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VPRAŠANJA IN ODGOVORI O
PEČATIH

Jeffersonville, IN, ZDA

1 Naš nebeški oče, mi smo resnično hvaležni za to uro, da se lahko znova družimo
okrog Božje Besede in smo v Božji prisotnosti. Mi smo Ti zelo hvaležni, da Si tega jutra z
nami, da nam pomagaš in nas blagoslavljaš. Prosimo Te, da nam oprostiš naše grehe in
da bi bile naše svetilke napolnjene z oljem, okrašene in goreče, da bi nas sedaj uporabil
v čast Svojega velikega Imena, ker to prosimo v Imenu ljubljenega Božjega Sina Jezusa
Kristusa. Amen. Lahko se usedete.
2 Ravnokar ko sem vstopal, sem slišal, da se sporočilo nadaljuje. Torej, res je, da
moramo obdržati naše svetilke napolnjene. Obdržati naše… Vi ne morete nadaljevati s
tem, kar ste storili sedaj, vidite, ker ogenj gori iz olja, kar ustvarja ogljik. Tako, je to
razlog,  zakaj  morate  očistiti  svetilke…  Imeti  morate  svoje  svetilke  očiščene,  ker
karbonski papir na vrhu stenja…

Mnogi od vas, ljudje, ste mojih let… Ko smo uporabljali oglene oljne svetilke, so
imele na vrhu karbonski papir, ki bi gorel in to bi motilo svetlobo. Tako morate vi imeti
ves karbonski papir obrezan, da bi lahko pritisnili naprej k visokemu klicu v Kristusu.

3 Torej, imamo lepo čudovito jutro tako zunaj kot znotraj, ker se približuje čas Velike
noči.  In mi nocoj prihajamo do zadnjega Pečata,  če je to Božja volja.  In to je zelo
skrivnosten Pečat. Zelo, zelo, ker niti ni… To v Pismu ni nikjer niti omenjeno, nikjer v
simbolih, ničesar ni, česar bi se mogel oprijeti. To mora priti naravnost iz nebes.

To je zame neke vrste naporen čas. Ves teden je bil. To bo moj osmi dan v sobi. In
jaz sem tukaj opazil, da mnogi - v teh prošnjah - nekaj sem jih moral izločiti. Tam je bilo
veliko takih, ki so želeli osebni pogovor. Jaz imam to rad. Jaz bi želel to narediti, vidite,
vendar sedaj tega ne morem, ker saj razumete, to je celotna… Kar želimo sedaj narediti
je, da najdemo razodetje Božje volje. Ali vidite? In potem ko imamo osebne pogovore,
nas to odpelje na neko drugo stran, v nekaj drugega, vidite.

In potem, kot v molitvi za bolne, to je nekaj čisto drugega. To so vizije in stvari. Vi
drugače preučujete in ste drugače maziljeni. Točno tako kot je Sveto Pismo tam dejalo:
»…drevo, ki je posajeno ob reki.« Reka z vodo - vidite, ista voda, toda tam odhaja v to
smer, v tej smeri in na ta način. To je odvisno, kako odteka. To je isti Duh.

4 Pavel je v 1. Korinčanom 12 storil  isto stvar, ko je govoril,  da obstajajo mnogi
darovi,  toda to je isti  Duh. Tako, ali  vidite, če vi  delate z eno stvarjo, potem bo to
spremenjeno, da bi lahko prišli  do te druge stvari  tu čez (saj veste, kaj mislim), vi
nadaljujete po tej poti. Vi dobite ljudi… In sedaj so vsa njihova srca pripravljena: kaj so
ti Pečati? Njihova pozornost. Kaj je to? Ko noč za nočjo prihajam sem, obstaja takšna
napetost, da moram govoriti o nečem drugem, da bi to na nek način umiril. Ali vidite? In
potem Sveti Duh prelomi Pečat. Potem jaz moram…, tako vsako noč. Potem, če vi to
spremenite v ozdravljenje ali kaj podobnega, vidite… Vsi ljudje so usmerjeni k tej eni
stvari. Vi jih potem težko vrnete nazaj k drugi pravilni stvari.

5 In potem, ko tudi veste, da se ravno med vami dogajajo stvari, vidite… Jaz sem
samo… Jaz vem… Jaz vem, da vi tega ne vidite. Vidite? Jaz sem prepričan, da vi tega ne
vidite. In vi porečete: »Brat Branham, to je težka stvar, da tako govoriš.« Jaz vem, da
je. Toda poglejte. Dovolite mi, da sedaj to povem. Jaz predvidevam, da so te kasete
samo za nas in tako dalje. Naj vam povem to, da vi tega ne razumete, vidite in vi niste
odrejeni za to, da bi to razumeli. Zato niti ne poskušajte razlagati, vidite. Ne poskušajte
dajati k temu lastne razlage. Vi se potem samo oddaljujete od tega.

Samo sprejmite moj nasvet, če mi sedaj verjamete. Če mi je Bog dal, da najdem
naklonjenost v vaših očeh in veste za ta razodetja in te stvari… Jaz sem dolgo časa bil
tukaj z vami in vedno je bilo pravilno. In sedaj, da se to dvojno potrdi, da je pravilno, se
je to točno povezalo z Besedo. Vidite? Tako vi veste, da je to: »Tako govori Gospod.«
Točno tako. Vidite, to vam je dokazano.

6 Sedaj sprejmite moj nasvet,  kot  od vašega brata.  Ne dajajte svoje razlage na
karkoli. Vi samo pojdite in živite življenje dobrega kristjana, ker boste sebe oddaljili od
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prave stvari, če boste to počeli. Vidite? Svojo pot boste samo preusmerili daleč vstran od
te stvari. In vi vsi se zavedate in veste, da se tam dogaja nekaj skrivnostnega. In to se
dogaja in jaz vem, kaj je to.

Torej, jaz tega ne govorim. To je Božja milost, ki mi omogoča, da vem, kaj je to. To
je nekaj, kar je veličastno in to se ravnokar odvija in v svetu za vas ne obstaja noben
način, da bi to videli. Toda pomagajte mi, s tem Svetim Pismom v moji roki, jaz vem,
kaj je to.

7 To vam je bilo že prej povedano. Tako, ne poskušajte dodajati nobene razlage,
ampak mi samo verjemite kot svojemu bratu. Vidite? Mi živimo v pomembnem času.

Mi živimo v času, kjer… Torej, bodite resnično ponižni, bodite kristjan in poskušajte
živeti za Boga in živite pošteno z vašim prijateljem in ljubite tiste, ki vas ne ljubijo. Ne
poskušajte narediti nikakršnega… Vidite, ko tako delate, iz tega naredite samo nekaj
skrivnostnega in pomešate pravi Božji program. Vidite?

Včeraj popoldne se je v moji sobi nekaj zgodilo, nekaj, zaradi česar ne bom nikoli
imel možnosti, da bi to zapustil. Ali vidite? In tako, vi… In pred dvema tednoma se je
nekaj zgodilo in nikoli ne bom v stanju, dokler bom živel na tem svetu, nikoli ne bom
sposoben, da bi odšel od tega. Vidite? In tako…

8 Toda cerkev, vi  niste odrejeni,  da bi  vedeli  te stvari.  Tako da ne dajajte svoje
razlage na karkoli, vidite. Vi pojdite samo naprej in se spomnite, kaj vam je rečeno.
Živite krščansko življenje. Pojdite v svojo cerkev, bodite resnična svetloba, kjerkoli ste in
gorite  samo  za  Kristusa  in  povejte  to  ljudem,  kako  ljubite  Njega.  In  naj  bo  vaše
pričevanje z ljubeznijo, ves čas z ljudmi, vidite, ker če ne delate tako, potem tam sami
sebe izpostavljate nečemu in potem ste izven poti.

Vidite, vedno ko poskušate to narediti, vi naredite to, vidite. Tako da ne poskušajte
dajati svojih razlag, in še posebej nocoj, ko se ta Pečat pojavi pred vami. Vidite? Samo
ne poskušajte tega razlagati.  Vi  pojdite samo naprej in bodite ponižni  in nadaljujte
naprej z jasnim sporočilom. Sedaj porečete: »Brat Branham, ali  je to…? Mi, bodoča
Cerkev živega Boga, ali mi ne bi…?«

Dobro, jaz sem poskušal… Poglejte sem, želim vam povedati… »Torej, zakaj jaz ne
morem? Jaz bi moral imeti…«

Ne. Zapomnite si, jaz govorim to za vaše dobro. Vidite, jaz govorim to na tak način,
da bi vi to razumeli. Če mi sedaj verjamete, poslušajte, kaj vam bom povedal. Vidite?

9 Torej tukaj… Torej, tukaj je steber in mi ga bomo imenovali steber za poslušanje,
vidite in v njem je radio. In tam so opozorila in ostale stvari, ki se lahko objavijo, kot en
meč v vaših rokah. Vidite? To se lahko vzame od hudega ali pa se samo prevzame tako,
kot je to v sporočilu, vidite?

Toda sedaj, na primer, za enega povprečnega človeka je bilo na temelju malih izlitij
Svetega Duha osnovanih toliko kultov in klanov, da ljudje pritegnejo nase razno razne
stvari, izidejo ven in začnejo z nekim drugim majhnim gibanjem in saj veste - takšne
stvari. Vidite, ne želite si početi takšnih stvari.

Torej, samo zapomnite si, ostanite takšni, kakršni ste. Toda vi govorite: »Ampak
Gospod je pokazal…« Ne, bodite samo pazljivi.

10 Sedaj poglejte sem. Dovolite mi, da vam nekaj pokažem. Vidite? Ali ste vedeli, da
se v tem trenutku, v tem prostoru nahaja 10.000 glasov, dobesednih glasov, ljudi, ki
prihajajo preko radijskih valov? Zakaj jih ne slišite? To so glasovi! Ali je to res? Oni
ravnokar  sedaj  tukaj  valovijo.  Obstajajo  ljudje,  oblike  in  telesa,  ki  se  ravno sedaj
premikajo skozi to sobo. Ali je to res? Torej, zakaj jih ne vidite? Oni so tukaj, resnični
glasovi, tako kot je tudi moj glas. Torej, zakaj jih ne slišite? Vidite, najprej mora to
udariti v nekaj, da bi se to razodelo. Vidite?

Torej,  ali  razumete?  Torej,  samo ničesar  ne  razlagajte.  Če  Bog želi,  da  nekaj
spoznate, vam bo On to poslal. Zato samo bodite, sedaj bodite zares močni. Bodite
mirni. Nekaj se je zgodilo. In sedaj bodite resnično… Vi razumete, kaj mislim, ali ne? In
samo bodite…

11 Nikar iz sebe ne delajte nekega čudaka, da bi bili kristjan, ker vi, ker se vi samo
oddaljujete od Boga in vi… Če lahko to razumete, to je ta tretji poteg. Vi bi to morali
opaziti prejšnje dni. Tako, potem vi samo…
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Zapomnite si, tam ne bo imitacije, kot je to bilo s prejšnjima dvema. Tako, to je
sedaj toliko, kolikor morate vedeti. Torej le… Samo zapomnite si to… Sedaj vidite, da se
v tem prostoru nekaj dogaja in da se tukaj nekaj nahaja… Pravzaprav se v tem prostoru
dobesedno nahajajo angeli, Božji glas, toda kako boste… Vi ne morete… Če ne morete
slišati naravnega glasu brez nečesa, kar bi ga proizvajalo, kako boste slišali duhovni
glas?
12 Torej, vi lahko verjamete, da nekdo prepeva neko določeno pesem in da se sploh
ne nahaja na tem mestu, vidite. Toda ko to pride do tega kristala, do katerega mora
priti,  potem to daje resnično razlago in potrjuje to s  prikazom slike.  Ali  vidite,  kaj
mislim? Torej, Božji Duh, ko On govori skozi resnično Besedo, to Sebe potrjuje, da bi
pokazal Sebe za točnega. Ali sedaj to razumete? V redu.

Sedaj ponovno molimo.

13 Nebeški Oče, mi bi ravnokar morali odpreti strani te Knjige, kar fizično predstavlja
to, kar si ti odprl v duhovnem področju. In sedaj molim, Bog, da mi Ti pomagaš, da dam
pravilno razlago teh vprašanj, da bi se lahko reklo, da so pomagala ljudem. Ona so tu,
da bi jim dala razumevanje.

In jaz molim, da mi Ti daš razumevanje, da bi mogel to predati tvojim ljudem, da bi
oni lahko razumeli, da bi lahko skupaj živeli  v slavo in čast Bogu, skozi Ime Jezusa
Kristusa. Amen.

14 Sedaj, jaz sem želel povedati to. In mislil sem, da ta stvar tukaj nadzoruje kasete,
vendar jih ne, to je miza za osvetljavo. In mislil sem, da mora biti nadzornik snemanja
tukaj.  Toda  rečeno  mi  je  bilo,  da  naj  bratom tam v  sobi  samo  pomaham,  v  proti
snemalni sobi in oni bodo vedeli, kdaj naj zaustavijo kaseto in kdaj ne.

Vidite, te kasete imajo službo povsod, po vsem svetu, vidite, vsepovsod. One gredo
k raznim jezikom in vsem ostalim. Torej obstajajo stvari, ki bi jih povedali točno tukaj in
nikjer drugje in zaradi tega jih mi zaustavljamo.

15 Torej, odgovoriti na vprašanje je ena resna stvar. Tako, jaz sedaj v odgovorih na
njih, večina vprašanj je izven… Torej vsako… Nekatera od njih se sploh ne nanašajo na
sporočilo ali na Pečate sploh, toda jaz bom poskušal odgovoriti na njih. In dana so mi
natanko tako, kot so rečena…

Jaz sem o večini od teh govoril, oziroma je veliko od teh bilo zahtev za molitev za
bolne in onemogle ter raznorazne stvari, kot je to in to se nadaljuje. In tako, to se ne
nanaša na nobeno vprašanje, na katero bi bilo potrebno odgovoriti. In potem mi je bil
dan velik kup, ki se nanaša na razno razne stvari (gleda Pisma in ostalih stvari), toda…
Mogoče, če bomo imeli čas, bomo poskušali na njih odgovoriti najbolje, kot vemo.

16 Torej… Če naredim napako,  zakaj,  zapomnite  si,  da  ni  bilo  načrtovano,  da  se
napaka stori. Tako, ali se vsi počutijo dobro? Amen. To je le tako… Govoriti o nebeških
prostorih v Jezusu Kristusu! Kakšno čudovito mesto je to! Kakšen čudovit čas!

Od vsega časa, ki sem ga v skupnosti preživel izza pridigalnice, nisem nikoli, nikoli
v  kateremkoli  obdobju svoje  službe deloval  v  takšnih Božjih  področjih  in  duhovnih
področjih, kot je sedaj to. To je iznad vsega, kaj sem kdajkoli v svoji službi storil, na
kateremkoli srečanju, ki sem ga kdaj imel. V glavnem je bilo to glede ozdravljenja, to je
razodevanje resnice z istim Duhom - z istim Duhom.

17 In jaz sem bil ves čas sam in sem imel prebivališče na enem mestu, oziroma sem
odhajal dol, da bi jedel na enem mestu. In jaz sem zares bil sam, tako da je to bil zares
krasen čas.

In sedaj, po tem ali zjutraj ali naslednje jutro, bom verjetno, če bomo imeli čas,
bom jaz tega jutra molil samo za bolne, če ta vprašanja ne bodo trajala preveč dolgo,
kajti jaz se moram malce pripraviti. Vidite?

Človeški razum lahko prenese samo toliko. In ko pridete do točke, kjer sedite eno
uro odreveneli od Božje prisotnosti in se tam pred vami nahaja Ognjeni steber, vi tega
ne morete dolgo vzdržati. Vidite? Človeško bitje ne more tega prenesti. In tako…

18 Torej, ta vprašanja so zares prijetna. Jaz sem hvaležen… In modrost in stvari, ki jih
ljudje uporabljajo. Sedaj, prvo vprašanje… In jaz bom poskušal na njih odgovoriti in če
tega ne bom storil na pravilen način, mi vi torej oprostite.

Če imate drugačno razlago in verjamete, da je vaša ideja o tem pravilna, samo
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pojdite naravnost naprej. Ne bo me užalilo, ker ne obstajata eden ali dva od teh, ki bi se
v vsem strinjala, kar se odrešenja tiče. Večina vprašanj je postavljenih glede druge
strani, kar se tiče vzetja glede Cerkve.

Tako. Vidite, ta vprašanja tukaj so glede tega, kaj bo nastopilo in kar se bo tukaj
spolnilo v drugih delih - ker smo sedaj v našem učenju o Knjigi izza cerkvenih dob. Mi
smo celo izza časa klicanja teh 144.000.

19 Sedaj prvo tukaj:

Ali se 5 modrih devic iz Mateja 25 nanaša na Nevesto, oziroma ali so one Nevesta?
Če se te modre device nanašajo na Nevesto, kje je Nevesta?

Torej, po mojem najboljšem razumevanju, je teh pet devic… Tam jih je bilo deset,
saj veste, ki so odšle ven in to tukaj je samo simbol ali zgodba, vidite, ki vam jo bom
pojasnil. Vidite, tam jih je bilo deset. Seveda, bilo jih je še več, kot 10 - to število je bilo
samo kot primer.

Toda modre device so imele v svojih svetilkah olje, medtem ko nespametne device
v svojih svetilkah niso imelo olja. Tako, če je teh deset tam v Mateju (če je to vprašanje
te osebe), če je teh deset… Ali to pomeni, da jih bo… Ali bolje rečeno, teh pet, da jih bo
samo pet, vidite, samo pet ljudi?

Ne, to ne pomeni tega, to je samo simbol teh devic, ali vidite, devic, ki so odšle ven
z oljem v svojih svetilkah. One so del te Neveste. In po mojem razumevanju in potem…
Poglejte sedaj, to so bile device zadnje ure, ki so prihajale dol skozi te ure.

20 Tam je bilo sedem ur. In v sedmi uri, v polnočni uri, tako kot sedaj gremo v to - kot
mi to obdelujemo, vidite… Torej, v tej polnočni uri so se te device prebudile in očistile
svoje svetilke ter odšle ven, medtem ko so zaspane device…

Torej, ta del tukaj, teh pet (če je to pomen vprašanja - pomeni, če jih je bilo tam
samo pet)… Mi smo na tem mestu dobili veliko vprašanj o teh 7000 in tako dalje. Torej,
to je bil samo simbol - en del njih. In vsi, ki so se v tej zadnji dobi tukaj prebudili, v tej
sedmi uri… Če jih tam ni bilo več kot pet, ki so se zbudili in bili preneseni ter vstopili z
Nevesto in tako dalje, Ženin… Torej, če so oni, oni sami… Torej, to ne pomeni, da jih bo
samo pet, kajti one spijo vse skozi dobe, kot smo to prešli v tem tednu. Vidite?
21 V dneh Pavla, angela Efeške cerkve, Pavla, ki je ustanovil  to cerkev in bil  njen
glasnik… Zapomnite si, Pavel je ustanovil Efeško cerkev, postal glasnik tej cerkvi in Duh,
ki je bil v tistem času prisoten na zemlji, je bil Duh Leva. In Lev je Lev iz Judovega rodu,
kar je Kristus in Kristus je Beseda. Pavel z Besedo v tej dobi… V tisti dobi jih je zaspalo
na tisoče. Ali je to res?

Potem je  prišla  naslednja  doba.  In  v  tistem času  je  bila  cerkev  postavljena  v
mračno dobo,  izšel  je  Duh Vola  -  služba,  delo  in  žrtev  in  dajali  so  svoja  življenja.
Tisočkrat tisoči so zaspali v času mučeništva in vsega ostalega. Oni čakajo, vidite?

22 Potem je prišla naslednja doba, Luterani,  doba reformacije. V njej je nastopila
modrost in premetenost Človeka. Ste opazili to? Ljudje so odšli naprej s tem. In ko je on
to storil, je pridodal lastno pretkanost. To je to, kar ga je poročilo v drugi del. Vidite? Če
bi on samo ostal z Božjo modrostjo, da bi izvajal reformacijo in jih izvlekel ven… Toda,
kaj je on naredil? Po tem človeku, ki je imel sporočilo - Luther - po Luthrovi smrti so
imeli  luteransko organizacijo.  Po smrti  Wesleya so imeli  metodistično organizacijo.
Vidite? Vi nadaljujte po tej poti. To je samo… Tako so naredili.

Torej, jaz želim, da ste na to pozorni, vidite. Torej, morda bi kdo vprašal glede
binkoštnikov, kaj je bila ta tretja doba.

23 Veste, vsaka od teh dob se je samo potopila v Svetega Duha. Opravičenje je delo
Svetega Duha. Posvečenje je delo Svetega Duha, toda krst je ta Sveti Duh.

To je razlog, zakaj se mora pojaviti prerok s preroškim darom, brez glasnika dobi,
saj je Sveti Duh prišel osebno v svoji polnosti krsta. Toda na koncu te dobe, tako kot se
je to vedno zaključevalo v drugih, mi tukaj ugotavljamo, da je poslan glasnik. In vsa ta
nesoglasja in ostale stvari morajo biti postavljene na svoje mesto, na ta način. Potem
prihaja za Cerkev vzetje.

Toda ko mnogi ugibajo, vse te razno razne stvari: sonce se spreminja v temo in
mesec… Oni to vračajo nazaj v krščansko dobo. Enostavno ne uspejo videti teh treh
vprašanj, ki so bila tam postavljena našemu Gospodu, ko je On na njih odgovoril.



VPRAŠANJA IN ODGOVORI O PEČATIH 5

Toda ko mnogi ugibajo, vse te razno razne stvari: sonce se spreminja v temo in
mesec… Oni to vračajo nazaj v krščansko dobo. Enostavno ne uspejo videti teh treh
vprašanj, ki so bila tam postavljena našemu Gospodu, ko je On na njih odgovoril.

24 Torej, jaz mislim, da sinoči sploh ni bilo več vprašanj. Mi smo vzeli vsa ta vprašanja
in jih položili naravnost pod Pečate. In Pečati so sami po sebi ena celotna Knjiga. Ali
verjameš to, doktor?

Vidite, vsa stvar se ravnokar ovija skupaj. In mi smo vzeli to, kar je Jezus tukaj
dejal… Oni so postavili tri vprašanja: »Kdaj bodo vse te stvari? Kakšen bo znak Tvojega
prihoda? In kakšen je  konec sveta?« In On prihaja naravnost  dol  in  mi  smo odprli
vsakega posebej, razen tega enega. Kaj je bilo to? Sedmi Pečat. Zakaj? Vidite, to ni
poznano. To je to.

25 Vsak od njih prihaja naravnost ven. Jaz sem jih postavil natančno v vzporednico,
naprej in nazaj. In jaz, ko sem sinoči pisal in sem prispel sem ter dobil… Vrnil sem se
nazaj, da bi pogledal svoje stare zapise, ki sem jih zapisal v preteklosti. Torej, jaz sem
opazil, kje sem postavljal enega namesto drugega, nekako tako. Jaz sem jih povezoval
nazaj in naprej. To je to, kar sem storil. Jaz predvidevam, da ste vi to opazili. Ali ste to
opazili?

