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BOG SE SKRIVA V
PREPROSTOSTI IN POTEM SE
RAZODEVA NA ENAK NAČIN

Jeffersonville, IN, ZDA

1 Hvala brat Neville. Gospod naj te blagoslovi. Dobro jutro prijatelji. Jaz vsekakor
verjamem, da je v mojem življenju to eden izmed najpomembnejših dogodkov, ker sem
tega jutra znova v cerkvi in vidim njen čudovit videz in kako Njegovi otroci danes v vrsti
sedijo v Njegovi cerkvi.

Tako zelo sem bil presenečen, ko sem včeraj prispel in zagledal zunanjost stavbe.
Nikoli nisem niti sanjal, da bo videti tako. Ko sem videl projekt, ko sem včeraj prišel in
videl  narejeni  projekt,  sem opazil  zgolj  eno drugo majhno sobo zgrajeno ob strani.
Ampak sedaj ugotavljam, da je to čudovito mesto. In mi smo hvaležni Vsemogočnemu
za to čudovito mesto.

2 Tega jutra vam prinašam pozdrave od moje žene in mojih otrok, ki hrepenijo, da bi
bili tukaj na tej službi posvečenja in posvečenja Kristusu tekom celotnega tedna. Toda
otroci so v šoli in težko potujejo. Zaradi domotožja so skoraj zboleli, vendar ne bomo
nikoli izgubili ljubezni do vas. To je nekaj, kar človeka ne zapusti.

Nekaj je na tem, ko ima človek prijatelje in jaz cenim prijatelje od vsepovsod, toda
nekaj je na tem, ko imate stare prijatelje, oni nikakor niso stari, ne glede na to, kje
dobite nove prijatelje. Ni pomembno, kam vse sem že šel, to mesto bo vedno sveto.
Nekako pred tridesetimi  leti  sem v tem blatnem barskem koritu posvetil  ta  košček
zemlje Jezusu Kristusu, ko še to ni bilo nič drugega, kot blatno korito. Vse to je bilo
ničvredno barje. To je razlog, zakaj so ulice brez oskrbe. Da bi zaobšli barje, ki je bilo
tukaj, je cesta morala biti speljana naokrog.

3 Tukaj so običajno rasle lilije, rasle so močvirske lilije. A lilija je zelo čuden cvet.
Čeprav vzklije v blatu, se mora prebiti skozi blato, zatem pa skozi vodo in mulj, da bi se
prebila na površje in pokazala svojo lepoto. In jaz tega jutra mislim, da je to mnogo več
od tistega, kar se je tukaj zgodilo. Od tistega časa se je mala močvirska lilija prebila in
ko je prišla na vodno površino, je razširila svoja krila, njeni mali cvetovi so prišli na
površje, njeni mali lističi so izšli ven in to je odražalo Lilijo iz Doline.
4 Naj se to dolgo obdrži. Naj bo to hiša, popolnoma posvečena Bogu! Sama cerkev je
bila posvečena leta 1933. Ampak danes zjutraj sem razmišljal, da bi bilo zelo dobro, če
bi  imeli  ponovno  eno  kratko  službo  posvečenja  in  posebno  za  ljudi,  ki  so  s  svojo
ljubeznijo in predanostjo Kristusu, vse to omogočili.

5 Tudi jaz se želim zahvaliti vsakemu in vsem med vami za vaše darove in tako dalje,
karkoli  ste  darovali,  da  bi  to  cerkev  posvetili  Kristusu.  Jaz  čutim  do  skupnosti
spoštovanje in hvaležnost, ker lahko izrečem te besede v imenu dobrih bratov, ki so
temu tukaj v cerkvi posvetili svojo službo: brat Banks Wood, naš plemeniti brat, brat
Roy Roberson, naš plemeniti  brat  in mnogi  drugi,  ki  so nesebično in v preprostosti
svojega srca vložili mesece truda v načrtovanje tega mesta na način, ki vam je dobro
poznan - ostajali bi tukaj in nadzorovali gradnjo, da bi bili prepričani, da se izvaja tako,
kot se mora.

6 In ko sem vstopil, sem videl to pridigalnico, takšno, za kakršno sem hrepenel vse
življenje! Brat Woods je vedel, kaj mi je všeč. Nikoli ni dejal, da bo naredil takšno, toda
on jo je naredil. In jaz sem videl zgradbo in njeno konstrukcijo, je vrhunska.

7 In sedaj nimam teh besed, s katerimi bi  izrazil  svoja občutenja. Pravzaprav ni
načina, s katerim bi to naredil, vidite. Toda Bog to razume. In naj bo vsak izmed vas
nagrajen za vaše priloge in za vse, kar ste storili, da bi to mesto bilo takšno, kakršno je
sedaj, kar se tiče zgradbe - hiše Gospodove.

Sedaj bi želel povedati te besede. Torej, zgradba, lepa kot je, znotraj in zunaj… A
moj svak Junior Veber je končal šolanje za zidarja. Jaz ne vem, kako bi sploh lahko bilo
bolje narejeno, kot pa je, brezhibno delo.
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8 Drugi brat, ki je tukaj, nikoli nisem spoznal tega moža, on je vgradil sistem za
ozvočenje. Toda jaz ugotavljam, da celo v ravni zgradbi kot je ta, jaz lahko samo…
Ampak v akustiki ni odboja; oni so tukaj v stropu, na različnih mestih. Ni pomembno,
kje stojim, to je popolnoma isto, vidite. In vsaka soba je načrtovana z zvočniki in vi jih
lahko prilagodite za poslušanje, kakorkoli želite. To je, jaz verjamem, da je bila to roka
vsemogočnega Boga, ki je naredil te stvari.
9 Torej, če nam je naš Gospod dal zgradbo, da Ga mi lahko v njej proslavljamo…
Boljšo kot prej, pred tridesetimi leti…. Mi smo pričeli z blatnimi tlemi, z žagovino in tukaj
postavljeno staro pečjo na premog. In eden izmed izvajalcev del, brat Woods in brat
Roberson sta mi dejala, da je to mesto, kjer so bili tramovi (a te stare peči so običajno
bile postavljene ravno pod temi tramovi, ki potekajo preko), zajel ogenj in so ogoreli,
mogoče dva ali tri centimetre. Samo Bog jih je obvaroval, da niso popolnoma zgoreli. In
ko so ogoreli, je celotna teža stavbe (Tabernakla) še vedno ležala na njih, zakaj se to ni
podrlo, samo zaradi Božje roke. Sedaj je to podprto z jeklom in postavljeno na zemljo,
zgrajeno je z močno konstrukcijo.

