmo. Jeden mladý muž
najprv dostal pásky s kázaniami brata Branhama a počúval ich s ostatnými
na univerzite. Teraz je to už značný počet, takže bolo nutné prenajať si
miesto na zhromaždenia. Modlitby týchto ľudí vo mne zanechali silný
dojem. Láska k BOHU a k sebe navzájom bola zrejmá. K tomuto spoločenstvu
patrí aj armádny poručík, ktorý predtým univerzitu navštevoval.
V Austrálii sa konali zhromaždenia vo viacerých mestách. Brat Searle
všetko dobre naplánoval a pripravil. Aj tu boli deti BOŽIE posilnené vo viere.
Po zhromaždení sme dali možnosť klásť otázky. Aj to bolo ku požehnaniu,
pretože skrze odpovede zo SVÄTÉHO PÍSMA boli odstránené mnohé
nejasnosti. Bolo nádherné prežiť, s akou istotou viery sa ľudia stavajú
na nemenný základ neklamného SLOVA BOŽIEHO.
Na Novom Zélande boli súrodenci pred dňami kresťanských
zhromaždení v očakávaní. V modlitbe sa pripravili na mimoriadne
požehnanie. Zo všetkých strán prišli ľudia, aby počuli SLOVO BOŽIE.
Nesmiem zabudnúť vám všetkým odovzdať najsrdečnejšie pozdravy
od drahých BOŽÍCH detí z rôznych krajín. Sme spolu spojení láskou BOŽOU.
Mimoriadnym spôsobom by som chcel poďakovať každému,
kto v modlitbách stojí za misijným dielom. Z časového dôvodu nie je možné,
aby som podal podrobnú správu o tom, čo BOH v rôznych krajinách koná.
3

Ku cti BOŽEJ smieme povedať, že JEHO drahé SLOVO v tomto čase zaznieva
po celej zemi, a že skutoční veriaci sú vo veľkom a radostnom očakávaní
skorého príchodu JEŽIŠA KRISTA.

Plné evanjelium
Z pojmu „plné evanjelium“ by malo byť zrejmé, že nemôžeme z BIBLIE
vziať, čo sa nám hodí do nášho konceptu, ale že človek verí celému SLOVU
BOŽIEMU. Z takéhoto označenia by malo byť jasné, že ako pravdivé
prijímame a veríme každé BIBLICKÉ zasľúbenie. Ak by táto argumentácia
nebola len teóriou, tak by to v praxi zborov plného evanjelia vyzeralo úplne
inak.
Naša otázka znie: Aké svedectvo vydáva skutočnosť? Je výrok, ktorý
ľudia činia, oprávnený? Je skutočne dokázaný ako pravda, alebo nie je „plné
evanjelium“ všetko čo sa tak označuje? Raz a navždy vyjasnime, že k pojmu
„plné evanjelium“ patrí celé SLOVO BOŽIE so všetkými zasľúbeniami
od Mojžiša až po Zjavenie. Pavol to vyjadril v SKUTKOCH 20:27:
„LEBO SOM SA NEUTIAHOL Z NEJAKEJ PRÍČINY, ABY SOM VÁM NEBOL ZVESTOVAL
CELEJ RADY BOŽEJ.“

Kto v tomto čase káže plné evanjelium, zvestuje všetky výroky BOŽIE.
K tomu patrí celá váha BOŽÍCH proroctiev pre tento čas. Ak ľudia
jednostranne pozdvihujú jednu tému BIBLIE a urobia si z nej hobby,
tak strácajú rovnováhu. Môžeme si vybrať aj tú najlepšiu tému a hovoriť
o nej, a napriek tomu spôsobiť škodu, ak zvestovanie nestojí v správnom
pomere so všetkým, čo je v BIBLII napísané. Jedná sa o správnu súvislosť
a celkové svedectvo SLOVA BOŽIEHO v tomto čase.
Ak evanjelista mimoriadne pozdvihuje tému „uzdravovanie“ a iné
BIBLICKÉ témy zanedbáva, tak môže síce o „plnom evanjeliu“ hovoriť,
ale v podstate ho nemusí vlastniť. Ak niekto kladie bokom potvrdené
proroctvá a naplnené zasľúbenia pre tento čas, tak niečo nesedí.
A ak niekto tému „Izrael“ vytrhuje zo súvislostí a mimoriadne ju
pozdvihuje, ale ostatné aspekty spásneho plánu si nevšíma a kladie bokom
zasľúbenia pre CIRKEV v tomto čase, ide niečo nakrivo. Z vypočítavosti si
ľudia vyberajú témy, ktorými sú veriaci mimoriadne oslovení. A to všetko
4