In tukaj sem zapisal, kaj nameravam napisati tu čez na drugi strani in jaz sem to
zapisal tu čez. Postavil sem oba, 9, 11, oziroma 9, 6 ali 6 in 11 in 9 in 11, kar ni bilo
tako. To je bilo pravzaprav obratno, ta naslednja vrstica pod njim. Vidite? In to je bilo
to, odgovori med kugami in vojnami, ali vidite? To je to, kjer je to bilo.

Tako, jaz sem bil tako srečen, da sem samo nadaljeval kot… Jaz sem užival v tej
stimulaciji razodetja. Tako da sem postavil to sem čez, ko sem sedel tam s svinčnikom
ali pisalom in sem zapisal 11 na obeh mestih, kjer to ne bi smelo biti. Mislim da je bilo 9
namesto 11 z druge strani.

26 Toda sedaj, ali ste videli kako oni v popolnosti ustrezajo? Torej, ne pozabite tega.
Oni so šli paralelno dol do šestega in se ustavili. Vidite? Sedaj poglejte, odpiranje teh
Pečatov, ki prihajajo dol do šestega in se ustavijo - samo tišina v nebesih (to je vse, kar
je rečeno), za kratek čas, za pol ure.

Sedaj v teh… Moral bom pohiteti in odgovoriti na to, kajti, vidite, vsak od njih je
ena pridiga, dolga za štiri tedne. Na vsaki, ki ste jo pravkar dobili, je nekaj drugega.
Toda jaz ne mislim, da bi tako delal, kajti želim odgovoriti na vsako vprašanje, kot le
lahko.

27 Te device, vidite, one so bile sestavljene iz… To je bil samo del njih, v tej dobi,
vidite. Vsaka doba ima device. Vidite? Ta Pečat… Angel prihaja k cerkvi: »Angelu cerkve
v  Efezu  piši!«  Vidite?  In  potem  pride  tu  čez  in  potem  po  pisanju  Efeški  cerkvi
(primerjajte  to  s  tem  nazaj)  je  Pečat  odprt.  To  je  pravzaprav  način,  kako  mi  to
prinašamo - poskušamo vse prinesti vam (Vidite, kaj mislim?), če je Božja volja.

28 Kaj smo imeli  najprej? Cerkvene dobe. Ali  je to res? Naslednja stvar, sporočilo
cerkveni dobi. Je to sedaj vsem jasno? Vidite? Najprej smo dobili cerkvene dobe in nato
smo dobili zgodovino (predstavili smo Nicejski koncil in pred-Nicejski koncil in vse, kar
smo lahko našli v zgodovini) in ugotovili smo, da je pravilna razlaga Besede v skladu z
zgodovino. In to smo pojasnili do današnje dobe, v tej Laodiceji in… Vi ne potrebujete
zgodovine o tem. To sedaj ustvarja zgodovino. Vidite? Tam je to in potem kaže, kaj bo v
tej dobi.

29 Torej, mi se vračamo s temi Pečati in odpiramo ta Pečat… Bog odpira ta Pečat za
nas. Kaj je to? Najprej je tam glasnik - cerkvena doba, potem je sedem Pečatov.

Torej, mi odkrivamo to pokvarjenost, ki nastaja v tej sedmi cerkveni dobi…, toda
sedmi  Pečat  ne  odkriva  ničesar  (kar  se  bo  tam zgodilo).  Vidite?  Kajti  na  koncu te
cerkvene dobe mora priti preroški dar, da te stvari razodene. Ali sledite temu? V redu.

30 Sedaj bodite pozorni, kako vsak izmed teh Pečatov… Potem pridem sem čez in ta tri
vprašanja so postavljena Jezusu Kristusu: »Kaj… Kdaj bodo te stvari, ko tam ne bo
kamna na kamnu? Kdaj se bo podrl ta svetovni religiozni center in potem postavljen
nov? Kdaj bo to, ko bo antikrist jezdil?« Vidite? In kaj je izšlo ven, da ga sreča? Beseda,
Beseda proti besedi.

31 In potem se je to dogovorilo s politiko in vsem ostalim in tam je izšlo volovsko delo.
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Vidite? To je natanko drugi in Jezus je tako dejal v Mateju 24. Potem smo prišli od tega
naprej k ostroumnosti reformatorjev. Človek - Božje bitje je prišlo ven, da ga sreča, kar
se je zgodilo. Potem gremo dol do naslednjega, do 4. Pečata, ko je antikrist postal
skupek vseh in dobil ime Smrt.

Poglejte sedaj,  kaj  je  dejal  Jezus: »On jo bo vrgel  v  ogenj  in  pobil  celo njene
otroke.« To je jezdenje smrti. V tem so skupaj protestanti in katoliki - znak smrti je na
vsakem izmed njih - ona in njeni  otroci  bodo uničeni.  Tako, če ste odvisni  od vaše
denominacije, je bolje, da se takoj oddaljite od tega. In potem ko je to prišlo do 7.
Pečata, se je Jezus ustavil točno tam.

32 On je odprl 6. Pečat, ko je dejal, da se bo mesec spremenil v kri in bo tema in vse
ostalo, da se bodo te stvari  zgodile. Mi smo prišli  naravnost sem in odprli  6. Pečat.
Potem ko je bil 6. Pečat odprt, se je obrnil nazaj in pokazal isto stvar.

Tam ste vi s tremi različnimi mesti v Pismu, ki se povezujejo skupaj z Razodetjem.
Vidite? Poglejte. Mesto, kjer je Jezus tako dejal, mesto, kjer je On odprl Knjigo, je bilo
skrito od stvarjenja sveta in potem razodetje tega dne tukaj postavlja to natanko tja in
povezuje ta tri mesta skupaj. In tri je pričevanje, tako da je to resnica. To je absolutna
resnica.

33 Torej, te device, ki se tukaj pojavljajo, to so tiste, ki so zaspale in potem je bilo
celotno telo sestavljeno iz te skupine in to gre, da naredi modro devico. In nespametne
device so tiste, ki so začele v preteklosti, istočasno kot so začele pametne device (in
antikrist) in one so tiste, ki poskušajo kupiti olje.

34 Torej, samo poglejte sem. Vi vidite, kako je vse popolno, kamorkoli greste. Če bi
jaz lahko stal tukaj in govoril stvari, ki so se razodele v tisti sobi, vam povem, da bi to
zavrtelo vaše glave. Toda, kako boste vi to storili, če ste dobili celotno stvar tukaj.

In potem vi… Kadar se na nek način oddaljite od ljudi, potem se začenjajo odpirati
skrivnosti. Potem vidite stvari, katerih si ne drznete povedati ljudem, kajti vidite, če bi,
potem bi oni začeli z »izmi«.

Samo poglejte, kaj je naredil ta majhen dar ozdravljenja, kako je zmedel cerkev.
Vsak je imel senzacije, vsak je imel to… In natanko tam spodaj v mojem srcu (Bog ve,
da je to resnica) sem vedel, da to ni bilo prav, ker mi je On to povedal. Toda to je lažno
imitiranje, kar ljudi samo oddalji od tega. Torej, to je točno.

35 Sedaj vidite, da ne morete reči teh stvari. Bolje je, da jih pustite pri miru.

Ali se spomnite tretjega potega? Rečeno je: »Nikomur ne povejte.« Kaj sem dejal,
da je to…? Kdo od vas se tega spomni? Zagotovo. Spomnite se, ko sem stal tam in
poskušal potegniti vezalko skozi luknjico, v tem malem čevlju, v tisti viziji? On je dejal:
»Ti ne moreš učiti binkoštnih otrok o nadnaravnih stvareh.«

In jaz sem dejal: »To bo tretji poteg in to ne bo prepoznano,« tako pomagaj mi, po
milosti Božji. Torej, mi smo ravnokar na koncu časa. Ne bo dolgo, ko bo prestol milosti
postal prestol sodbe.

36 Zakaj, če vi vidite te stvari, kako prihajajo in te ljudi, ki vstopajo, je bolje, da tudi
vi vstopite, razen če že niste notri in ste sedaj zbrani v nebeških mestih. Vidite?

To prav tako pomeni biti več, kot samo vesel. V nebeških prostorih, če ste v resnici
zbrani v Kristusu, je to zastrašujoča stvar! Če bi stali ob tem Gospodovem angelu, ali bi
samo vzklikali in kričali? To ni to. To bi vas prestrašilo skoraj do smrti. Tako, ali vidite,
obstaja razlika v samem veselju in plesanju (kar je tudi v redu) in potem se pride do
prave stvari.

To je tam, kjer strah… To je zastrašujoča stvar. Ne da bi se bali, da ste izgubljeni,
temveč da ste zares ob angelskem bitju in Sveti Duh osebno stoji tam.

37 Torej, to bo del Neveste, sestavljena bo iz tega. To je to, kar bo zbudilo vse tiste, ki
so zaspali. In mi to lahko absolutno vidimo…?

(Okvara na snemalnem sistemu.) Ali je sedaj vse v redu? Ali je kdo stopil na kaj?
Na tej liniji je preveč kasetofonov, kar to obremenjuje. V redu, samo vzemite kaseto in
jo  zamenjajte  in  napravite  to  brez  tega.  Torej,  bodite  sedaj  pozorni,  naslednje
vprašanje.

38 VPRAŠANJE:
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Ali naj evangelisti nadaljujejo z delom na polju?

V tem času,  seveda…, kaj  so oni  mislili.  Zagotovo,  z  vsem pomenom tega,  ne
menjajte niti ene stvari. Če bi Jezus prišel jutri zjutraj, pridigajte danes tako, kot da bi
bilo to čez 10 let, toda živite, kot da bo to ravno ta trenutek.

Sedaj ne imejte pomislekov. To je to, zaradi česa vas želim opozoriti. Vidite? Nikar
ne  bodite  čudni,  nekaj  posebnega.  Ne  spreminjajte  ničesar,  toda  če  počnete  kaj
napačnega ali zlobnega, se pokesajte. Vidite? Vrnite se k Bogu. Nadaljujte s svojimi
evangelijskimi službami prav tako, kot ste to vedno počeli.

39 Če gradite hišo, jo dokončajte. Če bo Jezus prišel jutri, boste zvesto ujeti na delu.
Če gradite cerkev, samo nadaljujte, zgradite jo. Jaz bi raje vložil denar v nekaj takega,
kot da me najdejo z njim v mojem žepu. Vidite? Tako, samo pojdite dalje, nadaljujte
tako kot delate.

Ste vsi razumeli to? Samo nadaljujte naprej. Samo nadaljujte s tem, v čemer ste.
Torej, ne ustavljajte se, vedno nekaj delajte. Samo nadaljujte naprej, kot ste. Nadaljujte
s služenjem Bogu.

Torej, na primer, če ste delali za človeka in ste vedeli, da je bilo še 15 minut do
izteka. »Dobro,« boste dejali, »oh, ostalo je še samo 15 minut, lahko bi odšel tja in se
usedel.« Vi bi lahko bili obtoženi za teh 15 minut.

Če sadite pšenico, potem sadite vašo pšenico. Če kopljete krompir, samo nadaljujte
in ga izkopljite. Porečete: »Dobro, nihče ga ne bo jedel.« To ne dela nobene razlike,
vseeno ga izkopljite. Samo nadaljujte s tem, kot ste.

40 Nedavno tega sem od nekoga dobil pismo. Nekdo jim je dejal, dejal je: »Torej, čas
se je približal. Prodajte farmo. Torej, ne bo vam več potrebna hrana iz farme, od katere
živite.«  Dejal  je:  »Kajti  začel  se  bo  Milenij  in  vam ne  bo  potrebna,  tako  vi  samo
nadaljujte. In v času stisk… Vaši otroci niso rešeni, zato jih samo pustite… Naj imajo
otroci  farmo, na kateri  bodo lahko jedli.  Toda vi  vsi  prodajte farmo in…,« ali  nekaj
podobnega. Oh, oni so to imeli…

Jaz  sem  dejal:  »Oh,  moj!«  Če  bi  jaz  vedel,  da  bo  On  jutri  prišel  in  če  sem
poljedelec, bi posadil seme natanko danes, zagotovo. Če me je On naredil za poljedelca,
bi ostal natanko s svojimi obvezami. To je res. Če me je On ustvaril, da bi bil mehanik…
Govorite: »Kdo…«

41 Nekdo je prejšnji dan dejal, on je dejal… Prišel je kolega in povedal: »Povej brat, ti
veš kaj?« On je dejal: »Dal ti bom drug sveženj ključev. Kupil sem nov avto.« On je
dejal: »Dal ti bom drug sveženj ključev,« je dejal svojemu pastorju. Dejal je: »Jaz ti
bom dal drug sveženj ključev, ker bi lahko prišlo vzetje, saj veš in,« je dejal, »jaz jih ne
bom več potreboval.« Pastor bo to zamudil, vidite to? To pomeni, pripraviti se, ali ne? V
redu, to je način, na katerega je to.

Vidite, mi ne smemo biti takšni. Mi moramo biti pri zdravi pameti, solidni kristjani.
In jaz sem postavljen sem, da bi delal do zadnje minute. Jaz imam delo, ki ga moram
opraviti in najden bom zvest na polju svoje dolžnosti. Če bo On prišel tega jutra, želim
stati natanko tu za pridigalnico.

42 Vi porečete: »Brat Branham, če bi On prišel tega jutra, ali ti ne bi moral biti tam
zunaj?«

Ne, gospod, tukaj je moje mesto dolžnosti. Jaz bom stal natanko tu in pridigal, ko
bo On prišel ter govoril iste stvari kot sedaj. Potem ko bo On prišel, bom samo odšel z
Njim.

Če okopavam krompir, bom samo nadaljeval z okopavanjem, kot je to v moji moči.
Ko bo On prišel, bom enostavno vrgel motiko in se dvignil. Ali se spomnite jubilejnega
leta? Če so bili tam kopači z motikami, so samo nadaljevali z okopavanjem. Vedeli so, da
bi jubilejno leto lahko prišlo čez 10 minut in da bo trobenta v jubilejnem letu zatrobila.
Oni so samo nadaljevali z metanjem sena, oziroma karkoli so delali, toda ko je trobenta
zatrobila, so odvrgli vile ter odšli. To je tako. Samo nadaljujte z metanjem slame, dokler
trobenta ne zatrobi.

43 V redu. VPRAŠANJE:

Glede na odpiranje… (Ali se je kaj zgodilo? Tam je nek hrup.) Vprašanje: Glede na
odpiranje 5. Pečata morata Mojzes in Elija umreti. Kaj je z Enohom?
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Glede na odpiranje… (Ali se je kaj zgodilo? Tam je nek hrup.) Vprašanje: Glede na
odpiranje 5. Pečata morata Mojzes in Elija umreti. Kaj je z Enohom?

Jaz ne vem. Če jaz tega ne vem, vam bom enostavno povedal, da ne vem. Ljudje,
jaz ne vem vseh odgovorov. Če tega ne vem, vam bom povedal, da tega ne vem. Toda,
če vem… Jaz vam ne bom povedal, dokler ne bom vedel. Ampak jaz ne vem. Tudi sam
sem se pogosto vprašal glede tega.

44 Tam je bil Enoh… Jaz vidim, da se Mojzes in Elija vračata nazaj in da sta ubita,
vidite, toda sedaj, Enoh je bil prenesen pred časom. Tudi jaz sem pogosto razmišljal in
sem se vprašal: »Torej, kaj je s tem?« Toda potem, tukaj je… Edina tolažba, ki jo lahko
povem in to je naslednje:

Sedaj poglejte, Mojzes je služil Bogu 40 let, vidite. On je imel 120 let, toda 20 let…
Prvih 40 let, jaz mislim, da je pridobival svojo izobrazbo. Ali je to res? Naslednjih 40 let
je Bog to odstranjeval iz njega in tretjih 40 let je on služil Bogu. V redu. Toda Enoh je
hodil 500 let z Bogom in je bil brez krivice. Vidite? Tako da se Mojzes vrača, da bi mu
služil še nekaj časa - on in Elija.

Torej, jaz ne govorim, da je to natanko tako. Vidite? Jaz vam dajem to samo za
razmišljanje. Toda da bi jaz samo povedal kateri del, jaz tega ne vem. Jaz vam zares ne
morem povedati, kaj se je tam zgodilo, oziroma kaj bo Bog storil.

45 VPRAŠANJE:

Kakšno je to ime, ki bo na ljudeh iz Razodetja 3,12?

Jaz tega ne vem. On je dejal, da jim bo dal novo ime. Jaz ne vem, katero je to,
vidite? To bo verjetno razodeto, ko bomo dospeli tja, toda jaz ne vem, kaj je to sedaj.
Vidite? Vidite, On bo to storil. On jim je dal novo ime, ki so ga poznali samo oni, vidite?

46 VPRAŠANJE:

Torej, brat Branham, ali obstaja vsaj en del Pisma, ki dovoljuje poroko po razvezi?
To je zelo pomembno.

Rečeno je, da je »pomembno«. Torej, to je razlog, zakaj se to ni nanašalo na to.
Toliko kot jaz lahko vidim, moj brat ali moja sestra, kdorkoli da je to, ne obstaja, razen
če ni vaš zakonski partner mrtev. Zato ker je Sveto Pismo dejalo, da smo mi vsi vezani
na njih, dokler so živi.

Tako, kar se tiče kateregakoli dela Pisma. To je vprašanje, ki je bilo postavljeno: »
Ali za to obstaja Pismo, vidite? Ali je tam kakršen koli del Pisma?« Ne, ki bi ga jaz lahko
našel. Vidite? Ničesar, kar bi jaz lahko našel, zato ker je Pavel poročenim parom dejal,
da če je zakonski partner mrtev, potem so svobodni in se lahko poročijo s komerkoli
hočejo, samo v Gospodu. Toda, do tedaj… Toda glejte. Vi vstopate v to: »Dokler vas
smrt ne loči.« To je to. Vi  ste glede tega sklenili  zavezo, ali  vidite? Tako da jaz ne
mislim, da je tam. Torej, če boste vi našli takšen del in je pravilen, potem v redu. Toda
kar se mene tiče, nisem našel ničesar.

47 VPRAŠANJE:

Kaj pomeni: »…vidite, olju in vinu ne delaj škode,« v Razodetju 6,6?

To je Sveti Duh. Vidite, mi smo ravnokar prešli skozi to. Verjetno je nekdo, saj
veste, prišel na koncu sporočila - za druge kasete. Vidite? »…olju in vinu pa ne delaj
škode.« Kaj pomenita olje in vino? Olje, kot smo to vzeli iz simbola, pomeni Svetega
Duha. Vidite?

Vino  in  olje  sta  povezana  v  Svetem Pismu s  slavljenjem.  In  vino,  kot  smo to
predstavili… To je tam, kjer sem dobil idejo o stimulaciji. Vino stimulira. In vino je po
svojem naravnem tipu stimulacija in to je razodetje.

48 Sedaj samo razmislite, kaj stimulira Cerkev? Razodetje, vidite? Tako bo vino, to
novo vino bo… Sedaj poglejte. Olje in vino sta šla skupaj z žrtvijo. Šla sta skupaj v
cerkvenem slavljenju (torej poglejte), zbrani skupaj, povezani skupaj.

Če  imate  konkordanco,  samo  poglejte  na  celoten  spisek,  kjer  se  vino  in  olje
omenjata skupaj v slavljenju. Če imate Crudentovo, da, to piše tam zgoraj.

Sedaj bodite pozorni na to. Toda sedaj ali vidite, olje je vedno Sveti Duh. Mi smo to
našli  tam čez  v  Ezekielovi  knjigi  in  to  ugotavljamo v  Stari  Zavezi,  to  ugotavljamo
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vseskozi v Novi Zavezi. Zakaj mazilimo bolne osebe z oljem? Mi mazilimo osebe z oljem
zato, ker to simbolizira izlivanje Svetega Duha na njih. Vidite? Prav tako je tudi modra
devica imela olje, toda nespametna ni imela olja. Duh, vidite? Torej, to je olje.

49 In potem, ko vino… Če olje predstavlja Duha, Bog je Duh. Vidite? Bog je Beseda. »
V začetku je bila Beseda, Beseda je bila z Bogom… Beseda je postala meso in to je bil
Bog.« Torej, če Beseda obstaja tukaj v naravni obliki… Torej, vino je voda, oziroma kot
razodetje, ki odkriva to razlaganje Besede, ki stimulira vernika. Ali vidite?

Moj, oni so ravnokar postali… »Jaz tega nikoli prej nisem videl! Moj! Slava!« Kaj je
potem to? Stimulacija razodetja. (Jaz tega prav tako nisem vedel do pred nekaj dni, ko
sem sedel tam. Vidite?) Torej, to je… Kaj delata olje in vino? To je bilo, vidite, obrnjeno
kot jezdec na črnem konju in to je bilo v času trajanja mračne dobe, tretje cerkvene
dobe. Bodite pozorni. In tam, tam je ostalo samo malo tega - samo malo, toda nikar mu
ne škoduj. In jaz verjamem, če ste vi to dobili, ta 3. Pečat na kasetah, boste to našli
tam, kjer smo to natančno pojasnili.

50 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali sta Jagnjetova Knjiga in Knjiga Življenja isti knjigi?

Zagotovo. Zato ker je to tam, kjer je napisana vsa odkupitev - v tej Knjigi. Vidite?
Njihova imena so v… Vi govorite: »Torej, naša imena so vstavljena v Jagnjetovo Knjigo
življenja, brat Branham. Jaz sem bil sinoči zapisan v Njo.« Ne, ti nisi. Ne, vi niste. Vi ste
sinoči samo odkrili,  da je to bilo tam, zato ker so bila njihova imena zapisana pred
stvarjenjem sveta. Vidite? To je vse ista Knjiga. Vidite?

51 VPRAŠANJE:

Torej.  Brat  Branham,  ali  je  to  resnica,  da  bo  vsak  Jud,  rojen  po  Kristusovem
prihodu rešen in kdo so ti  144.000? Ali  so oni  predodrejeni,  da bi  bili  zapečateni  s
Svetim Duhom in kaj je njihova misija?

Tukaj se nahajajo tri vprašanja. Toda tukaj, prvo vprašanje je: ali je to resnica, da
bo vsak Jud, rojen po Kristusovem prihodu, rešen?

Ne. Nihče ne bo rešen, razen tistih, katerih imena so vstavljena v Jagnjetovo Knjigo
življenja pred stvarjenjem sveta, Jud ali pogan. To je vse. Ta Knjiga hrani to skrivnost in
sedaj ta Knjiga to le odkriva - ne vseh imen posamezno, temveč kaj je skrivnost Knjige,
medtem ko poziva ta imena. Ali sedaj to razumete? Vidite?

52 Ta Knjiga ne govori: »Torej, Lee Vayle bo rešen v času te cerkvene dobe,« ali »
Orman Neville…,« oziroma kdorkoli. Ne, ona ne govori tega. To samo kaže skrivnost,
objavlja skrivnost in njen pomen. Toda mi sami po veri to verjamemo. To je to, kar sem
povedal pred nekaj večeri.