10 Sedaj mislim, da je naša dolžnost, da jo naredimo pravilno tudi od znotraj, z Božjo
milostjo, da bomo tako hvaležni Bogu da naša… To ne bo samo lepa zgradba, v katero
bomo prihajali, ampak naj vsak vstopajoč človek vidi čudovit karakter Jezusa Kristusa v
vsaki osebi, ki prihaja sem.

Naj  bo  to  posvečeno  mesto  našemu  Gospodu,  posvečenim  ljudem.  Kajti,  ni
pomembno kako čudovita je stavba (kar mi vsekakor cenimo), ampak lepota cerkve je v
značaju ljudi. Jaz verujem, da bo to vedno hiša Božje lepote.

11 Torej, v službi posvečenja je originalni vogelni kamen položen in velika vizija je
prišla. In to je tega jutra, ko sam ga posvetil, napisano na vogelnem kamnu.

12 Vi ste se verjetno pred nekaj minutami vprašali, zakaj sem tako pozno šel ven.
Moja prva dolžnost je, potem ko sem prišel v novo cerkev, jaz sem poročil mladega
moža in ženo, ki sta bila v pisarni. Toda to je lahko tip, da bom jaz zvest Kristusov
služabnik, da dobim Nevesto pripravljeno za obred tega Dne.

13 In sedaj, storimo tako, kot smo naredili na začetku. Ko smo na začetku posvečevali
cerkev, sem bil  zgolj  mladenič in ko smo položili  vogelni  kamen, sem mogoče imel
enaindvajset ali dvaindvajset let. To je bilo celo preden sem se poročil. Toda moja želja
je vedno bila, da vidim to mesto lepo urejeno, za proslavljanje Boga, vidite, z Njegovimi
ljudmi.  Toda  mi  to  lahko  storimo,  ne  s  pomočjo  lepih  zgradb,  temveč  s  pomočjo
posvečenega življenja, to je edini način, s katerim lahko to storimo.
14 Torej, preden posvetimo… z molitvijo posvečenja, preberimo nekatere odlomke iz
Pisma in posvetimo to cerkev Bogu in zatem imam tega jutra evangelijsko sporočilo, ki
bo izgradilo moja nadaljnja sporočila.

In nocoj bom izbral 5. poglavje Razodetja, ki povezuje sedem cerkvenih Dob s
sedmimi Pečati,  kar sem jaz… Potem bomo imeli… V ponedeljek zvečer bo jahač na
belem konju, v torek zvečer jahač na črnem konju in tako po vrsti vsi štirje jahači. In
potem bo odprt šesti Pečat. In potem v nedeljo zjutraj, naslednjo nedeljo zjutraj, če je
Gospodova  volja  (bomo videli  kasneje,  kasneje  bomo sporočili),  če  bomo mogoče
naslednjo nedeljo zjutraj v tej zgradbi imeli molitveno srečanje za bolne. In potem bomo
v nedeljo zvečer končali z… Naj nam Gospod pomaga, da bi odprli sedmi Pečat, kjer se
nahaja samo ena kratka vrstica in v njej govori: »V nebesih je za kake pol ure nastala
tišina.« Bila je tišina.

15 Torej,  jaz ne vem pomena teh Pečatov. Oni  so mi tega jutra tako nejasni,  kot
mogoče nekaterim izmed vas. Mi imamo religiozne ideje, ki izhajajo od ljudi, toda te se
jih ne bodo nikoli dotaknile. In kot boste videli, to mora priti po navdihnjenju. To mora
biti Bog osebno, On je edini, ki lahko to stori - Jagnje. Toda nocoj je v načrtu ta Knjiga
Odkupitve.

16 Torej, jaz v tem… Razlog, da ne najavljam molitvenih srečanj za bolne in temu
podobno, je zaradi tega, ker ostajam pri prijateljih in izkoristim vsako minuto svojega
časa za preučevanje in molitev. In vi veste za vizijo, ki sem jo imel neposredno pred
svojim odhodom na zahod,  o  teh sedmih Angelih,  ki  so  prileteli.  Tako,  vi  boste  to
razumeli nekoliko kasneje.

17 Tako, sedaj, v stavbi, mislim da bi v njej morali ohranjati, če je bila posvečena (ali
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bo posvečena čez nekaj minut za slavljenje Boga), bilo bi potrebno, da jo uporabljamo
za ta namen.

V tej zgradbi nikoli ne bi smeli kupovati ali prodajati. V tem avditoriju ne bi smeli
nikoli izvajati nobenih poslov. Tega ne bi smeli nikoli izvajati tukaj. To je, kot da bi
pridigarjem dovolili, da pridejo in prodajajo knjige in vse ostalo. Ni pomembno, kaj je to,
obstajajo druga mesta za takšna opravila. Mi ne bi smeli ničesar kupovati ali prodajati v
Gospodovi hiši. Tukaj mora biti mesto slavljenja; sveto in posvečeno temu namenu. On
nam je  dal  to  prijetno  mesto,  posvetimo  ga  torej  Njemu  in  hkrati  s  tem mestom
posvetimo Njemu sebe.

18 Torej, mogoče je to videti nekoliko grobo, toda to ni mesto za obiske; to je mesto
za slavljenje. Tukaj naj ne bi drug drugemu zašepetali niti ene besede, ki ne bi bila
vezana na slavljenje, razen če to ni zares nujno. Nikoli se ne bi smeli zbirati v prostoru,
ne bi smeli tekati skozi stavbo ali dopuščati našim otrokom, da bi tekali skozi stavbo.

In obnašajoč se tako, ne tako daleč nazaj sem občutil… Mi smo jo skonstruirali
tako, da bi bili pazljivi glede vseh teh stvari. Torej, to smo postavili na svoje mesto...
Zato  ker  je  tukaj  mnogo  tujih  ljudi.  Ljudje  iz  te  cerkve  vedo,  da  bo  ta  zgradba
posvečena službi Vsemogočnemu.

19 Zato posvetimo sebe in ko vstopamo v to svetišče, se spomnimo, da moramo biti
mirni drug ob drugem in slaviti Boga. Če bi želeli, da drug drugega obiščemo, obstajajo
mesta, kjer to lahko storimo, toda nikoli ne hodite naokrog, kajti potem vi ne morete
slišati lastnih misli in oseba naj ne vstopa, ne da bi vedela, kaj naj dela. Vidite? To je
tako bučno in vse te stvari, to je pač človeško.