prirodzene s ubezpečením povolania BOŽIEHO. Nezabúdajme, že pravý muž
BOŽÍ sa nešpecializuje na určitú tému, ale zvestuje „celú radu BOŽIU“, tak ako
je zanechaná v SLOVE BOŽOM.
Sme BOHU vďační za BIBLICKÚ pravdu uzdravenia. Sme BOHU vďační
za návrat ľudu Izraelského, ktorý je jedným z hlavných znamení toho,
že žijeme v konečnom čase. Ale sme rovnako vďační za navrátenie JEHO
SLOVA do stredu Jeho ľudu.
Nie som sudcom, ale v mene PÁNOVOM by som chcel povedať, že každý,
kto neprijíma BOHOM určené SLOVO pre tento čas, hovorí a káže mimo BOHA
a prechádza okolo BOHA bez povšimnutia, aj keď vo svojich kázaniach volí
tak mnoho BIBLICKÝCH tém. V prorokovi EZECHIELOVI 12:28 sme čítali:
„NEPRETIAHNE SA VIACEJ NIKTORÉ Z MOJICH SLOV; SLOVO, KTORÉ BUDEM HOVORIŤ,
SA AJ VYKONÁ…!“

Nie to, čo hovoria ľudia, sa naplní, ale to, čo vyslovili sväté ústa PÁNOVE.
Tak iste, ako sa vtedy naplnili PÁNOM dané zasľúbenia o prvom príchode
PÁNA, tak iste sa teraz naplnia tie, ktoré sú určené pre JEHO druhý príchod.
Žiaľ, často zisťujeme, že veriaci sú BIBLICKÝMI pojmami ľahkovážne vedení
mimo SLOVA BOŽIEHO. Ľud BOŽÍ je pripravený o požehnania, pretože mu vzali
SLOVO, napriek tomu, že sa hovorí o požehnaní a predstiera, že sa SLOVO
káže. Ale je rozdiel, či niekto káže svoje vlastné myšlienky, ktoré si o SLOVE
vytvoril, alebo či sú pod inšpiráciou SVÄTÉHO DUCHA skrze BOŽIE zjavenie
zvestované myšlienky BOŽIE skrze SLOVO BOŽIE.
Všetci učení PÍSMA v čase JEŽIŠA kázali o BOŽOM SLOVE, ale Ján zvestoval
SLOVO BOŽIE podľa zjavenia SVÄTÉHO DUCHA pre ten čas. Nech nám BOH
všetkým daruje správnu schopnosť rozlišovať, aby sme vedeli určiť, či je
kázané o SLOVE BOŽOM, alebo či je v poverení PÁNOVOM prinášané SLOVO
BOŽIE samotné. Kto kladie zasľúbenia BOŽIE pre tento čas bokom
a nepoznáva mocné pôsobenie SVÄTÉHO DUCHA, okráda sa o BOŽIE
požehnanie. Bolo by vhodné, aby sme sa všetci, každý jednotlivec, každá
modlitebňa a každý zbor skúsili, či skutočne máme plné evanjelium.
Vo všetkej láske by som sa chcel všetkých kazateľov spýtať, či v tomto čase
zvestovali „celú radu BOŽIU“, „plné evanjelium BOŽÍCH zasľúbení“. Len tam,
kde sa verí a učí každé zasľúbenie S LOVA B OŽIEHO , sa jedná
o „plné evanjelium“.
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Nadšenie alebo zjavenie?
Sú ľudia, ktorí sa rýchlo nejakou vecou nadchnú, dnes jednou, zajtra
inou. Preto je potrebné rozlišovať, či je niekto len nadšený, alebo či mu bolo
zjavené SLOVO BOŽIE. Keď sa stal zázrak uzdravenia chromého od narodenia
(SKUTKY 14:8–20) zachvátilo ľudí nadšenie. Bolo by lepšie, ak by prežili pravé
obrátenie. Toto nadšenie spôsobilo, že oslavovali oboch apoštolov. Mali pre
nich hneď nové mená a boli pripravení na ich počesť pripraviť oslavu.
Ale Pavol a Barnabáš si to všimli, roztrhali svoje rúcha skočili medzi ľudí a
zvolali:
„MUŽOVIA, ČO TO ROBÍTE? AJ MY SME ĽUDIA…“