Nekdo je dejal: »Torej, ni potrebe, da bi jaz to poskušal. Brat Branham je dejal, da
bo rešen samo eden iz Jeffersonvilla,« vidite? Torej. Vidite, to kaže na eno primerjavo.
To ni… To ni tako. Lahko bi bilo rešenih na tisoče. Jaz tega ne vem. Jaz upam, da je vsak
izmed njih rešen, ampak jaz ne vem. Toda to je način, na kakršnega želim verjeti: jaz
sem ta eden. Vi verjemite isto za sebe. Če vi ne delate tako, potem je z vašo vero nekaj
narobe. Vi niste prepričani, kaj počnete.
53 Kako vi lahko…? Kako lahko greste tja proti licu smrti, če niste prepričani ali ste
rešeni ali ne? Kako lahko greste tja dol in rečete temu pohabljencu, ki leži tam, slep in
ves zvit: »Tako govori Gospod, vstani gor! Jezus Kristus te ozdravlja.«

Kako bi vi lahko stopili pred hladno in otrdelo telo, ki leži tam, ki je mrtvo in je bilo
mrtvo že ure in ure, hladno in negibno ter bi rekli: »Tako govori Gospod, vstani na noge.
« Za vas bi  bilo bolje,  da veste, o čem govorite.  Vi  morate vedeti,  o čem govorite.
Vidite?

Torej,  oni  govorijo:  »Smrt  zahteva  vse.  To  je  že  zaključeno.«  Da,  toda  ko  je
Gospodova Beseda razodeta in vi veste, da je to Bog, to stvari spremeni. To je vse v
redu.

54 Torej, da. Ti Judi… Ne bodo vsi Judi rešeni. Ne, gospod. Oni ne bodo rešeni, samo
tisti, ki…

Ko On govori o Judih… Pravzaprav je Jud eno ime, ki jim je bilo dano po tistem, ko
so zapustili… Jaz verjamem, da jih je Nebukadnezar najprej začel imenovati Judi, ker je
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bil takrat Judov rod odveden in jim je bilo dano ime Judi - torej zato, ker so prišli iz
Judeje in so dobili judovsko ime. Toda Izrael je nekaj drugega. Izraelec in Jud sta si
vseskozi različna.

Vsak Jud ni Izraelec, vidite? Ne, on je samo Jud. Toda potem, Izrael… Pavel ni nikoli
dejal, da se bodo vsi Judi rešili; on je dejal, da bo ves Izrael rešen. Zakaj? Izraelsko ime
je ime odkupitve vso pot nazaj. Vidite? In ves Izrael bo rešen, toda ves Judaizem ne bo
rešen. Vidite?

55 Ravno tako kot pogani. Tam bodo… Tam je na tisoče krat tisoč ljudi, da, dobesedno
milijoni v teh organizacijah in se imenujejo kristjani, Kristusova cerkev in razna takšna
imena. To ne pomeni nič. Ne. To ne pomeni, da bodo oni rešeni. Ljudje govorijo: »Torej,
ti moraš pripadati temu ali onemu (neki organizaciji, določeni organizaciji). Če vaše ime
ni v naši knjigi, ste izgubljeni.«

Torej, to je kult. Vidite? To je kult, vidite? Obstaja samo en način, s katerim ste
lahko rešeni  in  to  je:  »To ni  tisti,  ki  hoče ali  tisti,  ki  teče ali  tisti,  ki…« To je  Bog,
katerega se On usmili. In Bog je po Svojem predznanju vnaprej določil Cerkev za Svojo
slavo in to so tisti, ki so rešeni. Točno.

56 Torej, vaša vera je zasidrana tam… Vi govorite: »Torej, moja vera je zasidrana
tam,« toda poglejte, kakšno vrsto življenja živite. Vidite, vi sploh ne ustrezate temu
mestu. Vi ste napačno zasidrani. Vi imate pesek namesto skale. Prvi majhen val bo to
zrušil.

Naj bo Beseda razodeta v nečem - »Moja cerkev tega ne uči!« To pravzaprav kaže,
da tam niste bili zasidrani na nobeni skali, vi ste bili na pesku. To je točno. Tako sedaj,
vidite…

57 Sedaj, teh 144.000, ali  so oni predodrejeni? Da, gospod! To je Izrael,  duhovni
Izrael.  Samo razmišljajte,  tam jih  bo  na  milijone.  Jaz  ne  vem,  koliko  jih  je  sedaj
vstopilo. Predvidevam, da vsa skupina. Toda vsi ti ne bodo rešeni zgolj zato, ker so v
Judeji. Vidite?

Ali imate sploh kakšno idejo, koliko jih je sedaj tam? Jaz ne vem, ampak verjetno
po tem naslednjem preganjanju, ki bo nastalo, oni so zbrani…

58 Saj veste, jaz imam o njih posnetek, ki  ga sedaj nosim na zahod v eno izmed
Cerkev zaveze, ki je na… To je pravzaprav ena stara… Oh, sedaj sem pozabil. To se je
začelo… Oni jih imajo tam spodaj v Afriki - nizozemska reformacija. To je nizozemska
reformacijska cerkev zaveze.

Torej, če je kdorkoli, ki sedi tukaj, vam bom povedal, zakaj. Vi se še vedno držite
tega starega Heidelberg katekizma in natanko v tem je razlog, zakaj ste še vedno v
nizozemski reformi. Vidite? Tako. Vi ste se morda uredili z ameriškim imenom, toda to je
stvar izza tega, ker učite iz istega katekizma, iz tega starega Heidelberškega. Samo
vprašajte svojega pastorja, če ni tako.

59 Torej, sedaj poglejte tole. »Teh 144.000 - oni so predodrejeni za zapečatenje s
Svetim Duhom. Da, gospod. To je popolnoma res. Torej, če je tu nekaj takega… Torej,
če nisem odgovoril po vaši želji, dobro, mogoče sem se zmotil. Vidite, toda to je po
mojem najboljšem vedenju. Ali vidite? To je po mojem najboljšem vedenju.

60 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ker si temeljito obdelal kačje seme… (Uh - oh, tega do sedaj nisem
opazil. To mi je ušlo.) …kačje seme ta teden, ali bo v redu, če postavim to vprašanje?
Nek moj prijatelj me je vprašal, če bi pojasnil 1. Mojzesovo 4,1, toda jaz ga ne morem.
Ali mi boš pomagal?

To je  izven teme,  toda ne glede na to  bom dal  z  Božjo  pomočjo  vse od sebe.
Poglejmo sedaj to. Sedaj to malce dodelajmo. Jaz mislim, da je to mesto, kjer je ona
dejala: »Dobila sem sina od Gospoda.« Jaz verjamem, da je. Mislim, da je Eva to dejala.
Jaz bom to preveril, da bi bil prepričan, ker sem prejšnji večer dejal 700 namesto 7000,
tako…

61 To me dela tako nervoznega, vidite. In vi morate samo paziti, toda sovražnik je na
vsaki strani in vi se tega zavedate. Ali vidite? (Da, to je to.)

In Adam je spoznal svojo ženo Evo. Spočela je in rodila Kajna. Rekla je: »Dobila
sem moža od Gospoda.«
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Torej, jaz bom takoj odgovoril na vaše vprašanje, moj brat ali sestra. In sedaj si
zapomnite, ne želim vas vreči iz tira, ne. Jaz vam poskušam pomagati. Vidite? Jaz vas
ljubim in jaz ljubim osebo, ki bi to kritizirala. Oni so dejali: »Pomagaj mi,« vidite, kajti
ljudje to verjamejo. Vendar se ne počutijo dovolj sposobni s pomočjo Duha, da bi vedeli,
kaj bi rekli osebi, ki jih to vpraša.

62 Torej, ona tukaj govori… Kar se vprašanja tiče, ni dvoma, da so govorili: »Eva je
rekla,  da  je  dobila  tega  moža  od  Gospoda.«  Kako  si  sploh  lahko  zamišljate,  da  bi
življenje lahko prišlo, če to ne prihaja od Gospoda, ne glede na to ali bi bilo pravilno ali
napačno?

Kdo je poslal Juda Iškarijota na svet? Povejte mi to. Sveto Pismo je dejalo, da je bil
rojen kot sin pogube. Samo to jih vprašajte. Bodite kakor črv v limoni. Vidite? Torej.
Vidite, oni ne morejo… To je…

63 Potem. Če želite, da bi jih malo bolj strokovno popeljali skozi to, poglejte. Eva je
tukaj dejala - če želite to sprejeti v jeziku, ki je tu tako zapisan, da bi bilo to skrito očem
modrih in pametnih… Eva tukaj - način, kako je ona mislila je, da je bil Bog tisti, ki je
spočel tega sina, toda On je Duh in tega ne more storiti. Vidite? Torej, bodite tukaj
pozorni, če želite to opaziti. »Dobila sem moža od Gospoda.« Vi tega ne morete storiti,
da bi zvenelo… Toda to mora imeti svojo pravilno razlago. Vidite? Da, gospod.

Ne, gospod. Če je to, potem Duh… In mi vedno sledimo naravi naših staršev. Vi to
veste. Poglejte na dojenčka, na to naravo. Torej potem, Adam je bil Božji sin. Eva je bila
Božja hči. Točno. Prva stvar Božjega stvarstva, ki na sebi ni mogla imeti niti pikice zla,
nikjer… Zlo sploh ni bilo poznano. Zakaj je torej Kajn bil en lažnivec, ubijalec in vse
drugo? Od kod je to prišlo? Samo postavite si to vprašanje. To je bilo kačje seme. Ali
Sveto Pismo ne govori tako?
64 Opazujte njegovo seme vso pot tja dol. V tem je on postal… Komu pripada svet?
Hudiču. Kdo ga sedaj nadzoruje? Hudič. Natanko tako. Hudič kontrolira svet. On je dejal
Jezusu, dejal je: »Ali vidiš, kako je čudovit in vsa ta slava? Vse to ti bom dal, če se mi
pokloniš.« Vidite, on je nadzornik vsega tega. Torej, on to poseduje.

Sedaj poglejte. Njegovi otroci so pametni: otroci hudiča. Vzemite Kajnove otroke,
če želite in povlecite to skozi genealogijo in ugotovili boste, da so to bili pametni ljudje,
vsak izmed njih. Toda ko je on ubil Abela, je Bog vrnil nazaj Seta, ki je bil tip pravičnega
za odkupitev, ki je bil mrtev in je ponovno vstal. In od tam…

65 Sedaj poglejte. Torej, od prvega semena v naravnem življenju oni umrejo. (Ali ste
sedaj odprli svoj um?) Prvo seme, od naravnega semena, pravzaprav enostavno dobro,
to je tipiziralo sodobno cerkev: Abela. Z namenom, da se ta linija, ki je prihajala od tam,
ohrani, je eden umrl, da bi vstal drugi. Ali vidite? Torej, to mora biti ponovno rojstvo.
(Ali ste to opazili? V redu. Točno tako, dokler tega ne doumete. Vidite?)

Tukaj ste vi, popoln tip. Tako, celo naravni človek, rojen od Adama, njegovega
očeta, kaže na ta naravni način. To ne bo delovalo. Naraven človek ne bo dojemal teh
stvari od Boga. Tako, tam je bil človek, ki je prišel naravno in umrl z namenom, da se to
ponovno obnovi in to je predstavljeno v smrti Abela, ki ga je zamenjal Set.

66 In poglejte, kakšna vrsta ljudi je bila to, ta duh, ki je izhajal iz njega - ponižni,
kmetje, pastirji. Poglejte, kaj je prišlo iz te zemeljske modrosti tukaj - pametni ljudje,
gradbeniki in s kovinami in vse vrste pametne inteligence ter stvari. Poglejte, kje so
končali. Oni so bili tam spodaj in Bog jih je uničil - vsakega izmed njih in rešil ponižne.

Ali ni Jezus dejal v Mateju 5: »Krotki bodo podedovali zemljo.« Tako, potem ne
skrbite. Oni ne bodo dobili niti ene stopinje, kjer bi lahko stali. Vidite, oni ne verjamejo,
da so Kajnovi sinovi, toda mi smo naredili kaseto o tem, če bi želeli to slišati razloženo
do podrobnosti. Vidite? Ne, gospod.

67 In jaz sem videl, da so oni tam napisali nek članek, kjer bo znanost sedaj dokazala,
da Eva ni nikoli jedla jabolka. Ona je jedla marelico. Jaz imam sedaj ta članek doma.
Vidite? Bila je marelica. (Kako daleč lahko ljudje… To je telesni um) In potem Mojzes ni
nikoli prečkal vode; on je prečkal trstično morje - povedel je Izrael preko Mrtvega morja.
Tam je bil kup trstike, celotno morje trstike, točno tam, kjer je nekoč bila voda - nivo
vode  se  je  znižal.  In  Mojzes  je  izbral  bližnjico,  jo  presekal  in  odšel  po  tej  poti.
Ortodoksne cerkve so to sprejele. Ali vidite to? Ortodoksne cerkve so to sprejele, kot da
je to bilo tako.
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Oh, ljudje. Ali ne morete videti tega kačjega semena, tega antikrista in da celotna
stvar leži točno tam? Da, gospod.

68 VPRAŠANJE:

Brat Branham, prosim vas, molite za mojo malo… (Torej, to je zahteva za molitev,
vidim.) …molite za mojega vnuka, zelo je bolan zaradi gripe. On je v hotelu Riverview.

Gospod Jezus, ta uboga oseba ne bi tega nikoli napisala zaman. Ona Te je videla,
da si prejšnji večer pri majhnem dečku celo v trenutku odstranil revmatično mrzlico. Ona
ve, da si Ti velik Bog in mi darujemo našo molitev za tega majhnega dečka, v imenu
Jezusa Kristusa, naj bo ozdravljen. Amen.

Ko nekdo nekaj napiše, to ni zaman. Ne glede na to, kako nam to zveni enostavno
in kako veliko - kolikšno je to, toda obstaja nekaj izza tega. Ali vidite? Ta dama…, ta
majhen deček…, nekaj.

69 VPRAŠANJE:

Ali je Elija, ki prihaja pridigat Judom pravi človek, ki je živel na zemlji, ali bo to
Elijev duh v nekem drugem človeku? (Torej, to je… Jaz se bojim povedati. Jaz ne vem.
Naj še to enkrat preberem.) Ali je Elija, ki prihaja pridigat Judom (oh, da) pravi človek,
ki je živel na zemlji, ali bo to Elijev duh v nekem drugem človeku?

Torej, če lahko na to pravilno odgovorim, vam lahko povem o Enohu. Vidite? Toda
jaz tega ne morem narediti. Ali vidite? Edina stvar, za katero vem je, da Pismo govori,
kaj bo to. In sedaj,  to bi  lahko bilo, da… Torej,  jaz se malce nagibam k… Sedaj mi
dovolite, da to povem na ta način. In upam, da kasete - bratje, ki poslušajo kasete,
bodo  to  razumeli.  Jaz  se  nagibam k  verovanju,  da  bo  to  človek,  ki  bo  maziljen  z
njegovim duhom, ker on govori… Ali ni… Na Elizeju, ali ni Elijev duh počival na Elizeju?
Elijev duh in on je delal točno tako, kot je delal Elija. Vidite? Toda jaz ne morem reči, da
je to resnica. Jaz tega ne vem, vidite. Jaz sem z vami iskren, jaz tega ne vem.

70 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali mi lahko odgovorite na to vprašanje, kar se krsta tiče: Matej
28,19 uči Oče, Sin in Sveti Duh, toda Peter v Apostolskih delih 2,38, v Ime Gospoda
Jezusa. Kdaj je ta sprememba prišla v Apostolska dela? Torej, jaz verjamem v Gospoda
Jezusa.

Torej, brat ali sestra, kdorkoli je to napisal, tam ni prišlo do spremembe glede te
stvari. Vidite? Temveč je Peter storil natanko to, kar je Jezus dejal, da se mora narediti.
Torej, če nekdo pride in reče: »Uporabite nazive Očeta, Sina in Svetega Duha,« oni
potem delajo to, kar je Peter dejal, da se ne sme delati, oziroma kar je Bog dejal, da se
ne sme delati. Vidite? Jezus je dejal, da…

To bo vzelo nekaj časa. Mi smo…. Jaz vam želim tukaj nekaj pokazati. Poglejte.

71 Sedaj poglejte, če ste tukaj (ta oseba), jaz bom tukaj postavil tri koščke materiala.
Sedaj poglejte: to je Oče, to je Sin, to je Sveti Duh, tako kot ljudje trojičarji verjamejo v
njih - verjamejo, da so to trije razdvojeni posamezniki. Oni tako verjamejo, vidite?

Torej potem, sedaj mi dovolite… In potem v Mateju 28,19 je Jezus dejal: »Pojdite
po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu stvarstvu.« (Ne, prosim vas, oprostite mi,
jaz sem citiral Apostolska dela 2, jaz verjamem - ne Luka 24,49.) On je dejal… Dovolite
mi, da to preberem, potem bom to imel; zato ker sem prejšnji dan dejal, da če ga ni in
jaz želim biti prepričan, da bi to dobil na pravilen način. Jaz poznam naslov tega, kar vi
tam govorite, toda želim vas napotiti na to, kar je On dejal. Začnimo od 16 vrstice, od
29 - te (Matej 28,16)

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so
ga zagledali, so se Mu do tal poklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim
spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji.«

Torej, kje se nahaja Božja sila? Kje se nahaja Bog? Če je bila dana vsa sila, ki je
bila v nebesih in vsa sila, ki je na zemlji, kaj je potem z Bogom? Tam je On. Vidite, to je
to, kar jim je govoril.

Pojdite torej in naredite vse narode za Moje učence: krščujte jih v Ime Očeta in
Sina in Svetega Duha.

72 Torej, trojičarji se držijo tega. »Jaz te krstim v ime Očeta in v ime Sina in v ime
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Svetega Duha.« To niti ni Sveto Pismo. Vidite? On je dejal: »Krstite jih v Ime Očeta in
Sina in v…« Ne v… Oni so postavili ime pred vsakega. Eno ime. Poglejte tukaj. Ne govori,
krstite jih v imenih, temveč v I-m-e, v eno Ime: v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha.

Torej, želim vas nekaj vprašati. Ali je Oče ime? Ali je Sin ime? Koliko očetov je
tukaj? Kdo izmed vas se imenuje ›oče‹? Koliko je tukaj sinov? Koliko je tukaj ljudi? Kdo
izmed vas se imenuje ›oče, sin ali človek‹, vidite?

73 Tako kot je neka žena nekoč dejala, dejala je: »Brat Branham, Sveti Duh je ime, to
je Oseba.«

Jaz sem dejal: »Da, gospa. Jaz sem oseba, toda moje ime ni  oseba.« Jaz sem
oseba, vidite? Moje ime je William Branham in jaz sem oseba. Sveti Duh je Oseba, to je
tisto, kar On je. To ni ime, to je eden izmed Božjih nazivov kot osebe, vidite? To je naziv
Božje osebnosti - tega, kar On je.

Torej, On je dejal: »Pojdite torej in učite vse narode in jih krščujte v Ime Očeta,
Sina in Svetega Duha,« in ne v ime Očeta, v ime Sina in v ime Svetega Duha, in niti ne
v imenih Očeta in Sina in Svetega Duha, temveč v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha.

In če Oče, Sin in Sveti Duh niso Ime, kaj je potem s tem? Govorite, če je Ime,
katero od… Vi želite enega izmed njih poklicati po imenu, katero Ime je potem to? Če vi
imenujete nazive z imenom, potem v katero Ime, v kateri naziv želite potem biti krščeni,
v Očeta ali Sina? To je ednina. Vidite?

74 Torej, sedaj smo tukaj. In to je zadnja knjiga Mateja. Tako kot sem jaz to vedno
pojasnjeval. Če berete ljubezensko zgodbo in pravite: »Po tistem sta Janez in Marija
živela srečno…« Vidite, to je zato, ker vi nikoli… Vi ne veste, kdo sta Janez in Marija.
Pojdite na začetek zgodbe. Poglejte, kdo sta Janez in Marija. Vidite?

Torej, to je to, kar vi počnete tukaj v Mateju. Vi prebirate samo zadnji del tega.
Pojdite na začetek Mateja in preberite, kaj je zgodba. To je Matejevo zadnje poglavje in
zadnje vrstice.

To je tako, kot če vzamete knjigo, kjer se govori: »Da sta po tistem Janez in Marija
živela srečno. To je bil Janez Jones in Marija tako in tako. Ne, to je bil Janez Henry in on
se je imenoval tako in tako. To je neki Janez in tako in tako.« Ne, vi tega še ne veste, ali
vidite? Edina stvar, ki jo morate storiti, da bi bili prepričani je, da se vrnete nazaj v
knjigo in jo preberete. Vi tukaj ne morete jemati koščkov. Da bi dobili sliko, morate vse
sestaviti.
75 Sedaj se vrnimo nazaj v Mateja v prvo poglavje, kjer se daje rodovnik, ki prihaja
dol, prvo poglavje. Potem gre naprej do 18. vrstice in pravi:

Torej, z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo tako…

Ali je to res? Sedaj vas želim nekaj vprašati. Sedaj ponovno poslušajte. Vi to tako
imenujete.  (Brat  Branham kaže  na  vse  tri  koščke  kot  ilustracijo.)  Kdo  je  to?  Bog.
(Skupnost pravi: »Oče.«) Bog. (Skupnost pravi: »Sin.«) Bog. (Skupnost pravi: »Sveti
Duh.«) Torej, kateri je ta? (Skupnost ponovi: »Oče.«) Kateri je ta? (Skupnost ponovi: »
Sveti Duh.«) Kateri je ta? (Skupnost ponovi: »Sin.«) V redu. Mi smo to dobili. Sedaj, kot
ste dejali, kdo je bil ta? Bog, kateri? (Skupnost ponovi: »Sveti Duh.«) Sveti Duh, v redu.
Sedaj, v redu.

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z
Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča - bila pa je noseča od…
(Skupnost ponovi: »Od Svetega Duha.«)

76 Torej, jaz sem mislil, da ste rekli, da je bil Bog Njegov Oče. Torej, tukaj nekaj ni v
redu. On ne more imeti dveh očetov. Vi to veste. Torej, tukaj nekaj ni v redu. Sedaj,
kateri od teh mož je Njegov Oče? Sveto Pismo tukaj jasno govori: »…ona je spočela od
Svetega Duha.« Bog Oče ni imel nič s tem. In Jezus je dejal, da je Bog bil Njegov Oče.
Torej je On imel dva očeta. Potem takem je On zagotovo nezakonski. Torej, ali vidite,
kam ste pripeljali sami sebe?

Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo
skrivaj odslovil.

Ko je to premišljeval…
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77 Zapomnite si sedaj, on je bil dober človek in Gospodova roka je sedaj točno tukaj.
Tiste, ki so predodrejeni bo ujela.

Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel…

(Ali mi sledite v vašem Svetem Pismu? V redu.)

…in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je
spočela, je namreč - od Boga Očeta.

Ali sem prebral to narobe? Res je. To, kar je spočeto v njej, nima nobene veze z
Bogom Očetom - to je Sveti Duh. In sedaj, mi vemo, da je bil Bog Njegov Oče. Ali je to
res? Kaj je potem to? Sveti Duh je Božji Duh, seveda.

Torej, sedaj ste to dobili. Vidite?