Tudi jaz sem v cerkvah to gledal, vse dokler mi to ni ustvarilo slabega občutka,
kajti  mi  ne  prihajamo  v  Gospodovo  svetišče,  da  bi  se  srečali  drug  z  drugim;  mi
prihajamo sem, da bi  slavili  Boga in potem gremo na svoje domove. To svetišče je
posvečeno proslavljanju. Stojte zunaj; govorite karkoli želite, če je to pravilno in sveto;
obiskujte drug drugega; lahko se sestajate na raznih mestih; toda ko vstopite skozi ta
vrata, bodite tihi.

Vi  prihajate sem, da bi  govorili  Njemu in Mu dovolili,  da bi  vam govoril  nazaj.
Problem je, ker mi zelo veliko govorimo, a ne poslušamo dovolj. Kadar vstopimo sem,
čakajmo na Njega.

20 Torej, v stari cerkvi, mogoče tega jutra ni prisotna nobena osebe, ki je bila tam na
dan posvečenja, ko je Major Urlih igral. Tudi jaz sam sem stal tukaj za tremi križi, da bi
posvetil to mesto. Jaz ne bi dovolil nikomur… Vratarji so stali pri vratih, da bi pazili na
to, da ne bi nihče govoril. Ko se zunaj pogovorite, vstopite noter. Če želite, lahko tiho
pridete do oltarja in v tišini molite. Potem se vrnite nazaj na svoje mesto in odprite
Sveto Pismo. To kar dela sosed, je njegova stvar. Vi nimate kaj za govoriti. Če se vi
želite  pogovarjati  z  njim,  recite:  »Jaz  ga  bom videl  zunaj.  Tukaj  sem,  da  slavim
Gospoda.« Prebirajte Njegovo Besedo ali sedite mirno.

21 In potem glasba - sestra Gertie (ne vem, če je ona tega jutra tu ali ni). Sestra
Gibbs. Stari klavir, jaz verjamem, da je bil postavljen v tem kotu, kolikor se spominjam.
In ona bi nežno igrala »Spodaj na križu, kjer je moj Odrešenik umrl«, to je ena zares
čudovita nežna glasba in potem… vse dokler ne bi prišel čas za službo in vodja slavljenja
bi vstal ter vodil nekaj cerkvenih pesmi. In potem, če so imeli kakšnega posebnega
solista, bi to prepevali, ampak to nikoli ne bi bil skupek glasnega vpitja.

In potem je glasba neprekinjeno nadaljevala z igranjem. Potem ko sem jaz to slišal,
sem vedel, da je nastopil čas, da vstopim. Kadar pridigar vstopi pred zbor ljudi, ki so v
molitvi  in  v  maziljenju  Duha,  tedaj  ste  sposobni,  da  slišite  z  nebes.  Ni  načina,  da
odstopite  od  tega.  Če  vstopite  v  zmešnjavo,  potem  ste  zelo  zmedeni  in  Duh  je
užaloščen.

Mi tega ne želimo. Ne, mi želimo priti sem, da bi proslavljali. Mi imamo prečudovite
domove (o katerih bom govoril že čez nekaj minut) in tako dalje, doma, kjer obiskujemo
naše prijatelje in jih sprejemamo. To je Gospodov dom.

22 Torej, tukaj so majhni otroci in dojenčki. Oni ne poznajo razlike. Edini način, da
dobijo to kar želijo je, da jočejo za tem. Včasih je to zato, ker bi radi pili vodo, a včasih
potrebujejo pozornost. In tako imamo, z Božjo milostjo, en posvečen prostor. Na papirju
je  imenovana  »soba  za  jokanje«,  ona  je  točno  pred  mano.  Z  drugimi  besedami



BOG SE SKRIVA V PREPROSTOSTI IN POTEM SE RAZODEVA NA ENAK NAČIN 4

povedano, to je mesto, kamor lahko matere odpeljejo svoje otroke.

Torej, mene za pridigalnico to mogoče ne bi nikoli motilo. Ko sem maziljen, mogoče
tega ne bi  niti  opazil,  toda tukaj  so  drugi  ljudje,  ki  sedijo  blizu  in  jih  to  moti.  Oni
prihajajo sem, da bi poslušali službo.

Tako, matere, nič ne morete storiti, če vaši majhni otroci začnejo jokati. Zakaj
seveda, prav je, da jih prinašate. In prava mati želi pripeljati svojega otroka v cerkev in
to je stvar, ki jo morate delati. In mi smo dobili prostor, od koder lahko vidite vsak
kotiček prostora, celoten avditorij in tudi zvočniki so tam, od koder lahko kontrolirate
jakost zvoka, kakor želite; z enim malim toaletnim prostorom na koncu in z umivalnikom
ter z vsem ostalim, kar daje materi udobnost. S stoli  in raznimi stvarmi, kjer lahko
sedite, s prostorom, kjer lahko otroka preoblečete, če je potrebno, da ga preoblečete in
vse je tam postavljeno. Vse je pripravljeno.

23 In potem, mnogokrat bodo najstniški otroci in včasih tudi odrasli prišli do…, kar že
veste, mladi ljudje bodo v cerkvi kaj praskali ali vrezovali. Torej, vi ste dovolj stari, da
veste bolje od tega. Vidite? Vi bi morali vedeti bolje od tega. Vidite? Ne bi vam bilo
potrebno prihajati sem… Če se vi odločite, da boste nekega dne pravi človek in bi vzgojili
družino za Božje kraljestvo, potem začnite to od začetka, vidite, in obnašajte se pravilno
in delajte prav.

Torej,  vratarji  stojijo  v kotih zgradbe in tako dalje  in  če se nekdo neprimerno
obnaša, so odrejeni za to, to je njihova dolžnost (in odborniki sedijo tukaj spredaj), da v
primeru, če se nekdo neprimerno obnaša, so oni pooblaščeni, da zaprosijo osebo, da naj
bo mirna.

24 Če oni nimajo tega spoštovanja, bi bilo bolje, da nekdo drug zavzame ta sedež,
kajti nekdo je, ki bi želel to poslušati. Obstajajo takšni, ki prihajajo zaradi tega, da bi
poslušali in to je razlog, zaradi česa smo tukaj, da slišimo Gospodovo Besedo. In tako
želi  vsakdo  slišati,  toda  mi  želimo,  da  bi  bili  ljudje  tako  mirni,  kolikor  so  lahko  -
pravzaprav mirni, kolikor to sami morejo biti. Tukaj ni veliko pregovarjanja in izmikanja.