Všade tam, kde BOH skrze službu SVOJICH služobníkov učinil zázrak,
sa mohli ľudia, ktorí BOHA neprežili, rýchlo nadchnúť. Nadšenie nie je vôbec
žiadnym dôkazom, že nastalo pravé obrátenie a zjavenie DUCHA o zmysle
a účele mocného pôsobenia BOŽIEHO. Nadšenie, ktoré nastalo tam, viedlo
k oslavovaniu služobníkov BOŽÍCH namiesto oslavy BOHA. Ľudia, ktorí BOHA
prežili, sa nenadchnú splnomocnenou službou služobníka BOŽIEHO,
ale vzdajú česť a slávu len BOHU. Zázrak uzdravenia vyvolal nadšenie.
Nadšenie zasa viedlo k oslave človeka, aj keď všetka česť náleží samotne
BOHU. Oboje spôsobilo, že prišli židia z Antiochie, rozpálili ľud, nechali Pavla
kameňovať a vyhnali ho z mesta. Ani táto udalosť nie je v BIBLII napísaná
náhodou.
„K AŽDÉ PÍSMO , VDÝCHNUTÉ B OHOM , JE AJ UŽITOČNÉ NA VYUČOVANIE ,
KARHANIE…“

Všetci sa môžeme skúsiť, či sme len nadšení bratom Branhamom a tým,
čo BOH skrze neho vykonal, alebo či nám bolo BOŽIE SLOVO zjavené skrze
SVÄTÉHO DUCHA a my sme sa PÁNU priblížili. Nech je nám všetkým táto
smutná udalosť so SKUTKOV APOŠTOLOV varovaním a nech nás vedie
k skusovaniu samých seba. Bola to vina nadšeného zástupu, že najprv Pavla
a Barnabáša oslavovali a potom Pavla kameňovali. Nechceme žiadne ľudské
nadšenie, ale pravé zjavenie SVÄTÉHO DUCHA. Nechceme sa previniť tým,
že by bol služobník BOŽÍ, ktorého PÁN v tomto čase tak mocne použil,
kvôli nám kameňovaný. Každý skúšaj v tejto veci sám seba a nie svojho
blížneho. Nech je nám BOH, PÁN milostivý a daruje nám rovnováhu. ON nech
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nám pomôže vážiť si a milovať BOŽÍCH služobníkov, ale česť vzdávať len
BOHU.

Judáš je vždy pri tom
Želali by sme si, aby bol svet bez diabla, raj bez hada, CIRKEV, v ktorej
existuje len to BOŽIE. Ale kým žijeme v časnosti, existujú obe veci jedna
vedľa druhej: BOH a diabol, dobré a zlé, správne a prevrátené, svetlo
a temnota. Kdekoľvek sa BOH nadprirodzeným spôsobom zjaví, tam ani
diabol nespí.
Keď bol Mojžiš s Bohom na hore, nechal sa Áron zviesť k utvoreniu
zlatého teľaťa. BOH PÁN práve Mojžišovi povedal: „NEBUDEŠ MAŤ ŽIADNYCH
BOHOV OKREM MŇA.“ Tak iste, že BOH SVOJMU ľudu posiela SVOJICH pravých
služobníkov a prorokov, tak iste nepriateľ nasadí všetky sily, aby BOŽÍ ľud
zviedol. Pri prvom príchode PÁNA nevystúpil len Ján, ale aj iní, ktorých BOH
neposlal. V SKUTKOCH 5:36 čítame:
„LEBO NEDÁVNO, PRED TÝMITO DŇAMI, BOL POVSTAL TEUDAS, KTORÝ HOVORIL
O SEBE, ŽE JE KTOSI, KU KTORÉMU SA BOLO PRIPOJILO POČTOM OKOLO ŠTYRISTO
MUŽOV…“