78 Bog Oče in Sveti Duh sta ena in ista oseba ali pa ima On dva očeta. Potem, kakšno
vrsto osebe vi slavite? Kakšno vrsto Boga imate sedaj? Vidite? Bog, Sveti Duh in Bog
Oče je samo - isti Duh.

Rodila  bo  Sina  (ta  fant  tukaj)  in  daj  mu  ime  (Kako?  Njegovo  ime.  Sedaj  si
zapomnite, Njegovo ime.) JEZUS, kajti On bo Svoje ljudstvo odrešil grehov.«

Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku (tisti, h
katerim prihaja Beseda):

Glej, devica bo spočela in rodila Sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu
pomeni Bog z nami.

79 Katero je Božje Ime? Katero je Ime Očeta, Sina in Svetega Duha? Sveto Pismo je
dejalo, da je bilo Jezus njegovo Ime.

Potem je nekoč nek prijatelj tukaj poskušal razpravljati, tukaj v Tabernaklju, dejal
je: »Brat Branham je z vsemi temi nekako prišel do konca, toda on ne bo uspel s tem.«
On je  dejal:  »Tukaj  to  kaže  na  tri  različne  osebe,  natančno,  perfektno  -  Matej,  3.
poglavje.

Tukaj je bil Janez, stal je in pridigal. Tukaj je prišel naprej Sin, da bi bil krščen. On
je odšel v vodo in bil krščen od Janeza Krstnika in izšel je ven iz vode in: »Poglej,« je
dejal, »nebesa so se odprla nad Njim in iz nebes je prišel Sveti Duh ter se kakor golob
spustil dol in glas iz nebes je dejal: ›To je moj ljubljeni Sin, v katerem…‹« Tri ločene
Osebe ob istem času. Oh, moj!

80 To kar naprej kaže, da ljudje brez krsta in tisti, ki niso poklicani v službo pridiganja,
nimajo kaj iskati za pridigalnico. To je res. Jaz lahko sedaj vzamem to osebo, torej, z
Božjo milostjo in jih zvežem v en tak vozel, da se jim zvrti v glavi. (Jaz ne mislim… To
ne zveni pravilno. Oprostite mi. Nisem mislil tega. Gospod, jaz nisem mislil… Jaz sem
začutil, da me je On zaustavil, kar se tega tiče, vidite. Torej, jaz nisem mislil tega reči na
takšen način. Meni je žal.) Jaz verjamem, da lahko Sveti Duh tej osebi odkrije neke
skrivnosti. To zveni bolje.

Tako kot uglaševanje inštrumenta, ko naredite nekaj narobe, vi  to kot kristjan
lahko rečete. Vi ste povedali nekaj narobe in Njemu to ni bilo všeč. Vidite, to je to, kar
me tam ustavlja. Jaz sploh nisem v sliki. Jaz pravzaprav ne želim biti jaz sam, oziroma
karkoli, to je On. Naj On opravi delo. On je Tisti, ki daje zvok. Trobenta je sama po sebi
nema. Glas, ki je izza trobente, daje zvok.

81 Torej, poglejte sem. Človek je napačno razložil Besedo. Vidite, zapomnite si, to je
skrito očem modrih in pametnih, toda razodeto je otrokom. Torej, tukaj je ena Oseba,
Jezus Kristus, ki stoji na zemlji. Torej nebesa… Seveda, da je nad tem atmosfera.

Sedaj poglejte. In Janez je pričeval… Torej, ta človek je dejal, tukaj je Bog Oče in
tukaj je Bog Sveti  Duh, kot en golob in tukaj je Bog Sin,  kar dela tri  Osebe. To je
napačno. Janez, ki je stal tam zadaj, je vedel, da je bilo to Jagnje. Janez je dejal: »Jaz
pričujem, da vidim Božjega Duha kakor Jagnje.« Tam je Bog Duh… Kakor en golob, sem
mislil. (Torej, tam je ista stvar, kot sem govoril tukaj prejšnji večer, ali vidite, namesto
700.) Ta Božji Duh… To je bilo Jagnje tukaj. In Božji Duh - golob je bil Bog. Božji Duh se
je spustil iz nebes in glas iz nebes je govoril: »To je Moj ljubljeni Sin, v katerem mi je
veselje prebivati.« »Vsa sila v nebesih in na zemlji, je dana v Moje roke.« Vidite, to je
On. Torej, katero je bilo Njegovo Ime? (Skupnost odgovori: »Jezus.«) Zagotovo.

82 Tako,  kar  se  tiče  doktrine  trojstva,  kjer  obstajajo  trije  ločeni  bogovi,  to  je
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poganstvo! To se v Svetem Pismu ni nikoli poučevalo. To se v sporočilu Leva ni nikoli
poučevalo, temveč je bilo to sprejeto v naslednji, kar je bil antikrist. Vprašajte kogarkoli
hočete,  kateregakoli  teologa.  To  ni  prišlo  od  nikoder  drugje,  kot  skozi  doktrino
nikolajevcev.

To je, zakaj je to prišlo ven z Martinom Luthrom. To je, zakaj se je to nadaljevalo z
Johnom Wesleyjem in se je to izlilo na binkoštnike. V dneh, ko so binkoštniki prišli ven,
so imeli skupino ›Samo Jezus‹. Torej, tudi to je ponovno napačno. Kako bi lahko Jezus
bil svoj lastni oče? Vidite? Tako da to udarja ven.

83 Toda, nastopiti mora čas Orla, vidite. To je čas, ko se razrešujejo vse te skrivnosti.
Oče, Sin in Sveti Duh so nazivi Gospoda Jezusa Kristusa. Poglejte, vsi trije.

Matej je dejal: »Oče, Sin, Sveti Duh…« Peter je dejal: »Gospod Jezus Kristus…«
Kdo je Oče? Gospod je dejal mojemu Gospodu: »Sedi na Mojo desnico.« Ali je to res?
Oče; Sin - Jezus; Sveti Duh, Logos, ki je izšel iz Boga. Oče, Sin, Sveti Duh so absolutno
trije nazivi Boga kot Osebe, razodete na tri različne načine, oziroma v Njegovih treh
atributih.

In da bi to naredili razumljivo nekomu, ki tega ne bi razumel, so to kot tri službe
istega  Boga.  Pravzaprav  so  to  trije  atributi  istega  Boga,  Boga,  ki  deluje  v  treh
različnih…., v Očetovstvu, v Sinovstvu in v obdobju Svetega Duha. Bog je popoln v treh.

84 Ali se spomnite števila antikrista, štiri? Vidite? Bog - Oče, Sin in Sveti Duh, to je
absolutno Gospod Jezus Kristus.

Ko krščujete samo v Jezusovo Ime, je to napačno. Če je krst samo v Jezusovem
Imenu je to potem popolnoma napačno. Jaz sem spoznal veliko Jezusov. Zakaj, latinske
države so polne tistih, ki se tako imenujejo (Jezusi). Toda to je Gospod Jezus Kristus. To
natanko govori, kdo je On. Obstaja veliko Branhamov, toda če želite govoriti o meni
osebno, sem jaz samo en William Marrion Branham. To sem jaz. Toda naokrog obstajajo
še drugi Williami Branhami in tako dalje. Toda to izključno imenuje eno Osebo, Gospoda
Jezusa Kristusa - maziljenca. Obstaja samo eden izmed njih.

Torej,  to  je  res.  Če  ima  kdo  še  kaj  o  tej  temi,  samo  napišite  pismo  ali  kaj
podobnega ali nekaj, ko sem jaz na drugih vprašanjih. Jaz bi želel poskusiti, da bi to
dobil tako, da bi lahko videl ali bomo lahko prevzeli nekaj bolnih ljudi, ki trpijo, da bi za
njih molili.

85 VPRAŠANJE:

Brat Branham, če to vprašanje ne ustreza, nikar ne odgovorite. (To je dobro. To
cenim.) Ali gredo otroci v vzetje, če so majhni? Hvala vam.

Oni se niso podpisali z imenom. Torej, tudi če se niste, to ni nujno. Toda poglejte,
ko Bog vstavlja neko ime v Jagnjetovo Knjigo življenja pred stvarjenjem sveta, ni na
svetu ničesar, kar bi lahko to izbrisalo, ker je to zapisano s črnilom Kristusove krvi. Če je
to veliko, tako veliko ali tolikšno ali kakršnokoli bi lahko bilo, gre ne isti način.

86 Vsi otroci, vsa Cerkev, vse kar je tam, je… Bog v skladu s svojo vsevednostjo…

Torej, mi ne vemo. Vi govorite: »Brat Branham, ali lahko dokažeš, da si ti  tam
notri?« Ne, gospod, jaz tega ne morem dokazati. Bog me lahko uporablja kot orodje za
še nekaj in tudi vas uporablja na isti način. Toda jaz verjamem in rešen sem po veri.
Nisem rešen po vedenju, ampak po veri. Na takšen način ste tudi vi rešeni. Na takšen
način smo rešeni mi vsi.

Toda zapomnite si,  Bog je  neskončen.  Ali  verjamete to? Neskončen.  To,  da je
neskončen, to Ga dela… In potem je On tudi vseveden. Ali vi to verjamete? Vseveden
pomeni, da On pozna vse stvari. On ne more biti vseveden in da ne bi bil neskončen.
Vidite, nikoli ni bilo ničesar, česar On ne bi vedel. On je vedel za vsako mušico, ki bo
kdajkoli na zemlji in kolikokrat bo trenila z očmi in koliko loja bo to proizvedlo - koliko ga
bodo proizvedle vse skupaj.
87 On je vedel za vsak vdih, ki ste ga vdihnili in kako globoko bo vstopil v vaša pljuča.
To pomeni biti neskončen.

Torej,  če  je  On neskončen,  Ga to  dela  vsevednega.  Ali  je  to  res?  In  če  je  On
vseveden, Ga to dela vsepovsod prisotnega, ker On pravzaprav natanko pozna čas, v
minuto, v uro, vse do 55-tisočega delca sekunde, kdaj se bo to zgodilo. Vidite? Ali ste
sedaj dobili idejo? Potem, On pozna vse stvari in to je razlog, zakaj ima On vso silo,
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pozna vse stvari in lahko stori vse stvari.

Sedaj poglejmo. Torej in vsi otroci, katere Bog… Vsakogar, katere Bog, ko ti… Sedaj
si zapomnite, ko je Jezus bil… ? Sveto Pismo je dejalo…

88 Torej, mi vemo, da je bil Jezus ubit okrog leta 30 naše dobe. Ali je to res? Nekje
okrog… Predvidevam, da je bilo to nekje v sredini leta 30 naše dobe. Toda Sveto Pismo
je  dejalo,  da  je  On bil  ubit,  preden je  bila  zemlja  ustvarjena.  In  vaše  ime… Ko je
Jagnjetova Knjiga… Ko je bilo Jagnje ubito, da bi odkupilo to Knjigo… (Tukaj je sedaj ena
velika stvar. To bi lahko povzročilo stimulacijo.) Poglejte! Ko je Jagnje…

Torej,  zapomnite  si,  Sveto  Pismo pravi,  da  je  bila  Jagnjetova  Knjiga  življenja
napisana pred stvarjenjem sveta in je bilo vaše ime vstavljeno v Njo - bilo je v tej Knjigi,
ko je bilo pred stvarjenjem sveta Jagnje ubito, da bi  odkupilo vsako ime, ki  je bilo
vpisano v Knjigi. Ali ste sedaj to razumeli?

Vidite, nič ni v zmešnjavi. To dejansko deluje, tako kot treba, kot velik Božji urnik,
vidite, kot ura, ki se vrti naokrog. Vaše ime je bilo vpisano že pred stvarjenjem sveta, ko
je bilo Jagnje ubito za to, kar je bilo napisano v Knjigi. In potem On prihaja naprej in
jemlje to Knjigo, da bi  zahteval to, kar je odkupil.  (Torej,  jaz ne želim, da bi tukaj
začenjal, kajti potem danes ne bi odgovorili na nobeno vprašanje več.) V redu.

89 VPRAŠANJE:

Vprašanje: ali je pekel in jezero, ki gori v ognju, ista stvar?

Ne,  prevod  tega  v  Svetem  Pismu,  jaz  verjamem…  Torej,  tukaj  sedi  veliko
učenjakov. Jaz to spoštujem, tukaj sedi naš brat Iverson in brat Vayle in mnogi drugi
bratje, ki so zares pravi teologi. Ta beseda je prevedena iz besede ›hades‹, kar pomeni ›
grob‹. Ali je to res? To je grška beseda za grob. Toda ognjeno jezero je nekaj drugega,
zato ker sta bila tam v Razodetju in grob in pekel vržena v ognjeno jezero. V redu. Sedaj
poglejmo.
90 VPRAŠANJE:

….če nista, ali sta ognjeno jezero in pekel večna?

Ne,  gospod.  Ne,  gospod.  Vse  kar  je  bilo  ustvarjeno,  ni  večno.  Ne,  vse  kar  je
ustvarjeno… V tem je razlog, zakaj ne more biti večnega pekla. Če vam kdorkoli pravi,
da boste goreli  v  večnem peklu,  bi  želel,  da bi  to videl  potrjeno s Pismom. Vidite?
Takšna stvar ne obstaja.

Pekel je bil ustvarjen za hudiča in njegove angele, za antikrista in njegove ljudi. To
je bil  hudič, inkarnirani hudič. Bil  je ustvarjen zato, da bi to uničil.  In karkoli,  kar…
Obstaja  samo ena  stvar,  nasploh,  od  vsega  kar  obstaja,  od  vsega  sveta  in  vsega
drugega obstaja samo ena večna stvar in to je Bog.

91 Še preden je bil tam atom ali elektron ali še preden je bila tam kozmična svetloba,
elektroni, oziroma karkoli, je On bil Bog. On je bil Stvarnik. In to je edini način, kako bi
lahko bili večni, da sprejmete večno življenje, tista grška beseda tam, mislim da je ›zoe
‹. Ali ni to res? Zoe? Zoe. In potem to življenje Bog predaja vam, tako kot oče, vaš oče
vam  predaja  svoje  življenje,  skozi  zakonsko  zavezo  z  materjo.  In  on,  skozi  to
predajanje, on ima veselje predajanja (Ali mi sledite?), predanega življenja sinu. Na isti
način deluje tudi Bog - združuje se s predajanjem Svojega življenja Sinu. Vidite?

In potem vi postajate del Njega, kar je Zoe - Božje lastno življenje. »Jaz jim dajem
večno življenje in jih obujam v poslednjih dneh.« To je edina stvar, kar… Vi ste dobili
večno  življenje.  In  večno  življenje  pozna  svoje  telo  in  mora  priti  naprej.  Zanj  je
nemogoče, da bi ležalo tam.

92 Tako kot se je Kristusov Duh premikal čez telo - Božji Duh preko Kristusa tistega
velikega dne, je ono vedelo, da bo ponovno vstalo. Tako so tudi sveti v svojih telesih.

Sedaj si zapomnite. Jezus, ko je On umrl, je odšel v pekel, ker je On moral oditi tja
- On je bil nosilec grehov. In On je pridigal dušam, ki so bile v peklu, katere se v dneh
Noetovega dolgega trpljenja niso pokesale. Ali je to res? On je odšel v pekel in pridigal
dušam, dušam, ki so ločene od Boga. ›Smrt‹ pomeni ›ločenost‹. In oni so bili ločeni od
Boga, nikoli več se niso mogli vrniti. In Jezus je prišel, da bi pričeval, da je On tisti, o
katerem je bilo govorjeno - to ženino Seme.

To kačje seme… Ali vidite, kaj je storilo kačje seme? Antikrist končuje v smrti, v
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ločenosti - bledi konj. Ženino Seme, Življenje, končuje na belem konju - Jezus Kristus.
Vidite? Kaj je to? Eden proti drugemu - kačje seme proti ženinemu Semenu. Ali sta sedaj
to dobili? Oh, lahko bi se nekoliko dlje zadržali na tem. Ali ne bi bilo to dobro? Toda
ostanimo na tem.

93 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali prvi jezdec, prvi Pečat, izpolnjuje 2. Tesaloničanom, razodevanje
človeka greha?

Da. To je res. Točno to počne. To je preprosto. Točno to počne. To je človek greha,
isti človek samo nadaljuje v stopnjah, ki jezdi, vse dokler ne prispe do bledega konja, ki
se imenuje Smrt. Kristus prihaja navzdol skozi opravičenje, posvečenje, do belega konja
in to je Življenje. Ali vidite?

94 VPRAŠANJE:

Kaj se dogaja z na novo rojenimi verniki, ki so v raznoraznih denominacijah, toda
ne v Nevesti Jezusa Kristusa? Kaj se dogaja z njimi?

Jaz mislim, da smo mi to malo prej razjasnili, vidite. Oni gredo v obdobje stisk. Oni
so umorjeni v obdobju stisk in pridejo nazaj na koncu po Mileniju, da bi jim bilo sojeno,
vidite, zato ker je Sveto Pismo dejalo, da ostali mrtvi ne oživijo, dokler se ne dopolni
tisoč  let.  Potem  je  bilo  tam  vstajenje  in  potem so  prišli  naprej  oboji,  pravični  in
nepravični in so bili sojeni od Kristusa in Neveste. On je prišel na zemljo z deset tisoč
krat deset tisočimi Svojimi svetimi. Ali je to res? Njegova Nevesta.

Sodba je bila postavljena, Knjige so se odprle… Knjige so se odprle in druga Knjiga
se je odprla, ki je Knjiga življenja. On je tam ločil koze od ovc. Je to res? To nima nič
opraviti z Nevesto. Ona je stala natanko tam na sodbi s svojim… Kraljica in Kralj skupaj.

95 On je prišel s Svojimi svetimi; deset tisočkrat deset tisoči so služili Njemu - Njegova
žena; potem je nastopila sodba in ovce so se oddvojile od kozlov. (Ali  se spomnite
prejšnjih večerov, ko sem prinesel to majhno misel, tako da bi vi razumeli? Razmišljanje
kavboja? Vidite? Tu ste vi.)

Cerkev, ljudje, ki so v denominacijah in so pristni kristjani, ki so sprejeli sporočilo…
In oni ne bodo nikoli videli tega - to jim ne bo nikoli pridigano.

In ti  so v mešani skupini  (katerim je to pridigano), to bo prešlo naravnost čez
njihove glave, razen če njihova imena niso zapisana v Jagnjetovi Knjigi življenja. Toda
oni bodo dobri  ljudje in bodo ponovno vstali  na odrejeni  sodbi in sodila jim bo ista
skupina, ki jim je oznanjevala… Ali ne veste, da bodo sveti sodili svetu? Njim bo tudi
oznanjeno, vidite? Njim bo oznanjeno od istih ljudi, ki so jim pričevali Sporočilo, da bi
prišli ven iz tega. ( Jaz upam, da to pojasnjuje to. Jaz imam tukaj toliko tega.)
96 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali je 7. angel z Elijevim duhom isti človek, kot Elija, ki je poslan
144.000 Judom v času treh let in pol po vzetju? Nekateri  med nami so pomešali  te
stvari.

Ne, on ni isti, vidite. To sta dva različna človeka. Elizej, ki je prišel v podobi Elije, ni
bil Elija. In Elijev duh, ki je prišel na človeka imenovanem Janez Krstnik, ni bil Elija. In
človek, sedmi angel, glasnik na koncu Laodicejske dobe, ne bo dobesedno Elija. On bo
en pogan, poslan ljudem.

Elija bo… Potem bo Elijev duh, ki bo prišel tja med ljudi, on bo Jud, vidite, ker so
oni poslani svojim lastnim ljudem. To je moje razodetje.

97 Razlog, jaz… Tommy Osboren, ko smo se o tem pogovarjali v tistem času (Tommy
in jaz), tega nisem vedel. Jaz sem samo molil za bolne in sem prišel tja gor in tam je
bila neka dama, ki je prihajala iz Fort Wayne Gospel Tabernakle kot misijonarka na tujih
poljih. Njene prsi so bile tako velike - bile so razjedene od raka. In ona je bila tam v
majhni hiši, kjer smo običajno živeli, tu zgoraj v vzporedni ulici. In jaz sem molil za
drago sestro in ona je bila ozdravljena in se je vrnila na misijonarsko polje.

In ko je prišla iz Afrike, je pustila tam eno majhno knjigo o misijah. Pomislil sem: »
Dobro, misijonarji so v redu,« in jaz nikoli nisem veliko razmišljal o misijonarjih. In tako,
jaz sem mislil: »Torej, oni so dejansko tam zunaj v službi Bogu, tako da je moje mesto
točno tukaj na Osmi in Penn ulici,« tako da sem samo nadaljeval po najboljših močeh,
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kot sem lahko.

98 Toda nekega dne, ko sem sedel v preučevanju, sem vzel knjigo in v njej je bila
slika črne rase, nekega starejšega očeta in on je imel majhen bel zvitek las in spodaj je
bilo napisano nekako takole: »Bel človek, bel človek, kje je bil tvoj oče? Jaz sem sedaj
star, umsko moten in ne razumem ravno najbolje. Če bi jaz vedel za Jezusa, ko sem bil
še mlad mož, bi ga prinesel svojim ljudem.«

Torej, jaz sem to prebral in nekaj mi je nenehno govorilo: »Preberi to ponovno.
Preberi to ponovno.« Jaz sem ponovno bral… Vi ste zagotovo imeli takšen čas. Jaz sem
to bral ponovno in ponovno. Tam se nekaj nahaja.

Tako kot tistega dne tam pri Greens Millu, ko sem prišel ven iz votline… Jaz nisem
mogel razumeti,  kako lahko ljudje govorijo v jezikih in kličejo z originalnim Svetim
Duhom in so še naprej hudiči. Točno! Jaz vam lahko to dokažem. Da, zares!

99 Potem poglejte, ko so oni to počeli… Tako da jeziki niso dokaz Svetega Duha. To je
eden  od  darov  Svetega  Duha.  In  hudič  lahko  imitira  vse,  kar  ima  On,  božansko
ozdravljenje in vse drugo. On je dejal: »Mnogi bodo tistega dne prišli k Meni in mi dejali:
›Gospod, ali nisem izganjal hudičev, ali nisem (to je pridiganje evangelija), ali nisem
storil mogočnih del v Tvojem Imenu in vseh teh stvari tam?‹ Jaz bom dejal: ›Pojdite od
Mene vi, ki delate krivico. Jaz vas nikoli nisem poznal.‹«

Sveto Pismo je dejalo, da dež pada enako na pravične in nepravične. In isti plevel
stoji tam v pšeničnem polju in je lahko vesel ter kliče za isto vodo, ki pada nanj, ker je
dež poslan obema vrstama, toda po njihovih sadovih jih boste prepoznali!

100 Ta majhen plevel  se lahko nahaja tam ravno tako srečen in kliče kot le  lahko,
ravnokar poln istega dežja kot  pšenica.  Tukaj  ste vi.  Zaradi  tega lahko oni  kličejo,
govorijo v jezikih in imitirajo vse, kar želijo, toda tistega dne bodo imenovani ›storilci
krivice‹.

Tako  kot  sem  vam  nedolgo  tega  povedal,  poslušajte  to,  kar  vam  govorim,
poslušajte pazljivo. Poglejte tja nazaj, izprašajte se z Besedo in videli boste, kje stojite.
Ve  žene,  ki  imate  kratke  lase,  NAJ  RASTEJO.  Če  nosite  kratke  hlače,  slecite  jih.
Obnašajte se kot dame.