Seveda, nekateri slavijo Gospoda in to se tudi pričakuje. To je tisto, kar bi moralo
biti; to je razlog, zaradi katerega ste tukaj, da slavite Gospoda. Če čutite, da bi v nekem
trenutku slavili Boga ali vzklikali, samo nadaljujte. Vidite, to je razlog, zakaj ste tukaj,
vidite? A to je, da slavite Gospoda na vaš lastni način proslavljanja. Toda nihče ne more
slaviti Gospoda, če vi govorite in praskate, vi na ta način pripomorete, da nekdo drug
odstopi od slavljenja Gospoda. Vidite?
25 Tako verjamemo, da bi bilo to napačno in želimo, da v naši cerkvi to postavimo na
pravilen način, znotraj naše skupnosti, da bo ta zgradba, ta cerkva posvečena za Božje
Kraljestvo in za pridiganje Besede. Molitev, slavljenje; to sta razloga, zaradi katerih
morate prihajati sem, da bi slavili.

In še nekaj, ko je služba končana, običajno ljudje v cerkvah… Jaz ne mislim, da je
to tukaj,  ker sem vedno odsoten, vidite, ker običajno odidem. Celo v pridiganju na
drugih službah,  ko pride maziljenje in  se zgodijo  vizije,  sem popolnoma izčrpan in
odidem v sobo. In mogoče me Bily ali kdo od tamkajšnjih ljudi odpelje domov in me
pusti, da se nekoliko odpočijem, dokler ne izidem iz tega, zato ker je to zelo naporno.

In potem… Videl sem cerkve, kjer je otrokom dovoljeno tekanje do oltarja in odrasli
stojijo in kličejo drug drugega čez celotni prostor. To je dober način, da uničite službo, ki
bi morala biti ta večer ali ob katerem koli drugem času. Vidite?

26 Takoj po končani službi zapustite dvorano. Takrat ste končali s slavljenjem. Potem
pojdite ven in se pogovarjajte drug z drugim in delajte, karkoli želite. Če je kakšna
stvar, ki jo želite nekomu reči ali če jih vidite, pojdite z njimi ali če je vprašljivo karkoli
drugega, pojdite k njim domov, vendar ne delajte tega v dvorani. Dajmo to posvetiti
Bogu. Vidite? To je Njegovo mesto sestajanja, kjer se mi sestajamo z Njim. A zakon
seveda izhaja iz svetišča. In jaz verjamem, da bo to prijetno našemu Nebeškemu Očetu.
27 In  potem ko  pridete,  odkrivate  da  so  darovi  pričeli  prihajati  med  vas.  Torej,
običajno to - jaz verjamem, da tega nikoli  ne bo tukaj. Toda, ko ljudje dobijo novo
cerkev, a veste, je prva stvar, ljudje postanejo poškrobljeni. Nikoli si ne želite, da bi bilo
tako.  Kljub  vsemu,  to  je  mesto  za  slavljenje.  To  je  Gospodov dom.  In  če  pričnejo
duhovni darovi prihajati med vas…

Razumem, odkar sem odšel, so se ljudje preselili sem iz različnih koncev zemlje, da
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bi to naredili za svoj dom. Jaz sem zahvalen, hvaležen Bogu, ker verjamem, da tistega
jutra, ko sem kot mlad človek izvršil posvečenje in položil temeljni kamen, sem molil, da
to mesto vidi prihod Jezusa Kristusa. In ko sem to naredil, sem dolgoval tisoče dolarjev
in oni… V skupnosti te velikosti bi lahko zbrali prispevke in dobili bi 30 ali 40 centov,
toda naše obveze so bile okrog 150 ali 200 dolarjev mesečno.

Kako bi jaz lahko to kdajkoli naredil? Toda vedel sem in znal delati in da bom to
odplačal. Sedemnajst let pastirstva, ne da bi vzel en cent, temveč sem dal vse kar imam
in celo samega sebe, razen najosnovnejših dobrin za življenje; in vse kar je prišlo v to
malo  škatlo  od  zadaj,  je  odšlo  za  Božje  kraljestvo.  In  ljudje  so  prerokovali  in
napovedovali, da bo to v roku enega leta postala garaža.

28 Satan je  pokušal,  da nam to odvzame z  eno prevaro skozi  luknjo v  zakonu,  s
sodnim procesom. Neki človek je trdil, da si je poškodoval svoje stopalo, ko je delal na
stavbi in potem je odšel in nas tožil ter želel odvzeti cerkev. In tedne sem stal na pošti,
toda kljub vsem nesporazumom in predvidevanjem in vsemu, kar so govorili, ona še
danes stoji kot eden od najlepših molitvenih domov in najlepših cerkva, ki se nahajajo v
Združenih Državah Amerike. To je točno.
29 Od  tu  je  krenila  Beseda  živega  Boga,  okrog  sveta,  vidite,  okrog  sveta;  in
nepretrgoma dela svoje kroge okrog globusa in okrog vsakega naroda pod Nebom,
kolikor vemo, okrog in okrog sveta. Bodimo zahvalni za to. Bodimo hvaležni za to. Sedaj
imamo prostor za prebivanje, streho nad našimi glavami, čisto lepo cerkev, v kateri
lahko sedimo. Posvetimo sedaj sebe novi nalogi in se posvetimo Kristusu.

30 Brat Neville, naš plemeniti brat, pravi pastor, služabnik živega Boga, toliko kot ta
človek pozna Sporočilo, on se drži Tega, z vsem kar ima. To je točno. On je blaga oseba,
on se nekoliko boji…, ne da se boji; jaz nisem mislil na ta način, toda on je tako strašno
blag, da pravzaprav noče spregovoriti o tem. Veste, kot na primer, da bi rekel ostro
stvar, ki reže ali »sedi dol« ali »bodi miren«! Jaz sem to opazil in naknadno poslušal na
kasetah.

Toda tako je naneslo, da lahko jaz to storim in tako želim, da se spomnite mojih
besed, vidite. In vse to se snema, vidite. Vse je posneto. In prosim, naj vsak diakon
opravlja svojo dolžnost in spomnite se,  da ste vi  na Božji  nalogi,  da boste imeli  to
dolžnost za sveto, vidite, in vsaki zaupnik prav tako.