Praví služobníci BOŽÍ odkazovali vždy len na PÁNA, ktorý je počiatkom
a dokonávateľom viery, bez toho, aby dávali do popredia sami seba. Ak sa
niekto vydáva za niekoho mimoriadneho, ako Teudas, je sám obeťou
podvodu a zvádza aj iných. V SKUTKOCH 5:37 čítame:
„PO ŇOM BOL POVSTAL JÚDAS GALILEJSKÝ, … ALE AJ TEN ZAHYNUL, A VŠETCI, KTORÍ
HO POSLÚCHALI, BOLI ROZPTÝLENÍ.“

Jasne vidíme, že pri prvom príchode PÁNA vystúpili muži, ktorí okolo
seba zhromažďovali ľud, ale BOH ich neposlal. Ján bol prorokom PÁNOVÝM so
zvesťou BOŽOU pre ten čas. Praví proroci zvestovali SLOVO BOŽIE a viedli ľud
späť k PÁNOVI. Falošní proroci zvestovali svoje vlastné výklady BOŽIEHO
SLOVA a ľud odvracali od BOHA.
Nie je vôbec zriedkavé, že sa falošní proroci odvolávajú na pravých, ak sa
jedná o to, aby vybudovali svoje vlastné dielo. Judáš sa mohol odvolávať
na to, že ho PÁN započítal medzi apoštolov. Mal účasť na tom istom
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poverení a rovnakú plnú moc, ktorú PÁN dal SVOJIM apoštolom v MATÚŠOVI
10:1–8, napr. uzdravovať chorých, vyháňať démonov a pod. Ale prišiel deň,
keď už Judáš démonov nevyháňal, ale diabol sám do neho vstúpil.
Ešte sedel s PÁNOM pri jednom stole a ponoril spolu s NÍM svoju ruku
do misy. Mohli by sme sa spýtať, prečo PÁN dopustil, že jeden z apoštolov
bol obeťou diabla.

Príbeh Indersa Lawrieho
Medzinárodne známy príbeh Indersa Lawrieho nám dosť pripomína
preberané prípady zo SVÄTÉHO PÍSMA. Nie je nám samozrejme príjemné, ak sa
niečo také stane, ale musíme počítať s tým, že toto nie je posledný tragický
prípad uprostred ľudu BOŽIEHO. Viac ako kedykoľvek predtým musí teraz
pravé stádo počúvať na hlas dobrého PASTIERA a držať sa len BOŽIEHO SLOVA a
prijímať s vďakou každé napomenutie.
Považoval som za nemožné, aby veriaci v Európe upadli do Indersových
nebiblických a nezmyselných výkladov. Ľudia, ktorí tvrdia, že SLOVO BOŽIE
poznajú, padli napriek tomu za obeť takémuto zvodu. Ale ani teraz by sme
nechceli činiť súd a lámať palicu, ale modliť sa, aby bolo všetkým pomožené
a našli cestu späť k BOHU a JEHO SLOVU. Ukazuje nám to, že musíme bdieť a
všetko skúšať SLOVOM BOŽÍM. Každý človek, ktorý podľahne klamu,
má fanatického ducha a nedá sa s ním viac hovoriť. Kto má DUCHA BOŽIEHO,
vďačne prijme každé napomenutie zo SLOVA BOŽIEHO. Musíme vedieť, že aj
falošní KRISTOVIA sa odvolávajú na KRISTA, tak ako falošní proroci na pravých
prorokov a falošní apoštoli na pravých apoštolov.
Buď vďaka živému BOHU za skutočnosť, že vyvolení nebudú môcť byť
zvedení, pretože boli pred založením sveta vyvolení, aby boli podobní
obrazu JEŽIŠA KRISTA, SYNA BOŽIEHO a mali účasť na sláve BOŽEJ. Smieme
poznávať, že PÁN SVOJ ľud nádherne vedie, a že sú v JEHO ruke, z ktorej ich
nikto nevytrhne.