Če vi možje še vedno kadite cigarete in tekate v dvorane z bazeni, prekinite to! Ni
mi  mar,  kako  močno  izpovedujete  vero.  Če  se  še  vedno  držite  te  organizacije  in
govorite: »To je to,« in »to je to,« je bolje, da prekinete. Poglejte nazaj in izprašajte to
z Besedo. Mi postajamo natanko takšni… Mi bi morali živeti nad stvarmi, kot so kratki
lasje in vsa današnja doba sedaj. Mi se sedaj vračamo nazaj v nekaj, da bi Bog odkril
skrite skrivnosti, ki so bile vstavljene v Knjigo pred stvarjenjem sveta.

In tisti, ki so se pokorili v teh majhnih stvareh, bodo to prav tako ujeli tudi v teh
ostalih stvareh. Če se niso, bo to prešlo iznad njihovih glav tako daleč, kot je vzhod
oddaljen od zahoda. To bo ravno…

101 Tako kot je Gideon oddvojil svoje ljudi - tam jih je bilo na tisoče in tisoče. Bog je
dejal: »Preveč jih je, ponovno jih razdvoji.« On jim je dal en drug test in jih ponovno
razdvojil in potem jih je razdvojil ponovno in tako naprej, vse dokler ni ostala peščica
ljudi. On je dejal: »S to skupino želim narediti posel.« Natanko to se je zgodilo.

Binkoštne žene hodijo sem ter tja, sedijo tam, slišijo in skozi Besedo vedo, da je to
napačno. Ali mislite, da se bodo strinjale s tem? Ne, gospod. Vsako leto, ko se oglasim,
jih je med njimi vedno več ostriženih, kot pa jih je bilo takrat, ko sem začenjal. Pravijo:
»Kaj ima to skupnega z… Ti bi moral…«

Nekdo je dejal: »Ampak, zakaj brat Branham, ljudje te spoštujejo kot preroka.« Jaz
ne govorim, da sem prerok. Nihče me ni slišal tega govoriti. Toda jaz bom povedal tole,
da če vi to počenjate, če vi to spoštujete… Dejal je: »Zakaj ne učiš ljudi, da bi prejeli
Svetega Duha in kako bi dobili to in kako bi dobili velike duhovne darove in pomagali
cerkvi?« Kako bi jih lahko učil o algebri, če pa sploh ne želijo poslušati svoje abecede?
To je res. Izpolnite te majhne stvari. Spustite se tu na tla in odstranite to s sebe in
začnite na pravilen način. Amen. Slava!

102 O čem sem jaz sploh govoril? Jaz nisem želel zaiti. Oprostite, ali vidite. V redu. »
Nekateri od nas so zmedeni. Ali je Elija isti, kot …?« Da, uh - huh; to je res. Ne, ta Elija,
ki bo prišel k poganom, on bo pogan, maziljen z Duhom, ker Bog vedno uporablja istega
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Duha, da bi izpeljal ljudi iz kaosa. On mu je dobro opravljal delo, zato prihaja ponovno,
kajti če bi On uporabljal visoko uglajenega izobraženca, bi On takšne ulovil.

On pripelje nekega človeka, ki komaj pozna svojo abecedo in ne more izraziti svojih
besed na pravilen način in temu podobno, od nekod iz stare pustinje, od nekod tam
zunaj in to prinaša notri in to kaže natanko pred ljudmi preprostega uma, kajti oni to
razumejo natanko tako. Če to prihaja uglajeno…

103 Tako kot je dejal Pavel: »Jaz nisem prišel k vam z uglajeno izobrazbo, temveč sem
prišel k vam v sili vstajenja.« Bogu je bilo potrebnih tam spodaj v Arabiji tri leta in pol,
da to izbije iz njega - njegovo izobrazbo. Potrebno mu je bilo 40 let, da to vrže ven iz
Mojzesa.  Vidite?  Tako,  tukaj  ste  vi.  Jaz  ne  govorim,  da  Bog ne… Jaz  ne  podpiram
nepismenosti, toda poskušam vam povedati, da ni potrebna izobrazba, ta ne bo…

Modrost  tega  sveta  je  v  nasprotju… Izobrazba  je  bila  največja  ovira,  ki  jo  je
evangelij kdajkoli imel. Če mi ne bi imeli izobraževanja, ne bi imeli vseh teh velikih
seminarjev in stvari, ki jih imamo sedaj. To bi bili ljudje preprostega uma, ki bi poslušali
Besedo, toda oni so tako uglajeni in zmedeni, stiskani tam zunaj s temi organizacijami,
vse dokler ne ostanejo s tem. To je vse. Nase jemljejo tega duha.

Ali ste kdaj videli dobro ženo, ki se je poročila s slabim možem? Ta slab mož ali
postane dober človek, kot je to žena ali pa žena postane slaba, kot je on. Vidite? To je
res. To je razlog, zakaj je On dejal: »Izidite iz njih,« ko se pripravlja, da se zgodi vzetje.
Vi morate imeti določeno vrsto vere, ki vas bo odpeljala od tu.

104 VPRAŠANJE:

Kdaj je bila zaveza iz Danijela 9,27 potrjena za en teden.

Polovica tedna je bila potrjena, ta zaveza, ko je bil Jezus Kristus na zemlji in je
pridigal  Judom.  On  ni  nikoli  šel  k  poganom.  In  On  je  dejal  svojim  učencem:  »Ne
odhajajte k poganom.« To je bilo samo za Jude. On je pridigal  tri  leta in pol,  to je
polovica sedemdesetega tedna, torej, kot je Daniel dejal da bo On storil.

Sedaj  si  zapomnite,  On  je  bil  Judom  jasno  potrjen,  toda  njihove  oči  so  bile
zaslepljene,  da  bi  se  vključil  še  ta  del  poganov.  Mar  ne  morete  videti  celotnega
programa? Vidite? In On je Sebe dokazal kot preroka, storil  je tako, kot bi delal en
prerok, pokazal jim je preroški znak - kar govori vaša lastna Beseda: »Če kateri človek
pravi, da je duhoven ali da je prerok, pazite kaj govori; če se to zgodi (kar naprej se
dogaja, to kar on pravi, konstantno)…«
105 Tako kot gledate v Sveto Pismo, kjer govori: »Trkajte in se vam bo odprlo, iščite in
boste našli, prosite in vam bo dano.« Torej, če ste opazili, to je trkanje, konstantno
trkanje, ostanite natanko tam kot pri nepravičnem sodniku, ki ni odgovoril ženi. Ona je
samo uporno nadaljevala s trkanjem, rekoč: »Jaz sem v tvojih rokah.«

Nikar ne iščite in govorite: »Gospod, jaz bi želel, da bi imel to. Amen.« To ni to.
Ostanite natanko tam, vse dokler tega ne dobite. Tako. On je to obljubil, tako da samo
ostanite tam, dokler tega ne dobite. Torej, v zadnjem delu 70. tedna, zadnji del tedna
bo v obdobju stiske po vzetju Cerkve. Potem so tukaj tri leta in pol, ki jim bodo ponovno
potrjena s strani prerokov, vidite - Mojzesa in Elije, Razodetje 11.

Sedaj poglejmo, kaj je to.

106 VPRAŠANJE:

Če ste vi eden izmed Njegovih izbrancev, ali boste del Neveste?

Da. Da, gospod. To je preprosto.

107 VPRAŠANJE:

Brat Branham ali ste mislili reči 7000, ki se niso poklonili Baalu ali 700?

Želel  sem reči  7000.  Oprostite  mi  zaradi  tega,  vidite.  To  je,  to  je  samo stvar
govora. Jaz sem bil samo… Tako kot sem nedolgo tega dejal… Ali ste me opazili, kako
stojim tukaj in kako govorim: »In oni so pričevali, ko so videli Jagnje.« Vidite? Jagnje je
bilo na zemlji… Dal je pričevanje, videč Božjega Duha, ki prihaja na Jagnje.

108 Torej, tukaj pravi: »To je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« Ali vidite?
Torej, to je zapisano v grški obliki, kjer se postavlja glagol pred predlog. Toda vi ste
tukaj opazili,  da je to pravzaprav bilo… Torej,  samo vzemite Besedo, vidite… Sveto
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Pismo tukaj v prevodu svetega Jamesa govori: »To je moj ljubljeni Sin, v katerem mi je
v veselje prebivati.« Toda pravzaprav, če bi mi to dejali tako, kot pravimo danes: »To je
moj ljubljeni Sin, v katerem mi je ugodno prebivati.« Vidite, vi ste to obrnili. »To je moj
ljubljeni Sin, v katerem mi je ugodno prebivati.« Torej, danes mi tega ne bi dajali tako:
»To je  moj  ljubljeni  Sin,  v  katerem je  Meni  ugodno prebivati.«  Ista  beseda,  samo
obrnjena drugače.

109 Torej, jaz sem mislil… Oprostite mi, prosim vas. In vi bratje, ki te kasete poslušate
tam zunaj in prijatelji,  poslušajte: nisem želel  tega povedati  na tak način. Jaz sem
pridigar evangelija. Jaz sem velikokrat to pridigal in jaz sem vedel, da jih je tam 7000.
Enostavno se je zgodilo, da sem rekel 700. Jaz sem mislil… Jaz enostavno tega nisem
prebral iz Pisma. To mi je enostavno prišlo v um, metem ko sem govoril in jaz sem
enostavno dejal 700 namesto 7000. Jaz ves čas delam takšne napake. Jaz sem zagotovo
en neumnež, zato mi oprostite. Vidite, jaz nisem nameraval tega storiti.

110 VPRAŠANJE:

Ali je Kristusova Nevesta in Kristusovo telo ista stvar?

Da, gospod! Vidite, sedaj tukaj… Torej poglejte, jaz ne želim načenjati te teme, ker
sem pridigal  pridigo o tem. Vidite? In jaz tega ne bom storil,  ampak vam želim to
pokazati. Ko je Bog dal Adamu Nevesto iz njegovega boka, je on dejal: »Ona je telo iz
mojega telesa in kost iz mojih kosti.« Ali je to res?

Ko je Bog dal Kristusu Njegovo Nevesto (Duh je dal telo, to Nevesto), je On bil
preboden - ranjen na strani svojega srca in izšli so voda, kri in Duh. To je postalo telo iz
Njegovega telesa in kost iz Njegovih kosti. Mi smo telo in kosti, Nevesta bo Kristusovo
telo in kosti. Točno. Ona je… To je Njegova Nevesta.

111 VPRAŠANJE:

Ali bo Kristusova Nevesta imela službo pred vzetjem?

Zagotovo. To je to, kar se ravnokar dogaja. Vidite? Kristusova Nevesta, zagotovo!
To  je  sporočilo  tega  časa  -  Kristusova  Nevesta.  Zagotovo,  Ona  je  sestavljena  iz
apostolov, prerokov, učiteljev, evangelistov in pastirjev. Ali je to res? To je Kristusova
Nevesta.  Zagotovo,  Ona  ima  službo,  veliko  službo,  službo  tega  časa.  To  bo  tako
ponižno…

112 Sedaj si  zapomnite. Koliko vas je bilo tukaj na začetku, ko sem jaz…, prejšnjo
nedeljo? Ali se spominjate, o čem sem pridigal? O ponižnosti. Oh, ne pozabite tega.
(Zaustavil  se bom za minuto,  da vas ponovno opozorim glede tega.)  Zapomnite si,
kadarkoli Bog napove, da se bo zgodilo nekaj velikega, ljudje s svojo modrostjo iščejo
tako dolgo, dokler ne zgrešijo tega, kar se dogaja. Ko Bog reče nekaj velikega, se svet
na to smeji: »Ta skupina nevednežev.« To je res. Toda ko velik svet in velika visoka
cerkev govori: »Človek, to je veličastno!« Bog govori: »Skupina nevednežev!« Tako.
Vidite, vi morate biti pozorni… Jaz ne mislim, da je to mogoče tako, točno na ta način,
toda to je tako kot je.

Poglejte. Tukaj je bila velika sveta ortodoksna cerkev. »Mi poznamo Besedo, mi
smo naredili šole, mi imamo seminarje. Mi imamo svoje ljudi tako uglajene, zakaj, na
stotine let smo bili zvesti Jehovi. Mi smo cerkev. Mi smo cerkveni zbor. Mi imamo tukaj
zvezo cerkva in  farizeje  in  saduceje  in  vse denominacije,  ki  so  zbrane skupaj  (kot
postajamo mi). Mi vsi smo eno - v Cerkvenem koncilu. Mi smo tukaj glavni. Mi vemo, da
je to po Pismu. Kaj nam to nek majhen neuki fant tam spodaj na reki, z brado, ki mu
visi čez obraz in ima na sebi košček jagnjetove kože, govori?«

113 Zagotovo da oni tega ne bodo poslušali. Toda Sveto Pismo je dejalo v Malahiji, v 3.
poglavju: »Jaz bom poslal Svojega glasnika pred Svojim obličjem, da pripravi pot zame.
« 712 let pred tem je velik prerok Izaija stal tam in dejal: »Od tam iz puščave se bo
slišal glas, ki bo vpil. Pripravite pot Gospodu in zravnajte Njegove poti.« To je res.

In dejali  so… Oh, mnogi od njih so dejali: »Vsaka višina se bo zrušila. Oh,« so
dejali, »tam bo en velik… Ko bo prišel ta človek, bo pokazal s prstom in bo premikal
gore. Oh, in vsa nizka mesta ter kotline se bodo dvignile. Potem bodo vsa neravna
mesta izravnana. Brat, mi bomo sadili koruzo na vseh poljih v okolici in oh, mi bomo
delali velike stvari, ko bo ta človek prišel.« Vidite?

114 Oni so pričakovali, da bo Bog vzel nekega čudaka in začel stvar ter ga privedel
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navzdol skozi hodnik, govoreč: »Pridi dol, ti velik predhodnik Mesije.« In potem, kakor
hitro bi on odšel, bi oni to povlekli nazaj in njegova služba bi bila končana. In ta čudak bi
se spustil znova dol naravnost tja zraven seminarjev in rekel: »V redu, Moj ljubljeni Sin,
pojdi dol in jim reci.« Vidite?

Oh, moj! Poglejte. Ko je on šel tod mimo, ali se je kaj zgodilo? Tukaj prihaja nek
človek, ki ni poznal niti ene njihove šole, ni imel niti članske izkaznice, ni imel nobenih
priporočil. Nihče ga ni videl, da bi v svojem življenju šel vsaj en dan v šolo. Tega ne bi
mogli reči niti po njegovem govoru. On sploh ni govoril v smislu duhovnika. Govoril je o
kačah, sekirah in puščavi ter o podobnih stvareh, vidite, o drevesih. On ni govoril v
smislu duhovniške retorike tistega časa ali tega časa ali kateregakoli drugega časa.
115 Prišel je iz ›sassafrasa‹, kot to imenujemo tukaj v Indiani. On je prišel od nekod iz
grmovja, ni bil niti obrit in njegovi lasje so bili razmršeni. Ne morem si predstavljati, da
bi se morda okopal pogosteje kot enkrat na dva ali tri mesece. Točno. Ponoči ni nikoli
nosil pižame. Nikoli se ni vozil v avtomobilu. Nikoli si ni umil svojih zob. Oh, moj! Kakšen
fant je to moral biti. Zagotovo da ni.

Prihaja  navzdol  skozi  puščavo  na  ta  način,  rekoč:  »Jaz  sem glas  vpijočega  v
puščavi. Pripravite pot za Gospoda in zravnajte Njegove steze.«

Nekateri od učiteljev so vstali in rekli: »Huh! Reci fant, ali si dobil… Mi ne moremo
sodelovati s tabo v tej kampaniji. Tukaj mi tega ne moremo storiti. Torej, kje je tvoja
kartica, kje je tvoja identifikacija?

116 On jih je enostavno ignoriral. Imel je sporočilo, tako da je samo nadaljeval s tem in
pridigal popolnoma enako. Rekli so: »Zakaj, počakaj! Torej, če gremo tja dol, bomo
danes povedli tudi škofa in bomo videli, kaj on pravi o tem. Šli bomo tja dol. Če bomo
vedeli... To so cerkveni vodje in vemo, da bi on to moral prepoznati. Če je on od Boga,
bo priznal našega škofa.«

Vse jih je postavil  v eno vrsto in jih tam zunaj razporedil,  te dostojanstvenike.
Rekel je: »Vi, kačja zalega. Vi, kače v travi! (Ovratnice so se obrnile navzgor in sveti
očetje in tako naprej.) Kdo vam je pokazal, kako ubežite od gneva, ki prihaja? Vi veste,
da prihaja  vaš  čas.  Ne mislite,  da...  Pravite:  »Dobro,  mi  pripadamo temu,  onemu,
nekomu drugemu. Povem vam, da je Bog, kateremu jaz služim, sposoben dvigniti iz teh
kamnov Abrahamu otroke.« Oh, moj!

On bo uporabil  nasprotno retoriko od duhovniškega govora. »Jaz pravim, da je
sekira že ob korenini drevesa! Torej, vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, posekajo in
ga vržejo v ogenj. Poglejte, jaz vas bom krstil z vodo za kesanje, ampak On prihaja za
mano. Luna se bo spremenila v kri... (Oh, moj!) On bo resnično očistil Svoje gumno. On
bo vzel pleve in jih sežgal z neugasljivim ognjem in On bo spravil pšenico v kašče. On bo
ločil plevel od pšenice.« Oh, moj, kakšno sporočilo!

Oni so rekli: »Ta fant? Huh! Kaj je dejal, koliko je ura? Oh, nevednost. Imamo
človeka prav tam, brata Jonesa, on je fant, ki bo to storil, če bo kdorkoli to v tem času.
Sveti oče tako-in-tako.« Oh, moj! Vidite? Bog v preprostosti, ki deluje v preprostosti.

117 Potem, prva stvar, veste, on je nekega dne stal tam in je rekel: »Da, On stoji med
vami.« On je bil  tako prepričan, da je bil  ta predhodnik. On je vedel,  kdo je. To je
razlog, zakaj jim je lahko slekel kožo. Dejal je: »Torej, nikar ne drhtite, samo pojdite
naprej in nadaljujte. Vi vojaki, vi se podredite svojim gospodarjem in če ste storili kaj
hudega, vzemite to…«

»Kaj naj storimo? Ali naj nehamo delati to? Ali naj nehamo delati ono?«

On je dejal: »Pojdite naprej, takšni kot ste. Nadaljujte. Nadaljujte, pojdite naprej.
Če gojite krompir, ga gojite naprej. Vi vojaki ne delajte nobenega nasilja in tega. Karkoli
pač počnete, samo nadaljujte tako, kot ste. Ubogajte svoje gospodarje in tako naprej.

»Učitelj, kaj naj storimo?«

»Samo nadaljujte naprej, takšni kot ste. Ampak tam med vami je Nekdo, ki Ga ne
poznate.«  On  je  vedel,  da  je  nastopil  čas  njegovega  sporočila,  vedel  je,  da  mora
predstaviti to Osebo. Vedel je, da je On bil tam. »Nekdo je v vaši sredi, vi Ga še ne
vidite. Stvari se odvijajo in vi ne veste nič o tem.« In tako… »Tam se bo nekaj zgodilo,«
je dejal, »in On bo tukaj in jaz Ga bom prepoznal.«

118 In končno, nekega dne je on dejal:  »Poglejte, tam je. Tam je Božje Jagnje, ki
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odvzema greh sveta!« Dejal je: »In moj čas se je iztekel. Jaz sem vam ga predstavil.
Sedaj se moram manjšati.  Moram oditi  s  scene. Od tu naprej bo On prevzel  stvari.
Milenij se bo odvijal natanko za tem. Čas se je približal na doseg roke.

Potem ko bo On prišel, ko je On bil… Janez je dejal: »On bo… Oh, On bo slekel
kožo. On bo ločil zrnje od plevela in On ga bo sežgal. In On bo zares očistil Svoje gumno
in velnica je v Njegovih rokah!« Toda kaj je on bil? Majhen majcen…

119 Torej, oni so si vse to izrisali (oh, človek). On bo imel duha, ki bo dosegel milje
daleč. In On bo stal tukaj v Palestini in bo samo stal na enem izmed svojih oblakov in bo
dvignil vse te Rimljane na ta način in jih vrgel v pekel - in bo samo nadaljeval na ta
način, dokler jih ne bo vse premagal. Zakaj, oni so si vse to lepo pripravili. In kaj je bilo
to - majhno Jagnje, ki se je premikalo med njimi, krotko in nežno, potiskano naokrog na
ta način in oni način.
120 Celo Janez je dejal (torej, samo poglejmo na Janeza preroka), on je dejal: »Pojdite
in Ga vprašajte, če je On zares Ta.« Tako ponižno, da je celo prerok to spregledal…
Dejal je: »Ali je On Tisti ali naj čakamo drugega?«

Torej, On jim ni nikoli dal knjige za učence - v Mateju 11, prišli so in Ga vprašali…
Ko so Janezovi učenci… Janez je bil v zaporu, on je bil ves v dvomih, ko… Jaz verjamem,
da je Pemberton to dejal: »Njegovo orlovsko oko se je tam spodaj prekrilo s kopreno.«
Ali vidite? On se je spustil na zemljo, a bil je zgoraj v zraku. Toda ko se je njegovo
preroštvo končalo, se je ponovno vrnil na zemljo, vidite, ker so ga vrgli v zapor. Ali
vidite? Zanj ta velika krila niso imela več nobene koristi, ker je samo ležal tam spodaj.
Vendar je letal višje kot katerikoli od vseh ostalih. Dovolite mi, da vam nekaj pokažem.
Bog ga je uporabljal.

121 In Jezus je to vedel, ali vidite, ker je to bil tam utelešeni Bog. Tako je On dejal…
Torej, On mu ni nikoli dal knjige o tem, kako se naj obnaša v zaporu. On ni dejal: »
Torej, počakaj minuto. Jaz bom tukaj napisal en majhen esej, odnesi ga nazaj ter reci
Janezu, kako se naj vede, medtem ko je v zaporu zaradi Mene.« Ne, On ni nikoli dejal
česa takega.

On ni dejal: »Podi, reci Janezu, da bi moral imeti doktorski naziv, preden pride ven.
« Če bi on hotel, bi potem bil s temi preostalimi, on bi bil tisti, ki zavrača. Janez je bil
iskren in je postavil vprašanje.