31 Pastor je ta, ki to prenese. To ni pastorjeva naloga, da bi to povedal, to je naloga
zaupnika, oziroma mislim diakonsko delo, kajti oni so policisti v cerkvi. To pomeni, če
mladi pari pridejo na obisk in izzivajo (in vi veste, kako to običajno delajo), oziroma je
nekaj podobnega na službah, ali če odidejo tja ven; in mati pošlje svojo dekle sem, a
ona odide ven z nekim mladeničem, ki je odpadnik in teče naravnost ven v njegov avto.
Njena mati pa misli, da je v cerkvi. Diakon mora takšno stvar opaziti. »Ti si prišla sem
sedet,  ali  pa te bom odpeljal  s  svojim avtomobilom k mami domov.« Vidite? Vi,  vi
morate storiti tako.

32 Zapomnite si, ljubezen je korektivna, vedno. Pristna ljubezen je korektivna. Zato
morate biti v stanju, da prenesete popravek. In matere, sedaj veste, da se tukaj nahaja
mesto za vaše otroke. Vi mladi fantje morate razlikovati to od tekanja okrog po zgradbi.
Vi  odrasli  veste  drugače,  kot  pa  da  se  pogovarjate  in  potem nadaljujete  s  svojim
razgovorom v skupnosti. Ne delajte tega. To je napačno. To ni prijetno Bogu.

Jezus je dejal: »Pisano je, moja hiša bo narejena kot hiša slavljenja in molitve. Vsi
narodi jo bodo imenovali hiša molitve!« Toda oni so prodajali in kupovali, a On je spletel
vrvi in izgnal ljudi iz dvorane. In mi zagotovo ne želimo, da se to zgodi tukaj v tem
našem svetišču. Zato posvetimo naša življenja, našo cerkev, naše naloge, našo službo in
vse kar imamo, za Božje kraljestvo.

33 Torej, sedaj želim prebrati nekatere odlomke iz Pisma, preden bomo imeli molitev
za posvečenje. In potem, to je samo ponovitev posvečenja, ker se je pravo posvečenje
zgodilo pred tridesetimi leti. In ko beremo iz Pisma in na osnovi tega govorimo nekaj
minut, verjamem, da nam bo Bog dal Svoj blagoslov.

In sedaj, še ena stvar je, o kateri sem želel spregovoriti. Da. Tam, kjer smo imeli
navado, da imamo postavljene kasetofone in tako dalje, imamo sedaj primerno sobo,
kjer so tisti, ki bodo želeli ustvarjati posnetke. Nahaja se specialna povezava in tam je
vse ostalo, kar prihaja direktno od tu z glavnega mikrofona.
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34 Tam so sobe, obleka in vse, kar je potrebno za službo krsta. In še nekaj, mnogi
ljudje so imeli do mene slabe občutke (mnogi ljudje, ki niso zares poznali Pisma), glede
posedovanja razpela v cerkvi. Spominjam se, da se je nekoč v zvezi s tem nekaj zgodilo.
Imel sem tri križe, toda nek brat je bil popolnoma zaprepaden, ker je slišal govorice od
drugih denominacij, da imeti razpelo, pomeni biti katolik.

Želel  bi,  da bi  študent ali  kdorkoli  drug ali  nekdo, ki  je na novo rojen kristjan
povedal,  da so katoliki  dobili  pravico do razpela.  Kristusovo razpelo ne predstavlja
katolicizma,  ampak  predstavlja  Boga,  Kraljestvo.  Torej,  svetniki  predstavljajo
katolicizem. Mi verjamemo, da je eden posrednik med Bogom in ljudmi in to je Kristus.
Toda katoliki verjamejo v vse vrste posrednikov, na tisoče žensk in moških in vse ostalo.
Skoraj  vsaki  dober  katolik  postane en posrednik,  ko  umre.  Torej,  razpelo  Kristusa
predstavlja Jezusa Kristusa.

35 Ali ste vedeli, da so zgodnji kristjani v skladu z antično zgodovino zgodnje cerkve,
da so povsod, kamor so šli, nosili križe na svojih hrbtih, da bi oznanjali in identificirali
sebe kot kristjane? Torej, katoliki trdijo, da so to bili oni. Seveda, oni trdijo, da so bili
prvi, toda katoliška cerkev takrat še ni bila niti organizirana. Toda kristjani so nosili križe
na…

Slišite lahko, da ljudje govorijo »križenosec«. Ali se to nanaša na katoličane? To je
pravi katolik, univerzalna svetovna cerkev Svetega Duha. Popravite. Mi smo katoliki. Mi
smo  originalni  katoliki,  svetopisemsko  verujoči  katoliki.  Oni  so  katoliška  cerkev,
organizacija. Mi smo osvobojeni od tega. Mi smo nadaljevanje apostolske doktrine. Mi
smo nadaljevanje krsta s Svetim Duhom in vseh stvari, za katerimi je zgodnja cerkev
stala, a katoliška cerkev nima nič od tega. Vidite?
36 Tako, oni so tukaj postavili razpelo, ki je prineseno… Tesano je iz oljčnega drevesa,
pod katerim je Jezus molil. To razpelo so izdelovali leta in dal mi ga je brat Arganbright
in želim, da ga posvetim skupaj s to cerkvijo… Kako je to prikladno, da ga je nekdo
obesil tja. (Ne vem, kdo je to bil.) Obesil ga je tukaj z moje leve strani, On je odpustil
razbojniku na Svoji desni strani in to sem jaz.

Ampak še ena stvar je tukaj predstavljena. Njegova glava je sklonjena, tako da
lahko vidite Njegovo trpljenje, vsaka oseba, ki je… On gleda preko oltarja in te tukaj
pričakuje,  grešnik.  On bo gledal  dol  na tebe.  Kasneje bodo imeli  malo lučko,  ki  bo
postavljena tukaj in ko bo narejen oltarski poziv, bo svetloba blisknila na to, kajti ko so
ljudje tukaj zaradi…

37 Vi boste rekli: »Zakaj ti je to potrebno? Ti ne potrebuješ nikakršne rezane podobe.«
In potem, isti Bog, ki je dejal: »Ne delajte si nikakršnih rezanih podob,« je ta isti Bog
dejal: »Naredite dva keruba in naj se jima krila dotikajo in postavite ju na sedež milosti,
kjer ljudje molijo.« Vidite, to je brez razumevanja. Torej, to je navdihnjeno in obešeno
točno na pravo mesto in jaz sem tako hvaležen, da sem tisti z desne strani.