Čas alebo hodina?
Na základe znamení času predpovedaných v BIBLII poznávame, že návrat
JEŽIŠA KRISTA je blízko. Čo sa však týka času a hodiny, žiadny apoštol a ani
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PÁN sám o tom nič nepovedal. Ani brat Branham to neurobil. Hovoril len
o tom, že veci, ktoré mu boli ukázané v roku 1933, sa naplnia do roku 1977.
Tým však v žiadnom prípade nepredpovedal čas, hodinu ani rok príchodu
JEŽIŠA KRISTA.

Žiadny výpočet, ktorý ľudia vykonajú, nie je vo vôli BOŽEJ. Aj keď ľudia
majú žiadosť vypátrať to, čo je skryté, ostáva táto vec samotne u BOHA.
Zo všetkých výpočtov, ktoré ľudia vykonávajú, vyplýva veľký časový rozdiel.
Už z toho by malo byť raz navždy každému jasné, aké nezmyselné je
stanovovanie času. Sme BOHU vďační, že otvoril naše oči BIBLICKÝM
proroctvám a že smieme očakávať skorý návrat JEŽIŠA KRISTA.
Pravá, BIBLICKÁ viera nie je založená na ľudskom výpočte, ale samotne na
neklamnom SLOVE BOŽOM. Všetko, čo sa verí a káže inak, ako podľa
neklamného SLOVA BOŽIEHO, má za následok neveru a poverčivosť, aj keď je
to kresťansky a nábožensky ozdobené. Poznávame, že BOH všetko napráva
a uvádza do správneho stavu. On SVOJE SLOVO nanovo postavil na svietnik
a tomu SLOVU veríme a to učíme. V žiadnom prípade nenecháme platiť
ľudské výklady namiesto SLOVA BOŽIEHO.