In On je dejal: »Samo počakaj, dokler se srečanje ne konča in potem pojdi ter
pokaži Janezu, kaj se je zgodilo. Potem bo on vedel. Če mu poveste, kaj se dogaja,
potem bo vedel. Vidite? Samo pojdite, naj on… Povejte mu… On je v zaporu in ne more
biti  tukaj.  Toda vi  ste bili  na srečanju in ste videli,  kaj se je zgodilo. Pojdite in mu
povejte.«

122 Tako torej, učenci so rekli: »Dobro učitelj,« in so odšli čez hrib. Jezus je sedel na
tej skali in jih samo gledal, dokler niso prišli čez in odšli čez hrib. Obrnil se je k ljudstvu
ter dejal: »Kaj ste šli gledat v Janezovem času?« Rekel je: »Kaj ste šli gledat? Ali ste šli
gledat človeka, ki ima svoj ovratnik zavihan in je v mehkih oblačilih in je visoko uglajen
ter izobražen? Ali ste šli ven, da bi videli takšnega človeka?«

Ne. Vi veste, kakšni so oni. Oni poljubljajo otroke, saj veste in delajo v kraljevih
hišah. Janez ni bil takšen tip človeka. Dobro, dejal je: »Zakaj ste potem šli?« Da bi videli
človeka, ki  mu je bila dana služba, ki  se bo obesila natanko na organizacije ali  kaj
podobnega?  »Nošenega od  vsakega…« Če ga  enobožci  ne  želijo,  bo  šel  tja  čez  do
trojičarjev. In če ga trojičarji ne želijo, bo odšel v Božjo cerkev, kamorkoli. »Ali je on
takšne vrste človeka, katerega ste šli gledat, ki je nošen kakor trst?«

Oh, ne! Ne, Janez. On je dejal: »Kaj ste potem šli gledat? Preroka?« On je dejal: »
In Jaz pravim, da je prav, toda Jaz vam bom povedal nekaj, česar ne veste. On je bil več
kakor prerok. On je bil več…«

»Če lahko to sprejmete, on je tisti, o katerem je pisano v Svetem Pismu, tam nazaj
v Pismih: ›Poslal bom Svojega glasnika pred Svojega obličem (Malahija 3) in on bo
pripravil pot pred Menoj.‹« Tega niso razumeli. Niti učenci tega niso doumeli. Vidite? To
je res. Oh, moj! Preprostost - bodite ponižni. Pojdite naravnost navzdol. Ko Bog obljubi
nekaj velikega, vidite, je to v Njegovih očeh veliko.

123 Torej, če želite to imeti v svojih mislih za vedno… Želim, da vi… Imejte to v svojih
mislih in ko se to zgodi, potem lahko to spremenite. Vi se samo sklonite in utrgajte
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enega izmed teh spomladanskih cvetov, ki prihajajo tega leta ali vzemite samo navadno
travno bilko in jo držite v roki ter recite: »Jaz bom sedaj to držal in videl, da je nekdo
tako preprost naredil to. In jaz želim videti um, ki lahko pošlje raketo na luno in bi lahko
naredil to travno bilko.« Vi boste to vedno imeli. Vi lahko zagotovo na tem počivate, vi
boste to vedno imeli. Travna bilka ima v sebi življenje. Vidite? To je tako preprosto in
ponižno…

Ali vidite, če je človek en velik človek, v redu. Toda če je on dovolj velik, da lahko
postane preprost, vidite, bo našel Boga. Toda če ne postane preprost, ga nikoli ne bo
videl. Vi morate postati preprosti.

124 VPRAŠANJE:

V Razodetju, od 5. do 9. vrstice, kdo so tisti, ki so peli, ko je Jagnje vzelo Knjigo
iz…, iz…., ali so to vzeti sveti?

Ne, Razodetje 6…5 in 9 raje. Ne, če ste opazili, to niso sveti. On še nikoli do tedaj
ni zahteval Svoje lastnine. To niso sveti. Če boste opazili, oni so starešine in živa bitja in
oni prepevajo.

125 Preberimo to, tako bo ta oseba… In potem bom jaz poskušal… Jaz imam še polno
tega tukaj in mislim, da bom prispel do njih čez nekaj minut. Poglejmo sedaj Razodetje
5, 9. Torej, preberimo samo nekaj besedila pred tem, tako da… Oseba je glede te stvari
iskrena in želi vedeti. Poglejte!

In ko je vzelo Knjigo, je četvero živih bitij  in štiriindvajset starešin padlo pred
Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.

In peli so novo pesem (Vidite?): Vredno si, da vzameš Knjigo in odtrgaš njene…

Vidite? Bog nas je odkupil in nas naredil za duhovnike in kralje - to je nebeška
skupina, še ne odkupljenih. V redu, torej.

126 VPRAŠANJE:

Brat Branham, če vsi ti… (Sedaj, samo trenutek, jaz predvidevam kaj…Oprostite
mi.)  Brat  Branham, če bodo vsi  pobožni  vzeti  v vzetju,  od kod bosta prišla Elija  in
Mojzes?

127 Tukaj je nekaj narobe. Tukaj je nekaj narobe, to je ravno vse o tem. Nekaj se je
zgodilo, vidite? Tam je nekaj, kjer je šlo nekaj narobe. Ali se vsi dobro počutite? Ali ni
tam nobene bolezni ali ničesar? (Brat iz občinstva zahteva, da brat Branham ponovno
bere Razodetje 5,9.)  Poglejmo Razodetje… Kje je bilo to,  brat? Oh, vprašanje!  Oh!
Vprašanje, na katerega sem pravkar odgovoril. Sedaj poglejmo.

In ko je vzelo Knjigo, je četvero živih bitij  in štiriindvajset starešin padlo pred
Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.

In peli so novo pesem: Vredno si, da vzameš Knjigo in odtrgaš njene Pečate, ker si
bilo zaklano…

(Tukaj je to. Tukaj je to! Jaz sem se zmotil glede tega! Vidite?)

in si s Svojo krvjo odkupilo Bogu ljudi iz vsakega rodu…

128 To je res! Torej, kaj mislite glede tega? Oh, če prisotnosti Svetega Duha ni tukaj,
kaj je potem? On ne bi dovolil… Vidite, jaz sem prebral samo prvi del vrstice. Vidite, to
je samo nekaj tukaj napisano in jaz sem poskušal iti skozi to, ko sem gledal na uro.
Toda vidite, da me je On na tem zaustavil? Slava! Jaz sploh nisem prebral drugega dela
tega. Vidite, jaz sem prispel do sem: »In…« Poglejte sem: »In oni so peli novo pesem,«
in sem se zaustavil. Vidite? Toda poglejte sem, pesem, ki so jo oni peli: »Govoreč, Ti si
nas odkupil od vsakega rodu, jezika in naroda.« Zagotovo, to so oni. Moj, oh moj! Vidite
to? In mimogrede, tukaj je še eno vprašanje.

129 VPRAŠANJE:

Ali  lahko vi  n-a-d-z-o-r-u-j-e-t-e,  imate pod nadzorom ta dana… Pod kakšnim
nadzorom so bila dana bela oblačila iz Razodetja 6,11 s tistimi, ki so oprali svoja oblačila
v Jagnjetovi krvi?

Torej, poglejmo. Razodetje 6… Jaz, ljudje, dejansko ne morem pohiteti s to temo,
kot… Vidite, ker gre… Ker bi lahko odgovoril kaj narobe. Torej, On ne želi, da bi to storil.
To je resnica. Zato mi pomagajte, sveti Božji Duh ve, da je to resnica. Vidite? Jaz sem
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ravnokar gledal na uro, 11:30 in sem pomislil: »Če sedaj ne pohitim, ne bom utegnil
moliti  za bolne.« In jaz poskušam to uresničiti,  ker je v mojih mislih tako… Jaz ne
morem…

Se spomnite, sedaj morate to razumeti, jaz sem en človek, vidite. In jaz sem bil
tam znotraj sedem dni in dobil sem celo nekaj tega popoldneva, kar sem moral dobiti od
Boga. Toda On je tako določil, da ne bi naredil te napake, tako da me je On poklical
nazaj, da bi prebral ostanek te vrstice.

130 Jaz ravnokar… Občutil sem, da je nekaj prešlo preko mene in je reklo: »Pojdi nazaj,
pojdi nazaj!« In pomislil sem: »Pojdi nazaj, kam? Naj se zaustavim ravno tam in začnem
z molitvijo za bolne? Kaj je to? Kaj sem storil?« In ravno sem začenjal s tem in potem je
nekdo dejal: »Preberi vrstico še enkrat,« in jaz sem to ponovno prebral in tam na dnu
tega vprašanja, tam je bilo to, Razodetje 6.

Vidite, jaz sem prebral prvega. To je zvenelo tako kot prvič: »In oni so peli novo
pesem…«  Toda  tukaj  spodaj,  kaj  je  bilo  to?  Naslednja  je  bila:  »Odkupil  nas  je.«
Zagotovo, to je bila Nevesta, vzeti sveti. »Lahko vi…« In tukaj… Zagotovo. Jagnje je
imelo Knjigo v Svojih rokah. On je zapustil posredniški prestol milosti. Vidite?

131 Ali vidite, kako Sveti Duh nadzoruje to? Zato ker je to popolnoma ista stvar, ki sem
jo povedal prejšnji večer, ko mi je On govoril v tisti sobi in jaz sem prišel sem, da vam
vse to pridigam - ko je Jagnje zapustilo ta prostor… Oh, moj! Torej, jaz verjamem, da
bomo pravkar  vzeli  eno  besedilo.  Vidite?  Jagnje  je  zapustilo  Svoj  sedež  in  stopilo
naprej… Tako kot sem jaz prišel tja, kjer je On bil prisoten, ta Svetloba, kar je Kristus…
Ko je On bil prisoten… Ko je Jagnje zapustilo ta sedež na prestolu, kjer je bil Posrednik,
se On podaja dol in dnevi odkupitve za Cerkev so končani.

132 Odpira se naslednja odkupitev za Jude, teh 144.000. Ali je to res? Kajti obljubil je,
da bo zrušil drevo, saj veste. Torej, tukaj On prihaja naprej, Jagnje in potem je dan
odkupitve končan in vse, kar bo odkupljeno, je že bilo odkupljeno in vstavljeno v Knjigo.
In On je tu zunaj in odpira Knjigo. Točno!

Oh, hvala ti, Gospod. Oprosti svojemu nervoznemu služabniku, ki je poskušal teči
preko nečesa.

Torej: »Lahko tolerirate tiste, katerim so bila dana bela oblačila iz Razodetja 6,11
…?«

Torej,  poglejmo  6  in  11.  V  redu.  Do  kod  smo  prišli  s  tem  vprašanjem?  Bela
oblačila… Da, to so križani pod oltarjem, ti Judi med tem časom. Njim so bila dana bela
oblačila.

133 »… s tistimi, ki so oprali svoja oblačila v Jagnjetovi krvi v Razodetju 7,14?«

Ne. To je različno, popolnoma zagotovo. Zato ker vidite, tukaj mi ugotavljamo, da
so jim v tistem času bila dana bela oblačila. Dana so jim bila bela oblačila, ki so jih dobili
po milosti,  toda tile tukaj, oni so oprali  svoja oblačila v Jagnjetovi krvi.  In tu čez v
Razodetju, tukaj je ta velika množica, ki prihaja pred Boga, iz vsakega rodu, jezika in
naroda, toda ti so direktno natančno judovski mučenci. Torej, to je res. Sedaj.

134 VPRAŠANJE:

Brat  Branham, če bodo vsi  pobožni  vzeti  v  vzetju,  od kod bosta prišla  Elija  in
Mojzes? Ali bodo Judi, oziroma ali bo naš Elija, ki je darovan nam, skupaj z njimi?

Ne. Ta pogan, ki bo maziljen s tem duhom, da bi poklical ven pogane, bo vzet. Kajti
vidite,  celotna  Cerkev,  vsi  so  dvignjeni  gor  in  ta  dva  preroka  iz  11.  poglavja  sta
spuščena dol in dnevi milosti za pogane so zaključeni ter so poslani Judom. Ne, to ne bo
isti človek. Jaz sem popolnoma prepričan v to. Torej zapomnite si, to je samo po mojem
najboljšem razumevanju.

Poglejmo, kaj tole pravi tukaj. Vprašanje.

135 VPRAŠANJE:

Ali pšenica in vino… Mislim, da je to pomenilo: »Kaj pomeni…?« Tam niso imeli
pšenice. Pravzaprav govori: »Ali  pšenica in vino…, ali  pšenica in vino…? Kaj pomeni
Razodetje 6, 6…?« Poglejmo, kaj je to, ko bom prispel do tja.

In slišal sem kakor glas, ki je govoril sredi štirih živih bitij: »Merica pšenice po
denariju in tri merice ječmena po denariju! Olju in vinu pa ne delaj škode!«
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Jaz predvidevam, da to pomeni pšenico in olje - to je bilo eno namesto drugega.
Pravzaprav je to simbol vzet iz mize Gospodove večerje v 1. pismu Korinčanom 11, 24.
»Pomeni  vino…?«  Vino…  ne.  Eden  od  njih  je  duhovni  simbol,  vidite,  in  drugi  je
pravzaprav razodetje Besede.

136 VPRAŠANJE:

Ali  je v tem razlog, zakaj so mnogi bolni,  ker mi ne prepoznamo Gospodovega
Telesa? (Res je!) in je sedaj razodeto v odpiranju šestih Pečatov... (Poglejmo sedaj to.
Samo da vidim, če lahko to preberem tako kot je treba. Niste vi krivi, ampak jaz. Vi
niste… Vi ste vse to napisali prav, to sem pravzaprav jaz.) Ali je lahko v tem razlog, da
so  mnogi  bolni,  ker  ne  presojamo Gospodovega  Telesa?  (Na  koncu  tega  je  majna
zabeležka.)

Torej, Pismo pravi, da je med vami veliko bolnih in slabotnih zaradi presojanja
Gospodovega Telesa. To je popolnoma res, ker je Gospodovo Telo Nevesta in mnogi med
njimi odhajajo in ne gredo s tem. To je res. Vidite, oni ne vedo, kako se naj obnašajo,
živijo vsakršno vrsto življenja in jemljejo Gospodovo večerjo in ostale stvari. To ni v
redu. Vidite? Ko jemljejo Gospodovo večerjo ljudje, ki lažejo, kradejo in pijejo in… To je
strašno. Vi tega ne bi smeli početi. Vidite?
137 …in je sedaj razodeto z odpiranjem šestega Pečata? Z odpiranjem šestega Pečata.

Poglejmo sedaj. Ne. Torej, vi  ste videli,  da je bilo odpiranje 6. Pečata za Jude.
Vidite? Cerkev je že odšla. To je obdobje preganjanja. Tako da to ne bo isto, ne. Ne, to
ni.

Eno  od  njih  je  duhovno  vino  -  in  to  je  razodetje  Besede,  ko  vernik  postaja
stimuliran z razodetjem Besede in drugo je simbol Jezusove krvi, ki se jemlje za mizo ob
Gospodovi večerji. Torej, to je po mojem najboljšem razumevanju.

138 VPRAŠANJE:

Ali bo tisti, ki ni predodrejen, sprejel Jezusa? Če bo, ali bo odpadel?

Ne, če niso predodrejeni. Ne. Vidite, oni ne morejo.

139 VPRAŠANJE:

Kje se to nahaja v Pismu, da bodo katoliki prevarali Jude in jim vzeli bogastvo.

Torej, da bi se govorilo tako, da bo zver prevarala zaradi bogastva, tu se ne govori
tako. Toda mi predvidevamo, da je to bilo… (Torej, spomnite se prejšnjih večerov…
Poglejte na kasete z veliko previdnostjo.) Nikoli nisem dejal, da bo to tisto, kar bodo oni
storili. Dejal sem… Vidite, katoliki so najbogatejša skupina na svetu - in nihče ni tak kot
oni. In to, česar oni nimajo, imajo Judi.

To je tam, kjer je ekonomija te dežele… Mi ravno sedaj živimo od izposojenega
denarja glede na ›Lifeline‹…, od davkov (ki prihajajo iz Washingtona D.C.) in to se bo
odplačevalo čez 40 let od današnjega dne. To je to, kar mi danes trošimo. To je, kako
daleč zadaj smo, označujemo črtice na obveznicah, ki bodo vrnjene čez 40 let od sedaj…
Ta narod je bankrotiral. On je zaključil.

140 Torej,  Castro,  edina  razumna stvar,  ki  jo  je  on  kdajkoli  naredil  je  bila,  da  je
ponaredil valuto in plačal zapiske o papirjih, obveznice in jih sežgal ter spremenil valuto.
To je bila edina stvar, ki jo je lahko naredil. In za te Združene Države obstaja samo ena
stvar, ki jo lahko naredijo. Torej, zapomnite si, to je William Branham, vidite, ki govori.
To je moja ideja. To je samo domneva. Samo glejte z naravnega stališča, ki je lahko na
milijone kilometrov daleč od tega - jaz zares verjamem, da je to tam v tem denarju
(ljubezen do denarja je korenina vsega zla) in jaz verjamem, da se bo ravno tam začela
kotaliti žoga.

Torej,  katoliška cerkev zaradi pristojbin od mase in tako naprej,  drži  bogastvo
sveta. Vi se spominjate, Sveto Pismo je dejalo, da je bila bogata in to, kakšna je bila. In
zapomnite si, ne samo, da je le nad enim narodom, ona je bogatejša od kateregakoli
naroda pod nebom. Ona se izteguje ven. Ona ima denar. Torej to, česar oni nimajo, je
Wall Street, ki ga nadzorujejo Judi.

141 Torej in spomnite se, da je on imel denar. Ko se je Jakob vrnil (prejšnjo večer smo
to videli) in je postal Izrael, je on zares posedoval denar. Toda njegov denar mu za
Ezava ni kupil ničesar. Ezav ga je prav tako imel, vidite - oba proti in… Vidite? To je



VPRAŠANJA IN ODGOVORI O PEČATIH 26

popolno.

Torej, poglejte sem. Dejal sem, da se morda želijo pogoditi glede denarja in Rimska
moč bo vzela Judovsko moč denarja, tako da bo prelomila zavezo. To morda ne bo tako.
Vidite, jaz vem, da jo bodo prelomili, vendar ne vem, zaradi kakšnega razloga, ker mi ni
bilo razodeto, kaj bodo storili.

Toda poglejte. Torej, kaj če danes… Torej, kaj če danes, edina stvar, ki jo lahko
storimo,  bi  bila…  Če  izpisujemo  davke,  če  je  ta  izjava  v  redu,  naša  valuta  od
davkoplačevalskega denarja štirideset let od zdaj… Vidite, naše zlato je… Mi smo ga
porabili. Mi smo bankrotirali. Mi sploh nimamo denarja in živimo samo od preteklega
ugleda.

142 To je tisto, kar cerkev danes počne - cerkev, ne Nevesta. Cerkev živi od pretekle
slave, ki jo je imela tam v preteklosti v času službe Leva. »Mi smo ›Cerkev‹, mi smo ›
Mati Cerkev‹, mi smo začeli…« Tako je, vidite? Življenje samo od ugleda.

Metodisti živijo od svoje slave. Baptisti živijo od svoje slave in binkoštniki živijo od
svoje. »Slava Bogu!« Pred davnimi časi, ko so sveti plesali v Duhu in ko so imeli: »
Gospod je naredil to in to,« je to nekaj, kar je minilo. Sedaj smo vsi postali veliki, brat.
Oh, moj! Vidite? Vse to je od pretekle slave.

143 Ta narod živi od pretekle slave tega, kar so bili njihovi očetje, vidite in to je razlog,
zakaj mislimo, da bomo zaradi tega rešeni. Bog ni nikoli spoštoval Izraela zaradi tega,
kar so bili, kar so bili včasih, oziroma kaj je bilo nekoč.

Poglejte, ampak zdaj, tukaj je tisto, kar mislim, kar mislim, da bo. Torej, to morda
ne bo tako. Prepričan sem, da bo prišel čas, ko bomo prisiljeni nekaj storiti. In ko to bo,
namesto  da  bi  spremenili  valuto…  Kaj  bi  to  povzročilo  Philipu  Morrisu?  Kaj  bi  to
povzročilo  podjetjem z  viskijem? Kaj  bi  to  povzročilo  jeklarski  industriji?  Kaj  bi  to
povzročilo vsej trgovini? Kaj bi to…? To bi jih zlomilo! Oni bi propadli. Toda če bi si mi
lahko sposodili ta denar… Ali vidite, kako je on pameten? Potem narod vse razproda
cerkvi in nato sta cerkev in država ponovno združeni in ona prihaja tja. To je to.

Poglejte. V redu. Sedaj, v tem…

144 VPRAŠANJE:

Če je kdo v organizacijskem združenju s strani naše vlade in lahko daje ukaze po
svojem lastnem srcu ali če je v resnici zadnjega dne, ali bo veljal kot nečistnica?

Če  je  v  organizacijskem združenju… Dobro,  vidite,  organizacijsko  združenje…
Organizaciji  je s strani  vlade dana pravica, da govori,  vidite,  to nima opraviti  nič z
njegovim srcem. Vidite? Torej, če je on pravi vernik in rojen od Božjega Duha, ga bo
včasih ali nekdo drug preveril. To je lahko tako jasno in da on tega ne vidi.

145 Torej, jaz želim, da vi… Vidite, vi se morate spomniti tega prijatelji, da Bog… Bog
nikoli  ne počne tega ali  da bi  kdaj,  koliko se jaz lahko spomnim, vidite,  toda kaj…
Poglejte, Jezus je bil glavna tema vsega tega, ker je On bil Bog, Emanuel v telesu.

Torej, glejte na tega Človeka Jezusa. Ali ste vedeli, da v času, ko je On prišel na
zemljo, ni bilo niti 10 % ljudi na svetu, predvidevam, ki bi to vedeli? Ali veste, ko je
prišel predhodnik in bi se morale premakniti vse gore in ostalo, da ni bilo niti ene stotine
prebivalcev Izraela, ki bi to vedela? Ali ni to čudno? Zakaj, tam so bili Judi in stvari in
ljudje z vsega sveta.

146 Torej, zapomnite si,  Jezus je prišel  za pričo kot Odrešenik sveta. Ali  je to res?
Zakaj, tam so bili samo ljudje, različni ljudje, različni ljudje, različne rase, različni ljudje,
ki še nikoli niso nič vedeli o tem, šli so samo naprej, kot da svet ne bi nič vedel o tem.
Toda to se je na svetu ves čas dogajalo. Vidite?

Zakaj jim On ni dovolil, da bi vedeli? On je prišel in tisti, ki so bili določeni za večno
življenje, so bili tisti, ki so Ga sprejeli. Nič ne bi pomagalo, če bi ostalim kaj povedal, ker
jih On ni mogel odkupiti, saj niso bili za odkupitev. Zakaj je bilo to, ko so ti duhovniki
stali tam… On je moral priti na to mesto, ker so predodrejeni bili raztreseni tam zunaj,
vse naokrog, tako da jim je moral pridigati kot skupini.

In veliki učenjaki, ki bi Ga morali poznati, so dejali: »Ta Človek je Bélcebub. Ne
bomo dovolili, da bi ta Človek vladal nad nami,« in tako naprej. Vidite? »Mi tega ne
bomo dovolili.« Toda neka majhna prostitutka z Življenjem v sebi,  predodrejena za
večno življenje in njeno ime je tukaj v Božji Besedi nesmrtno, je odšla tja in prvič, ko je
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Svetloba zadelo to majhno seme, je ona to takoj vedela.