Jaz verjamem, da mi je On odpustil, ker jaz - kar se tiče dobesedne kraje česarkoli,
kolikor vem, tega v svojem življenju nisem nikoli storil; toda tako zelo sem tratil Njegov
čas, da sem na ta način začel krasti. In jaz sem naredil mnoge stvari, ki jih ne bi smel
narediti in tega jutra sem Bogu hvaležen, da je odpustil moje grehe.

38 In sedaj želim prebrati iz 1. Kroniške 17. poglavje in govoriti samo pet minut, za
službo posvečenja, da molimo in potem gremo naravnost v Sporočilo. Torej v 1. Kroniški
17. poglavje.

Ko je David prebival v svoji hiši, je rekel preroku Natánu: »Glej, jaz stanujem v
cedrovi hiši, skrinja GOSPODOVE zaveze pa je pod šotorskimi pregrinjali.« Natán je rekel
Davidu: »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj!«

A še tisto noč se je Natánu zgodila Božja Beseda, rekoč: »Pojdi in povej mojemu
služabniku Davidu: Tako govori GOSPOD: Ti mi ne boš zidal hiše za stanovanje. Saj
nisem prebival v hiši od dne, ko sem izpeljal Izraela, do tega dne, temveč sem bil od
šotora  do  šotora  in  od  prebivališča  do  prebivališča.  Kjer  koli  sem hodil  med vsem
Izraelom, sem mar rekel kateremu izmed Izraelovih sodnikov, ki sem jih postavil za
pastirje svojega ljudstva: ›Zakaj mi niste postavili cedrove hiše?‹ Zdaj torej tako povej
mojemu služabniku Davidu: Tako govori  GOSPOD nad vojskami:  Jaz sem te vzel  s
pašnika izza drobnice, da bi bil vladar mojemu ljudstvu Izraelu. Bil sem s teboj, kjer koli
si hodil, in sem iztrebil pred teboj vse tvoje sovražnike. Naredil ti bom ime, ki bo enako
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imenu velikašev na zemlji.

39 Na tem mestu bi želel povedati, da je David videl isto stvar, ki smo jo tudi mi videli.
David je rekel: »To ni dobro, da ste mi vi ljudje zgradili hišo iz cedrovine, a Skrinja
zaveze mojega Boga je še vedno pod zavesami«. (To so bile s šivanjem spojene kože
ovac in drugih živali.) On je dejal: »Zame ni dobro, da imam lepo hišo, Skrinja zaveze
mojega Boga pa ostaja v šotoru.«

Tako, Bog je položil v njegovo srce, da zgradi tempelj. Toda David, ki je bil človek
ljubezni in posvečenosti Bogu, je vseeno prelil preveč krvi. Tako, on je dejal… David to
govori v prisotnosti preroka tiste dobe, kar je bil Natan, a Natan vedoč, da je Bog ljubil
Davida, je dejal: »David, stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj.« Kakšna
izjava! »Stori vse, kar je v tvojem srcu, kajti Bog je s teboj.«

40 In te iste noči - pokazujoč Davidovo posvečenje Božji ljubezni in potem te iste noči
videti, vedoč da je grešil in da ni bil odrejen, da bi to naredil, je bil Bog dovolj milosten,
da pride dol in govori Natanu. In meni so te besede vedno všeč: »Pojdi in povej mojemu
služabniku Davidu: 'Jaz sem te vzel iz ovčje staje.'« Čeprav on ni bil nihče.

Želim, da samo za trenutek to tukaj izkoristim. »Jaz sem te vzel iz ničesar in Jaz
sam ti dal ime; dosegel si ime, kakor veliki ljudje na zemlji.« Želel bi to uporabiti na nek
iskren način, a da kljub temu iz tega dobim bistvo.

Jaz sem pred nekaj leti mislil,  a živel sem tu spodaj v mestu in nihče ni skrbel
zame; da me nihče ni  imel rad. A jaz sem imel rad ljudi,  toda zaradi  porekla moje
družine nihče ni imel rad mene. S tem ne želim izraziti nespoštovanja do moje drage
matere in očeta. Kako bi samo želel, da je mama živa in bi lahko tega jutra stopila v to
svetišče.

Mnogi stari verniki, ki so vložili svoj denar, da bi pomagali pri tukajšnji izgradnji,
mogoče jim bo Bog tega jutra dovolil, da pogledajo preko ograje.

41 Toda družine Branham zaradi alkohola tukaj v okolici ni spremljalo dobro ime. Nihče
ni želel imeti karkoli z mano. In jaz se spominjam, kako sem svoji ženi govoril, ne dolgo
tega, ravno spominjajoč se tega, da nisem imel nikogar, ki bi se želel pogovarjati z
mano. Nikomur ni bilo mar zame, a sedaj se moram skriti, da se malo odpočijem.

In sedaj nam je Gospod dal to veliko mesto in te velike stvari, ki jih je naredil. In
On mi je dal kljub slabemu imenu, On mi je dal ime, kot kakšnemu velikemu človeku. In
On je odsekal moje sovražnike, kamor koli sem šel. Nikoli ni bilo ničesar, kar bi obstalo
pred Tem, kamor koli bi To šlo in kako sem jaz hvaležen za to.

42 In kako bi kdajkoli mogel vedeti; tam sem kot neki mali raztrgani fantič, dva ali tri
bloke od tu do Ingramville šole, bil v šoli predmet posmeha, ker sem bil tako raztrgan,
medtem ko sem se drsal na starem jezeru? Kako bi sploh mogel vedeti, da leži spodaj
na dnu tega jezera seme lilije, ki se bo tako razcvetelo? In kako bi kdajkoli lahko vedel,
kajti  nihče se ni  pogovarjal  z  mano,  toda On mi  je  dal  ime,  ki  bo spoštovano med
Njegovim ljudstvom?
43 In tako, Davidu ni bilo dovoljeno, da bi zgradil tempelj. On tega ni mogel narediti.
Toda On je dejal: »Jaz bom povzdignil nekoga iz tvojega semena in bo zgradil tempelj in
ta tempelj bo večni tempelj. In na tvojem sinu, na Davidovem sinu, bo večno kraljestvo,
ki ga bo on kontroliral.«

Salamon, Davidov sin v naravnem smislu, iz njegove naravne moči je zgradil dom
Gospodu, en tempelj. Toda, ko je prišlo pravo Davidovo Seme, Sin Davidov, jim je On
dejal, da bo nastopil dan, ko od templja ne bo ostal kamen na kamnu, s tem jih je On
poskušal opozoriti na drug tempelj.