Správny postoj
V SKUTKOCH 17:11 čítame: „A

TÍ BOLI ŠĽACHETNEJŠÍ AKO TÍ V

TESALONIKE

A PRIJALI SLOVO S CELOU OCHOTOU A SKÚMALI PÍSMA KAŽDÝ DEŇ, ČI JE TOMU TAK.“

Taký postoj, ako mali tí v Berei, by sme mali mať všetci.
Najprv s radosťou prijímajú SLOVO a potom denne skúmajú v PÍSME, či je to
v ňom tak. Kto obe tieto podmienky nespĺňa, môže len ťažko správne
posúdiť BIBLICKÚ zvesť služobníka BOŽIEHO. Tí v Berei neboli zaujatí sami
sebou, ale boli pripravení prijať, čo im Pavol, Bohom poslaný apoštol,
zo SLOVA BOŽIEHO zvestoval.
V SKUTKOCH 17:18 nazvali Aténčania Pavla najprv tárajom a povedali:
„A DALI SA S NÍM DO HÁDKY AJ NIEKTORÍ Z EPIKUREJSKÝCH A STOICKÝCH FILOZOFOV,
MUDRCOV. A JEDNI VRAVELI: ČOŽE TO CHCE TEN ŽVATLÁČ POVEDAŤ? A INÍ ZASE: ZDÁ SA
BYŤ ZVESTOVATEĽOM CUDZÍCH BOHOV. LEBO IM ZVESTOVAL JEŽIŠA A
ZMŔTVYCHVSTANIE.“ Ale Pavol nebol žiadny táraj, bol služobníkom BOŽÍM.
V tom vidíme rozdiel medzi tými v Berei a tými v Aténach. V SKUTKOCH 17:19
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sa Aténčania pýtali Pavla: „ČI MÔŽEME ZVEDIEŤ, ČO A JAKÉ JE TO NOVÉ UČENIE,
KTORÉ TO TY HOVORÍŠ?“ Aj keď ho najprv nazvali tárajom, chceli predsa počuť,
aké nové učenie Pavol prináša. Aj keď je pre nás nejaké učenie nové, tak
ešte nemusí byť prevrátené. Pavol bol muž plný BOŽEJ múdrosti. Prečítal si
nápis „NEZNÁMEMU BOHU“ na gréckom oltári a mohol k tomu povedať:
„TOHO TEDA, KTORÉHO CTÍTE BEZ TOHO, ŽEBY STE HO ZNALI, TOHO VÁM JA
ZVESTUJEM.“
Pavol prežil skutočné stretnutie so zmŕtvychvstalým Pánom.
Jeho povolanie nebola nejaká náboženská predstava, ale výsledok zjavenia
JEŽIŠA KRISTA. Pretože on sám prežil stretnutie so živým BOHOM, mohol
skrze zvestovanie SLOVA a skrze vieru v JEŽIŠA KRISTA ľud viesť k BOHU.
Všetci praví veriaci v tom čase poznali, že učí v plnej moci BOŽEJ a v BOŽOM
poverení. Ani v tomto čase by na základe toho, čo Boh učinil, nemalo byť pre
nás ťažké spoznať, kto hovoril v poverení BOŽOM a kde nastalo BOŽIE
potvrdenie a oprávnenie. Nikto sa nesmie nechať zdržiavať tým, čo robia
ľudia. Mali by sme hľadieť na to, čo na základe SVOJHO SLOVA v našom čase
koná BOH. Ale tam, kde sa BOH mimoriadne zjaví a pôsobí, musíme vždy
počítať s tým, že ani nepriateľ neostane nečinný.
Potom, čo BOH mocnými zázrakmi a znameniami vyviedol Izrael
z Egypta, bol Áron pri tom, keď konali modloslužbu. Niekto by mohol hneď
povedať: „Hľaďte, tam je náš prorok Mojžiš, a pozrite čo vykonal Áron.“
Hovorím ešte raz, my nehľadíme na to, čo konajú ľudia, v ktorý je duch
modlárstva, aj keď sa nachádzajú medzi ľudom BOŽÍM. Hľadíme na JEŽIŠA
KRISTA, počiatok a dokonávateľa našej viery a na to, čo koná vo SVOJEJ CIRKVI
ON. Praví BOŽÍ muži verne vykonávali svoje poverenie a nenechávali sa
zdržovať tým, že povstali Janes a Jambres alebo že niekto konal
modloslužbu. Držali sa pevne SLOVA BOŽIEHO. Rovnako to činili všetci BOHOM
omilostení a vyvolení ľudia. To sa týka aj tohto času.
Nesmiem zabudnúť srdečne sa poďakovať všetkým za vernú podporu
misijného diela. Mohli sme pre účely misijnej práce v rôznych krajinách
nakúpiť už sedem áut a jeden džíp. Takže sme mnohých bratov podporili
nielen mesačne, ale smeli sme im prispieť a pomôcť aj v praktických veciach.
Všetci by sme mali byť vďačnejší za blahobyt, z ktorého sa v tejto časti sveta
tešíme. O tom, čo je pre nás samozrejmosťou, iní nemôžu ani snívať. PÁN mi
položil na srdce pomáhať všade tam, kde je pomoc potrebná.
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Vďaka veľkorysej obeti veriacich mohla byť v niektorých častiach sveta
zmiernená veľká núdza. Je mojou úprimnou modlitbou, že by BOH PÁN
z bohatstva SVOJEJ milosti požehnal každého brata a každú sestru, ktorí na
Božie dielo myslia a podporujú ho. Pre pravých veriacich nie je výrok:
„Kráľovstvo Božie je na prvom mieste“ len prázdna fráza, ale podľa neho aj
jednajú.
Ešte raz zo srdca v drahom mene PÁNA JEŽIŠA KRISTA ďakujem všetkým
za verné podopieranie diela BOŽIEHO, lebo len tak bolo možné vykonať
všetky cesty a pomôcť bratom v rôznych krajinách. Nech to BOH všetkým
bohato oplatí.
V poverení BOŽOM pôsobiaci
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Ak máte záujem o ďalšiu literatúru, kontaktujte nás:
Slobodná Ľudová Misia
I. Krasku 18, 91705 Trnava
Každý prvý víkend v mesiaci môžete v 12 jazykoch sledovať priame prenosy
zo zhromaždení v Krefelde na internete, v sobotu o 19:30 a v nedeľu o 10:00.
Majte účasť na tom, čo Boh v tomto čase koná podľa svojho plánu Spasenia!
internet: www.misia.sk
email: info@misia.sk
Priame prenosy:
http://www.freie-volksmission.de/?lang=9&site=broadcast

Telefón
Orange: 0905 414 701
Pevná linka: 033 5342 991
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