147 Poglejte na tega starega ribiča, ki je šel tam mimo. In tam je stal On ter prikazoval
znamenja in čudesa ter  raznoraznim ljudem odkrival  skrivnosti  njihovih src ter  jim
razodeval samega Sebe. In moj, tam so bili farizeji, ki so ob tem stali ter govorili: »Ta
Človek je Bélcebub.«

Oni so morali dati odgovor svoji skupnosti. Vsi izmed njih so stali naokrog: »Dr.
Jones, ali boste šli dol in poslušali tega Človeka? On deluje kot da ve, o čem govori. On
ne govori kot navaden človek.«

»Jaz Ga bom poslušal.« Odšel je tja dol, da bi videl… Bog nikoli ne bi prišel do
njega. In stal je tam spodaj.

Oni so dejali: »Poglej sedaj tja. Poglej tja. Tam prihaja mož… Torej, tam je eden
izmed Njegovih učencev. Tam se pojavlja mož… Torej ime tega fanta… To je Andrej. Ali
se spomniš? Oh, ali se spomniš teh starih ribičev od tam spodaj, to so oni. Da, tam je
Simon, njegov brat,  vidite,  in to so sinovi  starega Jona. Sedaj  so… Poglej,  on vodi
nekoga do Njega. Kdo je to? Da, sedaj bomo videli, kaj bo On storil.

On je bil naslednji tam zgoraj in je šel tja gor, a On je dejal: »Tvoje ime je Simon
in ti si Jonin sin.«

148 »Ta Človek je Bélcebub! Vidite, On ima neke vrste duha na sebi. On je čuden fant.
Ne poslušajte nič takega, kot je to. Oddaljite se od tega. Jaz sploh ne bi več obiskoval
teh srečanj. Vidite? Takoj ko se bo ta stvar končala, se bomo oddaljili od tu. Nikoli več
ne bomo prišli sem naokrog.«

Zakaj?  Torej,  to  je  to,  kar  je  on  mislil,  pa  vendar  bi  naj  bil  eden  izmed  njih.
Poglejte. Tisti, h katerim je On prišel, so bili ti, ki so ga križali. Vidite? Ampak tam je bila
majhna prostitutka, ki so jo vsi vrgli ven. Jaz ne povzdigujem prostitucije (ne, zares),
toda jaz vam prikazujem predodrejeno seme.

149 Poglejte tega fanta tukaj, tega starega ribiča - niti ni mogel… Sveto Pismo je dejalo,
da je bil neizobražen. Ali je to res? Ne samo to, on je bil nepismen. Torej, ali je to res ali
ni  res?  Oh,  ko  bi  mi  lahko bili  nevedni  za  mnoge stvari,  za  katere  mislimo,  da  jih
poznamo.  V  redu.  Vidite,  on  je  bil  neizobražen  in  neveden.  In  potem  je  odšel  v
prisotnost Gospoda Jezusa in On mu je povedal, kdo je on bil. Natanko tedaj je bilo to
razrešeno.

Torej, kakšen argument ima ta drugi človek proti temu? »Dobro, poglejte, on je to
verjel.«

»Poglejte, kdo je to. Ti veš, kdo je to. Ta človek nikoli… Kajti on je samo ribič. On
ne pozna svoje abecede. Kupil sem ribe od njega, on mi niti ni mogel napisati računa.
Vidite, takšne vrste stvari… To je vrsta ljudi, ki posluša nekaj takega, kot je to.« (Hvala
Ti Gospod. Amen.) »Zakaj, on ni… Poglejte na njegovega očeta. On je bil nevednež in ga
sploh ni poslal v šolo.« Toda tukaj je On, ki jih je poslal v šolo, učil jih je tako, kot je On
to želel.
150 Jaz s tem ne podpiram, da ne bi šli v šolo (upam, da to razumete), toda v tem je
tip tega, vidite, kaj v tem dobivate. To je vrsta… V tem je razlog, zakaj gre to nad njimi.

Veste kaj? Tako kot sem dejal, niti ena tretjina vseh Judov, ki so bili v deželi, sploh
ni nič vedela o Njegovem prihodu in potem ga je ena petina te tretjine poslušala in ena
stotina od te petine je to prejela. Vi veste, koliko jih je On imel. Od vse te množice jih je
On imel dvanajst, ki so stali ob križu. Kje so ostali? Sedemdeset jih je odšlo.

151 Torej, medtem ko je On zdravil bolne in samo odšel tja ter ni nič govoril o Svoji
doktrini… On je samo nadaljeval z ozdravljanjem bolnih in vse drugo, oh, moj! »To je
Božji Duh, ki je na Njem, ali verjamete to?« Ko je zdravil bolne, prečudovito! »To je
velik Učitelj. Recite bratje, vsi bi Ga morali imeti v svoji cerkvi. Fant, ti govoriš o sili, ta
Fant lahko zares ozdravi bolne. Moral bi… On ima dar ozdravljanja.«

Dobro, seveda, oni bodo imeli nekakšne imitacije (tukaj prihajajo naprej), ker je
vsaka skupina morala imeti svojega lastnega človeka. Tukaj prihajajo.

In potem, prva stvar, veste, nekega dne se je On usedel…

»Oh, seveda Učitelj, mi bomo šli s Tabo.«

152 »V redu, usedite se. Potem pa pojdimo.« V redu, poslal je sedemdeseterico in tako
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dalje.

Nekega dne, po tistem ko je bil storjen velik čudež, je sedel in jim začel govoriti o
Besedi. (»Na začetku oglaševanja…«) V redu. Začel jim je govoriti Besedo, Resnico…

Dejali so: »Ahhh, sedaj počakaj minuto. Nič ne vem o tem.« To je v nasprotju z
njihovo doktrino. Dejali so: »Dobro, mi vemo, da smo zapustili naše sinagoge in vse
drugo, toda morda smo se zmotili, bratje. Bilo bi bolje, da se vrnemo nazaj, kajti ta
Človek govori v ugankah. On je nekoliko čudaški. Jaz ne morem tega razumeti.«

Vidite? Kaj je bilo to? Seme, že od začetka ni bilo predodrejeno. To je točno. Potem
prva stvar, vi veste, On je imel eno malo skupino pridigarjev in je govoril pridigarjem.
Oni  so  dejali:  »Ahhh,  hmm.  Tudi  za  nas  je  bolje,  da  se  vrnemo in  gremo nazaj  v
organizacijo in da znova zberemo svoje papirje, vidite, kajti ta Fant… Zakaj, kdo bi lahko
razumel enega takega Človeka? On govori to tukaj in govori tam čez.«

Ah, ti ostali niso tega razumeli na ta način.

153 On je nekaterim izmed njih kazal uganke, toda ne tudi drugim, tako da so se oni
oddaljili. Potem se je On obrnil in pogledal na dvanajstere, ki so stali tam in dejal: »Ali
hočete tudi vi oditi?«

Sedaj poglejte. Peter je dejal: »Veste kaj? Jaz sem tam ves čas obiskoval to staro
mesto. Kam na svetu bi jaz lahko odšel? Kam naj grem? Kam bi lahko šel? Potem ko
sem tukaj začel jesti, se ne morem znova vrniti k smetem, kjer ležijo vse vrste pomij
tega sveta. Kam bi naj šel? Jaz dejansko tega ne morem storiti.«

On je dejal: »Dobro, v redu. Pojdimo potem naprej.« Tukaj ste vi. Vidite, kaj je bilo
to potem? Dvanajst od dveh in pol milijonov. In Odrešenik sveta za milijone… Ponižajte
se, vidite? Samo ostanite ponižni. Poglejte.

Torej, kljub vsem tem farizejem je ta mala prostitutka prišla tja gor in dejala: »
Reci, ti si zagotovo prerok. Torej, mi vemo, da bo Mesija prišel in ko On pride, bo delal
te stvari.«

On je dejal: »Jaz sem On.«

Ona je dejala: »To je to,« in je odšla vstran. Če bi jo poskušali zaustaviti, vi tega
ne bi mogli storiti.

154 VPRAŠANJE:

Brat Branham, pozdrav v Imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Prosim vas, pojasnite,
kdo je človek v Mateju 22, 11; človek, ki ni imel svatbene obleke…, ki ni bil oblečen v
svatbeno obleko… Jaz vem, da ta človek ni mogel priti v nebesa brez svatbenih oblačil.
Ta je bil gost, vem, ne Nevesta.

Da, to je res. On bi bil… Da, on se je nekako pretihotapil, vidite. Sedaj poglejte. O
tem bi se lahko naredila cela pridiga in jaz imam 10 minut, da bi molil za bolne in da to
zaključim in jaz sem naredil samo polovico tega. Jaz bom za tem zagotovo pohitel.

155 Tukaj je to, kar se je zgodilo. Če poznate orientalske običaje, vidite… Ko ženin
pošlje vabila za svojo svatbo, on dejansko pošlje samo določeno število vabil. In za
vsako vabilo, ki ga je poslal, ima enega portirja, ki stoji pred vrati, da bi ga oblekel v to
oblačilo, ne glede na to ali je revež ali kdorkoli bi pač bil, on mora… Če je on bil bogat,
karkoli je bil, vsi so morali nositi to svatbeno oblačilo.

Ko so oni stali pri vratih, so jih oblekli v to in to bi prekrilo njihovo zunanjost. On je
povabljen - ne glede na to ali je bil milijonar ali siromak, ne glede na to ali je bil kmet,
kopač jarkov ali karkoli bi bil ali plemič, on je sedaj tukaj z oblačilom na sebi, ker mu je
bilo pri vratih oblačilo dano, ko je šel skozi njih.

156 Torej, vzemite svetega Janeza 10, jaz verjamem, da je to. On je dejal: »Jaz sem
Vrata.« Vidite? »Jaz sem Vrata za vstop, skozi katera vstopate.« Torej, on stoji tam na
vratih  in  tukaj  je  Človek,  ki  ga  obleče v  oblačila,  Sveti  Duh,  da bi  mu dal  oblačila
pravičnosti, ko vstopa.

Torej, ta človek je prišel preko neke organizacije, nekje tam skozi okno, nekako se
je zmuznil skozi odprtino in je prišel do mize ter se usedel. In ko se je pojavil Ženin in
pogledal naokrog, on… Prej so bili oni čudne race; sedaj pa je on ta čudna raca. »Kaj
počneš tukaj v tem stanju, brez krsta v Svetem Duhu in vseh teh stvari? Kako si sploh
vstopil sem?«
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Torej, on je na nek način vstopil mimo vrat in je prišel celo brez ustreznega vabila.
Vidite? On je prišel po nekem sistemu izobraževanja, vidite, oziroma nekaj takega, kot
je to. Prispel je tja in On jim je dejal: »Zvežite mu roke in noge ter ga vrzite ven v
najzunanjejšo temo, kjer bo jok, stok in škripanje z zobmi.« On je odšel v obdobje
preizkušenj. Vidite? On ni vstopil skozi vrata, tako… V redu.

157 VPRAŠANJE:

Ali bo Elija iz Malahije 4 isti Elija, ki je omenjen v Razodetju 11,3 in ali je druga
priča…. Ali sta drugi dve priči dva ločena posameznika?

Da. Elija iz Malahije 4 ne bo Elija iz Malahije 3. Mi smo to obdelali sinoči. »In ali je
druga priča oddvojena?« To sta dva. Da, gospod, Mojzes in Elija po našem razodetju.
Torej, ne želim vas predolgo zadrževati na tej temi.

158 VPRAŠANJE:

Prva Knjiga Kraljev 19, brat Branham, jaz verjamem, da je število tistih, ki niso
hoteli pripogniti svojih kolen, bilo sedem…

Da, to je res. 700 namesto… Hvala vam. To je pravilno. Bilo jih je 700, namesto
7000… 7000 namesto 700. Torej, ali vidite to?

159 Vi veste, resnično, ko oseba pride na ta način, da bi pridigala… Želim vas nekaj
vprašati, tako da bi to razumeli. Ko je Elija prišel iz divjine, je imel sporočilo. Pricepetal
je iz divjine in prišel naravnost dol in povedal kralju tole: »Niti rosa ne bo padla z neba,
dokler je jaz ne bom poklical.« To so bile besede, ki jih je imel in vrnil se je nazaj ter
nikomur ni rekel ničesar.

Ko je on imel drugo sporočilo, je prišel naravnost navzdol in je to sporočilo povedal,
se obrnil nazaj ter odšel v puščavo. Vidite?

Torej, če boste pozorni,  ko sem položil  temeljni kamen pod Tabernakelj,  je On
dejal: »Opravi delo evangelista.« In sedaj prihaja ta ura, ko se je to delo razdvojilo.
Obstaja še nekaj, kar se odigrava. Potem, jaz sem tako… Vidite? Prišel sem sem in
poskušal opraviti delo evangelista in še nekaj drugega ter videti, na čem ste? Oh, jaz
pričakujem, da je cerkev dovolj duhovna, da bi to razumela.

160 VPRAŠANJE:

Brat Branham, jaz razumem, da mora Elija priti trikrat. Ti si nam dejal, da je on že
bil dvakrat in da bo ponovno prišel. Torej, ali bo oseba, na kateri bo Elijev duh, prav
tako ena od dveh prič, Mojzes in Elija?

Ne, ne. On bo pogan, vidite, za pogansko cerkev. Bog vedno pošilja svojim ljudem.
»On prihaja  k  Svojim lastnim in  Njegovi  lastni  ga  niso  sprejeli.«  On vedno pošilja
svojim… Sporočilo za to uro.

Ko je Bog deloval z Judi, ni tja prišel noben poganski prerok. Ko Bog dela s pogani,
ni judovskih prerokov. Ko se bo Bog vrnil k Judom, ne bo poganskih prerokov. Vidite, kaj
mislim? V redu. V redu.

161 VPRAŠANJE:

Po tistem, ko se zgodi Vzetje…

Torej, obstajalo bo prelivanje časa. Seveda, eno sporočilo se bo preneslo na drugo.
To mora nastopiti natanko tako kot ta, vidite, kot sem vam to pojasnil, vidite; kot je
Pavel poganom in tako dalje. V redu.

VPRAŠANJE:

Potem ko se zgodi vzetje, ali bo katera cerkev na koncu rešena in tisti, ki niso bili
vzeti v vzetju?

Ne. Huh - uh, zato ker je kri izginila. Ali vidite, tam ne bo Posrednika - doba za
pogane je zaključena. Po vzetju ne bo nihče rešen, nobena cerkev, uh - uh. Ta cerkev…
»Tisti,  ki  je umazan, naj se še naprej omadežuje, tisti,  ki  je svet,  naj se še naprej
posvečuje.« To se ne bo zgodilo, ne po tistem, ko bo Cerkev odšla.

162 VPRAŠANJE:

Brat  Branham, opazil  sem,  da  si  govoril  o  Danielovih  70 tednih  v  sporočilu  1.
Pečata. Jaz sem iz Daniela spoznal… Iz kasete o Danielu, ko se evangelij vrne Judom, se
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bo začel 70. teden. Ali je tam en teden, oziroma 7 let, ki so preostale Judom ali je kljub
temu ostala tam samo polovica tedna, oziroma 3,5 let, ki so jim preostala?

Samo ena polovica tedna. Jezus je prerokoval prvo polovico tedna, tako kot je to
prerokovano. Samo ena polovica tedna jim je ostala.

163 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ker nisi molil za bolne med tednom, ali boš…?

To je samo zahteva.

164 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali me boš srečal po službi…?

To je zahteva.

165 VPRAŠANJE:

Ali boš pojasnil, Satanovo zvezanost za 1000 let in njegovo osvobajanje za bitko v
Razodetju 20,8. Kakšno povezavo ima to s Harmagedonsko bitko, ker je to omenjeno v
4. Pečatu? Ali bosta Gog in Magog zbrana od ljudi nove zemlje?

Torej, to je dolgo in jaz bom moral zadeti naravnost v center, vidite. Torej, najprej
prvo. Torej, morda jaz tega ne morem pojasniti. Jaz bom dal vse od sebe.

166 Ali boš pojasnil, kako je Satan zvezan za 1000 let in ponovno osvobojen za bitko iz
Razodetja 20,8?

To ni Harmagedonska bitka. Harmagedonska bitka se odvija s te strani (v redu), ko
se obdobje stisk končuje.

Torej, v kakšnem odnosu je z bitko Goga in Magoga?

V nobenem. Prva je v tem tisočletju in druga je na koncu tisočletnega kraljestva.

… kot je to omenjeno v 4. Pečatu, ali bosta Gog in Magog zbrana od ljudi nove
zemlje?

Satan je bil osvobojen iz svoje ječe in je odšel, da bi zbral vse hudobne ljudi in jih
pripelje na to mesto, toda Bog je poslal na njih z nebes ognjeni dež ter žveplo in so bili
uničeni. Vidite? Vse skupaj dve bitki.

167 VPRAŠANJE:

Vprašanje:  kar  se  tiče  68 milijonov pobitih  s  strani  Rimskokatoliške cerkve,  v
katerem času zgodovine se je to zgodilo in v kako dolgem časovnem intervalu se je to
odigralo?

Vzemite Schmuckersovo ›Veličastno Reformo‹. Jaz mislim, da jo nekateri od teh
učenjakov imajo in to je zgodovina cerkve. In jaz sem samo pozabil, na kateri strani je
to, toda to se je zgodilo v času… Ta stvar je napisana, oziroma je bila dana cerkvi s
strani svetega Avguština od Hipo-a, Afrika. To je bilo leta 354 naše dobe in je trajalo vse
do leta 1850, vključujoč pokol na Irskem. Vidite? Tako da je to čas od leta 33 naše
dobe… oziroma od leta 354 naše dobe, naj se pravilno izrazim. Od leta 354 naše dobe do
1850 naše dobe. Glede na zgodovino je bilo ubitih 68 milijonov protestantov, kar je
zabeleženo v Rimski knjigi o mučencih zaradi nestrinjanja z rimskim papežem. To je
zgodovina. Če želite reči, da je to napačno, torej potem niti George Washington ni bil
tukaj,  ali  pa Lincoln.  Nihče izmed nas ni  živel  v tistem času, da bi  to videl,  vendar
verjamem, da sta vsekakor bila tukaj. Jaz vidim znamenja, da sta bila tukaj.

168 VPRAŠANJE:

Brat Branham, 19. poglavje in 18. vrstica: »Pustil pa jih bom v Izraelu sedem tisoč
kot  ostanek:  vsa  kolena,  ki  niso  poklekovala  pred  Báalom,  vsa  usta,  ki  ga  niso
poljubljala.« Prosim vas, pojasnite mi glede sedemsto.

Bilo jih je sedem tisoč. Vidite? In to poljubljanje Báala. Ali ne veste… Koliko izmed
vas je bilo prej katolikov? Vi poljubljate podobe. In zapomnite si, v času Babilona in
Nebukadnezarja,  ko  je  nastopilo  pogansko  kraljestvo…  Ko  je  nastopilo  pogansko
kraljestvo, je nastopilo slavljenje človeka.

169 Nebukadnezar je naredil človeški kip. In če imate duhovni um (sedaj poslušajte to
razodetje), ta duh, ta človek, od katerega je dobil razodetje, oziroma po kom je naredil
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podobo po njegovem razodetju, je bil Daniel - religiozen človek, ki je bil slavljen (ali
vidite?) kajti  njega je imenoval Beltšacár, kar je bilo ime njegovega boga. In on je
naredil kip tega boga, ki je bila Danielova podoba in Daniel se ni želel pokloniti svoji
lastni podobi. In tukaj je to ponovno. Vidite?

Sedaj poglejte. Pogansko kraljestvo se je začelo v dneh Babilona s strani kralja
Nebukadnezarja. To je en poganski kralj, ki je združil cerkev in državo, tako da je vzel
sveto podobo svetega človeka in jih prisilil v njegovo čaščenje. Pogansko kraljestvo se
končuje v stopalih, z rokopisom na zidu s politično močjo, ki je združila cerkev in državo,
da bi jih ponovno prisilila na poljubljanje podob - podob svetega človeka. Zagotovo.

170 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ko se bo zgodilo vzetje, ali bodo majhni otroci, ki ne razlikujejo
dobrega od slabega, odšli v vzetje?

Če so njihova imena v Knjigi, da. To je res. Vidite? V redu.

171 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ti si sinoči povedal, da je bilo rešenih 700 ljudi, da jih je bilo toliko
rešenih v času Elijevega pridiganja. Ali si mislil na sedem tisoč?

Da. To je res. Prosim vas, oprostite mi zaradi tega. To je vse v redu. Jaz sem to
storil.

172 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ali boš razložil po tem, ko si odprl… Brat Branham, ali bo obdobje
(oprostite mi)… Ali bo obdobje (niste vi krivi, ampak jaz, vidite), ali bo obdobje milosti
zaključeno, ko boste odprli 7. Pečat?

Upam da ne. Ne, ne, prijatelji,  naj ne bo to v vaših mislih. Vi  samo nadaljujte
naprej.  Kopljite krompir  in pojdite v cerkev in samo naravnost naprej.  Če se bo to
zgodilo zjutraj, boste ujeti na delu, za katerega ste bili določeni, da ga opravljate.

Nikar  ne  začnite…  Ko  to  počnete,  sprevračate  samo  stvar  vstran  od  njenega
pravega namena. Vi dobivate nekakšno osebno misel in dobite svoje lastne ideje glede
teh stvari.  Nikar ne sledite svojim lastnim idejam. Ravnokar ko sedite in poslušate
stvari, kot so te, recite: »Hvala Ti, Gospod, jaz bom enostavno hodil nekoliko bliže ob
Tebi.« Nikar ne prenehajte z delom in ne govorite: »Jaz bom vse razprodal.«

In ona je dejala: »Da, gospod. Toda jaz sem obupana. Vi morate moliti za mojega
moža.«

Dejal sem: »Seveda, kje je on? Pripeljite ga.«

Ta človek je stal tam, gledal sem in dejal: »Ali prav tako molite tudi za bolne?«

Dejal sem: »Da, vsekakor.«

»Kako ste rekli, da vam je ime? Branham? In vi ne veste nič o Mileniju?«

Dejal sem: »Dobro, jaz… Ne, ne vem.« Dejal sem: »Jaz tega ne razumem, to je
ravno v Svetem Pismu.«

On je dejal: »Ne, to je ravno sedaj. Ljudje so prišli od vsepovsod.«

Jaz sem dejal: »Kje je to?«

On je dejal: »V Jeffersonvilleu v Indiani, naravnost pod mostom.«

»Gospod, vi ste me premagali.« In dejal sem: »Jaz ne vem nič glede tega.« Dejal
sem: »Vstopimo sem in se usedimo. Morda bi se lahko malo pogovorili glede teh stvari..
« Mi smo to storili.

Nikar, nikar… Ali vidite prijatelji, nikoli si ne želite službe (vi veste, na kaj mislim).
Vi bi bili srečnejši ravno tam, kjer ste sedaj. Vi samo pojdite naprej.

173 Nedavno je nek človek prihitel sem iz Severne Karoline, tik preden smo prišli ven in
je dejal: »Slava Bogu! Ali mi lahko poveste, kje bi bil (nekdo, ki je bil tako velik)?