44 Janez, pisec razodetja, je v Knjigi Razodetja videl to Prebivališče (Razodetje 21).
On je videl, kako prihaja novi Tempelj, spuščajoč se navzdol z nebes, okrašen, kakor je
Nevesta okrašena za moža. In glas iz Templja je dejal: »Poglej Prebivališče Boga med
ljudmi in Bog bo z njimi in obrisal bo solze z njihovih oči. In ne bo več lakote, niti žalosti,
ne bo več bolečin, niti smrti, kajti prejšnje je minilo.«

Potem bo resnični  Sin Davidov (kot  bomo to videli  v  teh lekcijah,  ki  sledijo ta
teden), prišel v Svoj Tempelj, Božji Tempelj, pravi Šotor, zaradi katerega je odšel, da bi
ga sedaj skonstruiral. Kajti, v Janezu 14 je On dejal: »V hiši Mojega Očeta je veliko
bivališč in odhajam…« Kaj je On s tem mislil? To je že predodrejeno. »In Jaz bom odšel,
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da vam pripravim prostor in se bom vrnil nazaj, da vas vzamem k Sebi«. In seveda, mi
vemo, da bo to v veliki dobi, ki prihaja. In resnično Davidovo Seme bo sedlo na prestol,
kar je Jezus Kristus in tam bo vladal nad Cerkvijo, kot Svojo Nevesto, ki je z Njim v Hiši
in nad dvanajstimi plemeni Izraela, skozi vso večnost.

45 In to malo mesto… David ni  mogel  zgraditi  pravega Božjega Šotora,  ker  ni  bil
predodrejen, da bi to naredil… Ni bilo ničesar, kar bi on mogel storiti. Bil je smrtnik in je
prelival kri. Tako je tudi danes z nami, mi nismo pripravljeni, da bi gradili pravi Božji
Šotor. Obstaja samo Eden, ki more to narediti in to se sedaj nahaja v svoji izgradnji.

Ampak ta mali šotor, skupaj z templjem, ki Mu ga je zgradil Salamon in z vsem
ostalim, so samo začasna mesta proslavljanja, dokler ne nastopi čas, ko bo nad zemljo
postavljen pravi Šotor in pravičnost bo vladala od neba do neba in tam ne bo več žalosti.
V tistem Šotoru ne bo več pogrebnih pridig. V njem ne bo več svatb, kajti svatba bo ena
velika Svatba za večnost. Kakšen čas bo to!

46 Zato se danes v naših srcih odločimo, da v spominjanju in čakanju na prihod tega
Šotora, ko bomo na ta način predstavili sebe s pomočjo Njegovega Duha, da bomo na
tem mestu slavili, kot da smo že na tistem drugem prostoru, čakajoči na prihod tega
Mesta.

Vstanimo sedaj, medtem ko bom bral iz Svetega Pisma.

Nato sem videl  novo Nebo in  novo zemljo.  Kajti  prvo Nebo in  prva zemlja sta
izginila in morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, novi Jeruzalem, ko je prihajal z
Neba od Boga, pripravljen kakor Nevesta, ki se je ozaljšala za svojega ženina. In zaslišal
sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In
prebival bo z njimi, oni bodo Njegovo ljudstvo in Bog sam bo z njimi, njihov Bog.

47 Sklonimo sedaj svoje glave. Naš nebeški Oče, mi stojimo v strahospoštovanju. Mi
stojimo v obzirnosti in v svetem spoštovanju. In mi Te prosimo Gospod, da sprejmeš naš
dar, ker si nam Ti dal milost in denar, da pripravimo mesto, da Te proslavljamo. Ne
obstaja nič, ni mesta, ki bi ga mi mogli pripraviti na zemlji in bi bilo dostojno za Božjega
Duha, da bi živel v njem, toda mi Ti to nudimo kot znak naše ljubezni in občutkov do
Tebe, Gospod. In mi se Ti zahvaljujemo za vse stvari, ki si jih naredil za nas.

In sedaj, zgradba in zemljišče sta bili posvečeni veliko prej, za službo in mi se Ti
zahvaljujemo za spomine na to, kar je bilo… In sedaj Gospod Bog, kot je vizija že pred
leti pokazala izražajoč, da sem videl staro zgradbo, v kateri so ljudje enkrat že bili in
potem so jo prenovili in naredili za novo in jaz sem bil poslan nazaj preko reke.

48 Torej, Gospod Bog, Stvarnik neba in zemlje, mi stojimo kot ljudje Tvoje paše. Mi
stojimo kot ljudje Tvojega kraljestva. In jaz sam, s pastorjem in cerkvijo, z ljudmi, mi
posvečujemo to zgradbo za službo vsemogočnemu Bogu skozi  Ime Jezusa Kristusa,
Njegovega Sina, za službo Bogu in za spoštovanje in obzirnost do Bogu. In ali se lahko
Evangelij  s  tega  mesta  tako  steka,  dokler  to  ne  povzroči,  da  svet  na  vseh  štirih
zemeljskih straneh vidi Božjo Slavo, ki izhaja od tu. Kot si Ti naredil v preteklosti, je
lahko prihodnost še mnogo večja.

49 Oče, mi se sedaj posvečujemo za službo Besede z vsem, kar je v nas. Gospod, vsa
skupnost in ljudje, tega jutra se posvečujejo za poslušanje Besede. In mi kot pridigarji
se posvečujemo za pridiganje Besede, v primernem času in ob slabem času, prepričujoč,
opominjajoč, karajoč z vsem dolgim trpljenjem, kot je bilo zapisano v vogelnem kamnu
pred tridesetimi leti. Dejal si, da bo prišel čas, ko ljudje ne bodo poslušali zdravega
nauka, temveč si bodo grmadili učitelje, ki jim bodo žgečkali ušesa in se bodo obrnili od
Resnice k pravljicam.

50 Gospod, tako kot smo poskušali,  da bi obdržali  Besedo ljudem…, če je mogoče
navdihni in okrepi nas z dvojno mero, Gospod, potem ko se dvojni del Duha izlije nad
tem mestom, če je mogoče Sveti Duh, tako kot je bilo na dan posvetitve templja, ko je
Salamon molil,  je prišel Sveti Duh v obliki Ognjenega Stebra in Oblaka na sprednja
vrata, obšel Kerube, odšel na sveto mesto in je tam našel Mesto Svojega počitka.