In jaz sem dejal: »Ohhh?«

»Oh. Da, gospod,« je dejal, »ta fant je dobil…,« je dejal, »ta fant je predsednik
avdio-misije.«
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Jaz sem dejal: »Česa?«

Dejal je: »Avdio-misije.«

Dejal sem: »Ne razumem.«

In on je dejal: »Oh, ta fant je predsednik.«

Dejal sem: »Kako ste rekli, da se piše?«

Dejal je: »Mislim, da je Branham, nekako tako - Brown ali Branham.«

Dejal sem: »Dobro, jaz se imenujem Branham.«

On je dejal: »Ali ste vi predsednik avdio-misije?«

Jaz sem dejal: »Ne, gospod.«

On je dejal: »Dobro, kje je ta Milenij?«

Jaz sem dejal: »Ne vem.«

On je dejal: »Zakaj, vi  ste… Vi mislite, da se to dogaja ravno tukaj in tega ne
veste?«

Jaz sem dejal: »Ne, gospod. Jaz ne vem.«

On je dejal: »Dobro, slava Bogu. Imam neke prijatelje, ki so prišli in mi povedali,«
in je dejal, »jaz sem zapustil delo.« (Še vedno je imel na sebi svojo delavsko obleko.)
Dejal je: »Brat, jaz želim ta Milenij.«

In jaz sem dejal: »Dobro, jaz verjamem, da si ti malo zmeden ali ne, brat?«

Ravno v  tem času  je  prispel  nek  avtomobil,  nek  taksi  avto.  Ona je  dejala:  »
Počakajte, počakajte, počakajte.« Neka majhna žena je izstopila in dejala: »Torej, vi
boste molili za mojega moža?«

Dejal sem: »Da, gospa. Kaj je z njim?«

Ona je  dejala:  »Dobro,  jaz  razumem, da se  mora čakati  ves  mesec za  osebni
razgovor, da bi se molilo za nas.«

In jaz sem dejal: »Kaj?«

174 VPRAŠANJE:

Po vzetju Neveste, kdaj bo cerkev, ki mora iti skozi obdobje stisk, prišla na sodbo?
(Ona ne gre na sodbo) Ali je to pred ali po Milenijumu? (Oh, oprostite, oprostite, kdorkoli
je to napisal.) Kdaj bo cerkev, ki…, po vzetju Neveste, kdaj bo cerkev, ki mora iti skozi
obdobje stisk, prišla na sodbo? Ali prej ali pozneje?

Pozneje - ostali mrtvi niso oživeli, dokler se ni dopolnilo 1000 let, to se ne nanaša
na Nevesto. Poglejmo sedaj.

175 VPRAŠANJE:

Vi ste mnogokrat dejali,  da je Bog postavil  komunizem, da bi služil  Njegovemu
namenu, kot kralj  Nebukadnezar. Torej,  kje se komunizem vklaplja v sliko…, ko bo
končno  to  storil?  Kako  se  to  zaključi?  Mnogi  učenjaki  verjamejo,  da  bo  severno
kraljestvo Goga in Magoga, omenjeno v Svetem Pismu, odšlo dol proti Izraelu v… (Jaz
pravzaprav ne morem ugotoviti, kaj je to.) Jaz verjamem…, na nekaterih kasetah, ki
sem jih vzel, ste vi dejali,  da bo to končno padlo…, da bo komunizem končno uničil
katolicizem ali Vatikan z eksplozijo. Ali je to res?

Da, Razodetje 16, tam boste to našli in Razodetje 18,8 in 12. Če je oseba tukaj in
želi vzeti ta košček papirja o tem, vi lahko to takoj pogledate. Da. »Gorje, gorje, véliko
mesto, zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba.« Trgovci in vsi ostali, ki so trgovali z njo...
To se bo zgodilo. To je res. In ne…

Samo prenehajte… Enostavno pozabite komunizem. To ni nič drugega na svetu, kot
le skupina ljudi, ki so navadni barbari, ki so neverni. To je sistem… Dovolite mi, da vam
nekaj pokažem, da vam samo pokažem, kako enostavno je to. Zakaj, tam v Rusiji je
samo en odstotek ljudi, ki so komunisti. Oni potrebujejo glasnika. En odstotek. Potem jih
je  99  odstotkov  na  strani  kristjanov.  En  odstotek  -  torej,  kako  lahko  en  odstotek
nadzoruje 99 odstotkov? Sedaj bi vam to moralo na tem mestu postati jasno. Če Bog
tega ne bi dovolil, bi oni že zdavnaj bili vrženi ven. Vidite? Zagotovo.
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176 VPRAŠANJE:

Brat Branham, ti si dejal, da bo Rim vzel vlado od Judov v zadnjih treh letih in pol.
Ali se bo to zgodilo v prvih treh letih in pol stisk. Ali bo to v zadnjih treh letih in pol? Je
to točno?

To bo v zadnjih treh letih in pol. To je točno. Ne v prvih, zato ker je to že mimo.
(Imam še eno po tem.)

177 VPRAŠANJE:

Moj dragi brat, ali bo v Malahiji 4,5 Elija šel v divjino kot v Prvi Knjigi Kraljev 17?
Povej nam, kaj bo naredil drugi Elija?

Torej, jaz ne bi natančno dejal, da bo on…, da bo šel v divjino, toda on bo to. Ali
vidite to? On je bil Elizej in Elija - ali ste opazili, da je večina ljudi, kot sta onadva, daleč
vstran. Oba sta odmaknjena od ljudi. Sta zelo čudna. Ona dva se ne družita preveč z
ljudmi.

Ali ste opazili, kakšni so bili Elizej in Elija in Janez Krstnik in naravo tega duha?
Vidite? In oni ne… Jaz verjamem, da bo ta mož ljubitelj divjine in bo mogoče ostal v
divjini. Toda da bi sedaj dejal, da bo on puščavnik in da bo živel v divjini, o tem jaz ne
vem. Nekdaj so delali to. Elizej ni, toda Elija je. In potem Janez, on je živel v divjini.

178 In težko je reči. Ostali puščavniki, ko so oni prišli iz Judeje, jaz ne vem, kje so
prebivali. Mogoče so živeli v kampu, nekje v planini. Toda kaj bodo oni naredili v dneh
prerokovanja… Jaz ne vem, kaj bodo naredili. Toda vi… To, kar želim povedati je: »Oni
bodo…«

Oni  poskušajo vprašati:  »Ali  bodo samo neki  prebivalci  divjine?« Zakaj,  oni  bi
potem morali oditi na sever v Britansko Kolumbijo, kjer bi imeli dovolj divjine, da bi se
nastanili v njej. Ali vidite? Torej, to bo nekdo… Vsa divjina je posekana, vidite. Tam ni
več ostalo kaj dosti od divjine. Tako je edina stvar, da bodo mogoče ljubitelji divjine in
bodo mogoče ostajali dolgo v divjini in bodo… Vi lahko ugotovite njihovo naravo, ki je
brezkompromisna in vi boste vedeli, ko bo to prišlo. Vi boste videli, če ste popolnoma
budni.

179 Torej, tukaj je eno. Jaz ne vem, kako naj se ga dotaknem. In jaz sem dobil še
enega, malo pred tem prvim in jaz jih bom potem zaprosil,  da za minuto izključijo
snemanje.

VPRAŠANJE:

Če  je  Bog  ena  Oseba,  zakaj  in  kako  je  On  mogel  govoriti  Sebi  na  Gori
spremenjenja?

Torej, jaz sem ravnokar to razložil. Vidite? Jaz bi vas rad vprašal naslednje. Jaz
bom… Ko je Jezus molil  k Očetu, vi  vidite… Jaz verjamem, da ste krščeni  s  Svetim
Duhom, ali ne, brat? Ali lahko vstanete za minuto? Vi trdite, da ste krščeni s Svetim
Duhom? Jaz tudi. Kaj je potem to? Potem jaz ne trdim, da imam moč, da odkrijem te
skrivnosti. Jaz nimam te moči, da bi ozdravljal bolne. To je Bog.

Jaz verjamem, da ste pridigar. Če se ne motim, ste iz Arkansasa. V redu. Torej in v
vas je, da pridigate evangelij. Kot po navadi, ste odrasli na farmi in okrog nje, nekaj
takega. Vi pravzaprav niste ničesar vedeli o tem, toda nekaj je prišlo v vas, da pridigate
evangelij. Vi ne trdite tega, da bi to bili vi sami. To je druga Oseba imenovana Sveti
Duh. Ali je to res? O.K.

180 Sedaj  vas  želim  vprašati.  Ta  Sveti  Duh  prebiva  v  vas.  Ali  je  to  res?  Ali  se
pogovarjate z Njim? Ali Mu govorite? Molite k Njemu? V redu, to je vse, kar želim…
Najlepša vam hvala. Torej, ali ste dojeli?

Vprašal vas bom eno stvar: »Na kakšen način je to prišlo, ko je Jezus v svetem
Janezu 3 dejal: »Ko bo Sin Človekov, ki je sedaj v nebesih (vidite), sedaj je v nebesih,
prišel na zemljo (vidite), Sin Človekov, ki je sedaj v nebesih…,« in On stoji tukaj ter
govori osebi. Sedaj mi vi odgovorite na to vprašanje.«

Jezus in Oče sta bila ena in ista oseba, popolnoma ista kot je Sveti Duh v meni. Vi
gledate, kako jaz pridigam, toda to nisem jaz. To nisem jaz, ki bi lahko izgovoril Besedo,
ki bi lahko pripeljal v obstoj, kot to veste, neko žival, ki bi sedela tam in bi gledal v njo,
jo ubil in pojedel. To je ustvarjalna sila. To ne prebiva v človeškem bitju.
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181 To nisem jaz, ki bi lahko vzel majhnega dečka tukaj, ki leži. In zdravniki so ga
položili, da leži na hrbtu, s srčnimi težavami nocoj in da bi rekel: »Tako govori William
Branham…« Ne! »Tako govori Gospod, to je končano.« In naslednji dan bi ga pripeljali
tja k doktorju, da bi videl ali je vse izginilo.

Deček z levkemijo, vse dokler mu oči niso izstopile in je bil popolnoma rumen in
trebuh… Dokler ga niso odpeljali v bolnico, da bi mu dali kri in ostale stvari, ki bi jih
lahko dobil tukaj. In čez pet minut je jokal za hamburgerjem. In naslednji dan so ga
odvedli nazaj k zdravniku in niso mogli najti niti sledi od tega. Ali je to ›Tako govori
William Branham‹? To je ›Tako govori Gospod‹. Kljub temu je On osebnostno različen od
mene, toda edini način, da se On lahko izrazi, je skozi mene. Vidite?

To je, na kakšen način sta bila Jezus in Oče. Jezus je dejal: »To nisem Jaz, ki
opravljam ta dela, to je moj Oče, ki prebiva v Meni.« Torej, Sin Človekov je stopil iz
nebes, ki je sedaj v nebesih. Vidite? Kaj je bilo to? On je bil vsepovsod prisoten, ker je
On bil Bog.

182 Torej, to drugo, jaz… (Preroštvo je dano v občinstvu.) Hvala Ti, Oče Bog. Mi se Ti
zahvaljujemo za Duha, ki je tukaj. In rečeno nam je, Oče, da je nekoč, ko je sovražnik
vstopal, Sveti Duh padel na človeka in je prerokoval skozi njega ter mu povedal. To je
uredilo to stvar, ko so oni vedeli,  kako naj gredo in porazijo sovražnika in kje najti
sovražnika.

183 In jaz se Ti zahvaljujem, Oče, da si Ti ostal isti Bog, kar si vedno bil. Ti si še vedno
isti. Mi se spreminjamo in dobe se spreminjajo in časi se spreminjajo in ljudje, toda Ti se
nikoli na spremeniš. Tvoji sistemi so isti. Tvoja milost je ista. Tvoja dela so ista, ker so
veličastna in daleč presegajo znanje katerih koli ljudi, ki so ga kdajkoli imeli.

Tako,  mi  smo  hvaležni,  Gospod,  da  so  Tvoje  skrivnosti  skrite  v  srcih  Tvojih
služabnikov. In mi smo tako srečni zaradi tega, Gospod in da bi šli naprej kot bleščeča
Svetloba od mesta do mesta in poskušali z ljubeznijo pripeljati druge notri, da bi lahko
obsijali vsak majhen kotiček in da bi vrgli mrežo tja, kjer bi bili prepričani, da bomo ujeli
vsako majhno ribo, ki pripada Tebi. In potem bo Jagnje vzelo Svojo Nevesto, da bo za
vedno ob Njegovi strani. Mi čakamo na ta čas, skozi Ime Jezusa Kristusa. Amen.
184 Koliko bolnih je tukaj? Dajte, da vidim vaše roke. Dobro, videti je, kot da jih je…
Dvignite roke še enkrat. Približno 47? V redu. Sedaj je 11:30. Mi lahko molimo za bolne
ravno sedaj, postavite nocoj v… Bi lahko to storili? Jaz verjamem, da bo sedaj dober čas,
da  se  to  stori.  Povedal  vam bom zakaj:  »Sveti  Duh  stoji  ravnokar  tukaj,  tukaj  je
maziljenje.«

Torej, kako globoko smo se mi premaknili v tega Duha sedaj, vidite in vi vidite to
Nekaj,  vi  veste,  da je to Nekaj… Nekaj je prisotno. In če vi  sploh lahko verjamete,
morate verjeti ravno sedaj. Če boste kdajkoli verjeli, potem je to sedaj.

185 Torej, mi želimo, da pridete zares hitro. In naj tisti, ki so znotraj v tem cerkvenem
krilu, ki so dvignili svoje roke, stopite ven v to cerkveno krilo in potem pojdite navzdol
po tej poti in tukaj jih bomo prevzeli, krilo za krilom, samo 45 ali 47 njih. Ne bo trajalo
predolgo.

Jaz bom prosil brata Nevilla, da pride, stopi sem dol skupaj z mano in mi bomo
molili za njih. Kot prvo, tisti ki prihajajo sedaj v to cerkveno krilo, naj sedaj vstanejo za
minuto, tako da lahko molimo tukaj za vas in položimo roke na vsakega. Torej, to je res.
Resnično - vsak, kdor bo prišel v molitveno vrsto, vidite, tisti ki bodo prišli v molitveno
vrsto.

Sedaj poglejte, kar se časa tiče, tako da bomo prepričani, da ga izkoristimo, mi
bomo sedaj molili za vas.

186 Poglejte, prijatelji. Torej, dovolite mi, da vam to pojasnim. Jezus Kristus je dejal
tole: »…ti znaki bodo spremljali tiste, ki bodo verovali.«

Sedaj poglejte. On nikoli ni dejal: »Če bodo oni molili za njih.« »Če bodo polagali
roke na bolne, bodo oni ozdraveli.« In če lahko Bog odstrani nedvomen primer levkemije
in majhna deklica, ki ni mogla imeti vere zase in jo je popolnoma ozdravil… Če lahko On
prevzame naslednji primer enega majhnega dečka in ga tako ozdravi, da zdravniki niso
mogli najti nobene revmatične mrzlice v krvi ali karkoli drugega. Kaj lahko On stori za
vas? Torej, ti ubogi mali prijatelji niso razumeli, kakšna bo molitev. Jaz sem samo položil
roke nanje in je bilo opravljeno. Mi to lahko razumemo.
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187 Medtem ko stojite, molite sedaj… Nebeški Oče, s Tvojo veliko prisotnostjo, ki se
sedaj nahaja tukaj, velik Sveti Duh, ki smo ga fotografirali, On, o katerem smo brali v
Svetem Pismu, On je sedaj prisoten natanko tukaj. On odkriva Sebe skozi človeško telo.

Kako smo Ga lahko videli, ne da bi skozi leta enkrat odpovedal, da je v stanju, da
razodene same misli srca, da odkrije grehe, ki so jih storili - da jim natanko pove, kaj se
je zgodilo in kaj se bo zgodilo, ne da bi enkrat odpovedal. Torej, mi vemo, da je Bog
Abrahama, Izaka in Izraela še vedno ostal Bog v Osebi Jezusa Kristusa.

In sedaj, po Njegovem Duhu, ki se spušča iz nebes, pod krvjo, ki je bila prelita na
Golgoti, prihaja dol med ljudi, da bi Sebe razodel v človeškem telesu, tik pred sežigom
sveta… Velik  Sveti  Duh,  predstavljen v človeškem telesu,  ti  dragoceni  ljudje,  ki  so
sprejeli kri odrešitve in Sveti Duh daje to v njihova bitja, Bog objavljen v človeškem
telesu.

188 Zaradi tega, to ne bi bilo le človeško telo, samo da bi opravilo dejanje, kot pri krstu
in tako naprej, s poslanstvom, da bodo ti znaki sledili tiste, ki verjamejo. Po polaganju
rok na bolne bo Sveti Duh poskrbel, da bodo ozdraveli, če bodo verovali.

Sedaj, Oče, mi vemo, da so te stvari resnica. Ti ljudje, ki stojijo, bodo prešli skozi
roke pridigarja, in ki so prejeli Svetega Duha in so pripravljeni, Gospod, da bi polagali
svoje roke na bolne. In mi vemo, Oče, da če bodo ti ljudje samo verovali, tako kot se
mora zgoditi vsaka Beseda, ki si jo Ti obljubil, tako narediti… In to se ne more zgoditi
brez vere, ker je nemogoče ugoditi  Bogu brez vere. Mi pravzaprav tega ne moremo
narediti.

In sedaj z vero, verujoč s to obljubo, ki leži pred nami, s Pečati Svetega Pisma, ki
so nam odprti, da Bog drži Svojo Besedo, naj ti dragoceni ljudje, ki so bolni, Gospod… In
moja občutenja zanje, kot eno človeško bitje v umrljivem telesu, kot je njihovo in ta isti
Sveti Duh, ki biva v nas, Gospod, naj biva v njih in mi sočustvujemo drug z drugim. In
vedoč, da Nova Zaveza v novi krvi… Če je Stara ponudila ozdravljenje, koliko več bo to
naredila ta Nova in boljša? Gospod, naj bo tako, da ti ljudje ne bodo padli, temveč da
prejmejo svojo ozdravitev, medtem ko gredo skozi roke Tvojih služabnikov, skozi Ime
Jezusa Kristusa. Amen.

189 Sedaj bomo mi… Ta stran bo sedela, medtem ko bo ta stran prehajala skozi, potem
se bo ta stran vrnila nazaj in druga stran… Torej, nekateri izmed vas bratov tukaj, ki
boste vstali… Jaz verujem, da ste vi tukaj pridigarji, vi vsi tukaj. Kje je doktor, brat Ned?
Ali hočeš biti v molitveni vrsti, brat Ned? (Brat Ned Iverson pravi: »Da, jaz stojim v njej
zaradi nekoga drugega.«) V redu, brat Ned. Kakor hitro boš zmolil, stopi v vrsto.

Sedaj naj tisti na tej strani tu čez za trenutek sedijo in jaz bom vzel te na drugi
strani. Potem bomo prišli dol in vzeli te iz srednjega cerkvenega krila in jih poslali nazaj
sem. Potem bomo prevzeli to krilo in jih bomo poslali po tej poti in mi bomo molili za
vse.

Jaz  bom vprašal  brata  Taddyja… Kje  je  on?  Želim,  da  tam igraš:  »Naš  slavni
Zdravnik je sedaj tukaj.« In pianist, kjerkoli da je, pridruži se mu, če hočeš.

190 Poslušajte, ali se spominjate časa, ko so to igrali in so pripeljali nekega majhnega
fanta na oder? Majhna deklica od Amišev je igrala: »Naš slavni Zdravnik je sedaj tukaj.«
Imela je dolge črne lase, pravzaprav je imela svetle lase (neka Mennonitka ali deklica od
Amišev) tako nazaj čez glavo.

In  Sveti  Duh  se  je  dotaknil  majhnega  dečka,  ravno  ob  polaganju  rok,  bil  je
pohabljen na nogah. In on je skočil izpod mojih rok ter stekel tja dol po odru. Njegova
mati je vstala ter padla nazaj - neka Mennonitka, za začetek.

In Božji duh je zadel to majhno deklico, Mennonitko ali Amiševo, karkoli je pač bila.
(Njen oče in ostali so sedeli tam, oblečeni v svojo garderobo kot Mennoniti, oziroma
karkoli so bili.) In ona je skočila od klavirja z dvignjenimi rokami v zrak. In njeni lepi
lasje so se razpeli. Videti je bila kot angel. Začela je prepevati v Duhu in medtem ko je
to počela, je klavir nadaljeval z igranjem: »Naš slavni Zdravnik je sedaj tukaj, naš dragi
Jezus.«
191 Vsi, ki so tam stali, na tisoče, so gledali na te tipke, kako se premikajo gor in dol: »
Naš slavni Zdravnik je sedaj tukaj, naš dragi Jezus...« Ljudje so vstajali iz invalidskih
vozičkov, iz postelj, iz nosil, in začeli hoditi naokrog. Isti Gospod Jezus je tega jutra prav
tako tukaj, prav tako kot je bilo v tistem prostoru.
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Samo verjemite sedaj. Igrajte to pesem, če želite: »Slavni Zdravnik.« Torej, naj vsi
molijo. Naj oni gredo skozi prostor in gredo naravnost dol po tej poti in naravnost na
svoje mesto, oziroma kamorkoli želite iti, da si utrete pot. Ali ste to jasno slišali, vi tam
zadaj? V redu. Tako, vrnite se naravnost nazaj na mesto, potem bomo vstali.

192 Sedaj poslušajte. Medtem ko se bo za njih molilo, tudi vi molite za njih. Potem ko
se bo molilo za vas, bodo oni molili za vas. Torej, vi pridigarji, ki ste tukaj, vstanite. In
jaz želim, da vi polagate roke na njih, ko bodo prihajali mimo.

Torej,  vsi  s  sklonjenimi  glavami  in  imejte  samo sklonjene  glave.  Nadaljujte  z
molitvijo. In ko boste bolni, potem položite… bodo na vas položene roke. Zapomnite si,
to je Božja obljuba, ki odkriva skrivnosti Njegove Knjige, skrivnosti človeškega srca. On
je Bog, ki bo to potrdil, če boste to verjeli. Vidite? Sedaj, vsi v molitvi. V redu, sklonimo
glave.

Torej, Gospod Jezus, medtem ko ti ljudje prihajajo, naj Sila vsemogočnega Boga v
trenutku premakne njihovo vero, ko gredo mimo, v Jezusovem Imenu.

V redu. Na se vrsta začne tukaj. Naj vsak položi roke na njih, vi pridigarji, medtem
ko gredo mimo.

193 V Imenu Gospoda Jezusa polagam svoje reke… (Brat  Branham moli  za bolne.)
[Missing text - Ed.]

194 [Missing text - Ed.] (Brat Branham moli za bolne.)

195 [Missing text - Ed.] (Brat Branham moli za bolne.)

196 [Missing text - Ed.] (Brat Branham moli za bolne.)

197 Oh, ali ni On čudovit? Jaz verjamem, da vsaka oseba, ki gre tega jutra tu mimo pod
tem veličastnim maziljenjem… Jaz verjamem. Če boste, poglejte… Ne glejte navzgor za
nečim velikim. Samo spomnite se preprostih stvari verovanja tega, kar je On obljubil.
Sedaj  povejmo to  skupaj.  Mi  ne  iščemo nekaj  velikega.  Toda  v  Jezusovem Imenu
sprejemamo  Njegovo  obljubo.  To  rešuje  to.  To  jo  izpolnjuje.  Amen!  Bog  naj  vas
blagoslovi.
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"… v dneh glasu…" Raz 10,7