O Bog! Salamon je dejal: »Če bodo Tvoji ljudje nekje v stiski in bodo pogledali na
to sveto Mesto in molili, potem poslušaj z nebes.« Gospod, če je mogoče, naj Sveti Duh
tega jutra pride v vsako srce, v vsako posvečeno dušo, ki  je tukaj. In Sveto Pismo
govori, da je Božja Slava bila tako velika, da duhovniki sploh niso mogli služiti zaradi
Božje Slave.
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51 O Gospod  Bog,  naj  se  to  znova  ponovi,  medtem ko  se  mi  predajamo  Tebi,  s
cerkvijo,  v posvečenju za službo.  In pisano je:  »Prosite in boste prejeli.« In mi  se
predajamo, dajajoč sebe s cerkvijo tega jutra, Tebi za službo, kot svetla predvečerja v
času večerne svetlobe, da bi ljudem, ki čakajo na prihod Ženina, lahko prinesli tolažbo in
vero, da bi oblekel Nevesto v Kristusov Evangelij, da bi jo Gospod Jezus sprejel. S tem
posvečujemo sebe, brata Nevilla in skupnost za službo Bogu, v Imenu Jezusa Kristusa.
Amen. Lahko sedete.

52 David je dejal: »Bil sem srečen, ko so mi rekli, 'Pojdimo v Gospodovo hišo.'« Naj bo
tako tudi z nami, ko se bo to omenjalo in da bomo tudi mi srečni, ker se zbiramo v
Gospodovi hiši. Amen.

53 Torej,  po  kratki  službi  posvečenja  imam sedaj  eno  uro  časa.  In  sedaj,  samo
spomnite se, za kaj smo se posvetili: spoštovanju, svetosti, mirnosti pred Gospodom in
slavljenju pred Gospodom in bodite v takšnem spoštovanju, v kakršnem ste le lahko, v
Gospodovi hiši. In ko se služba zaključi, takoj zatem, ko je služba končana, pojdite iz
zgradbe. To daje upravljavcu čas, da vstopi in jo očisti za naslednjič ter jo pripravi. In
potem v Gospodovi hiši ni zmešnjave.
54 Prostor  bo  očiščen  v  petnajstih  minutah,  potem ko  se  služba  zaključi.  Bodite
prijateljsko  razpoloženi.  Rokujte  se  z  vsemi  in  povabite  vsakega  nazaj.  In  mi
pričakujemo,  da bi  imeli  ta  prihajajoči  teden eno od najpomembnejših  služb,  ki  je
kdajkoli potekala v šotoru. Mi se tega veselimo.

55 Torej, nečesa sploh nisem razumel… Vse do poznega sinočnjega večera sem po
urah v molitvi, začel nekaj videti. Tako, jaz verjamem, da bo to velik čas, verjamem, da
bo tako, če nam bo Gospod pomagal. Torej, ko sem dejal: »Velik čas,« bom tega jutra
govoril v zvezi s tem.

Vi veste, kar ljudje imenujejo veliko, včasih to ni veliko, a kar Bog imenuje veliko,
ljudje to imenujejo norost; in kar Bog imenuje norost, imajo ljudje za veliko. Imejmo to
v mislih. Pretehtajmo vsako besedo.

56 Torej, službe so dolge; obnemogli bi, ker so naporne, z veliko učenja, posvečenja in
jaz pač… Tam kjer bivam, so me ljudje pravkar poskušali nahraniti in vse ostalo, toda
jaz… Dejali  so: »Pa, ti  si  tako shujšal brat Branham,« in podobno. Toda jaz sem bil
nenehno v službi. Naslednjo nedeljo zvečer moram oditi od tu, da bi dovolj hitro prispel
na eno drugo v Mehiko. Tako, to je pač naporna stvar. Jaz se pravzaprav pokušam
osvoboditi pretirane hrane in narediti samega sebe pripravljenega.

In tega jutra sem srečen, da vidim brata Junior Jacksona in brata Ruddella in razne
druge pridigarje naokrog in tako dalje. Bog naj vas vse blagoslovi.

57 Torej, tega jutra vam želim govoriti na temo, o kateri imam tukaj napisane zapiske.
Najprej želim brati iz knjige Izaija, 53. poglavje. Medtem ko listate do tega, vam želim
dati  eno ali  dve najavi,  da želim nocoj  govoriti  o  tej  knjigi,  ki  je  most med zadnjo
cerkveno dobo in odpiranjem Pečatov. Torej, tam je ogromen vmesni prostor.

Prej, ko sem zaključil  z cerkvenimi dobami, sem prav tako govoril  o Danielovih
sedemdesetih tednih, to sem takoj nadaljeval, ker jih to povezuje. In dejal sem: »Torej,
če bi kdajkoli vzel sedem Pečatov, se bom moral otresti Danielovih sedemdeset tednov,
z namero postaviti jih v red in to povezati s Pečati in pustiti eno stvar odprto.« In ta
stvar je 5. poglavje, sedem krat zapečatena Knjiga. In mi bomo s tem pričeli nocoj.

58 Nocoj želimo začeti bolj zgodaj. Kako glede mene…? Vi ste že omenili, ste še? Da bi
začeli nekoliko prej. Kako glede… Ali bi lahko bili vsi tukaj okrog sedme ure? V redu.
Začnimo z redno službo ob osemnajsti uri in trideset minut, s službo petja in jaz bom
tukaj ob devetnajsti uri. In potem bomo ves teden začeli prej. In mi… Sedaj, dospeli
smo… Nihče ne prepeva tako rad, kot kristjani. Radi imamo petje, radi imamo te stvari,
toda sedaj smo v nečem drugem. Mi smo v Besedi, vidite, stojmo potem tako natančno s
Tem.

59 Mi smo v učenju in lahko si predstavljate, kako velik pritisk je na meni, vidite, kajti
če bi učil karkoli napačnega, bom moral za to odgovarjati, vidite? Jaz torej ne morem
vzeti nečesa, kar nekdo govori; to mora biti navdihnjeno. In jaz verjamem, da bo sedem
Angelov, ki držijo teh sedem Gromov, to darovalo. Vidite?

60 In sedaj v Izaiji, 53. poglavje Izaije, prva vrstica, oziroma druga. Želim postaviti
naslednje vprašanje… Torej,  to  se sploh ne nanaša na sedem Pečatov.  To je  samo
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Sporočilo, ker sem vedel, da bom moral imeti posvečenje in ne bom mogel vstopiti v To,
saj ne bi imel časa. Toda mislil  sem, da bi imel eno kratko posvečujočo službo, eno
kratko službo spominjanja za to cerkev (ali  raje malo službo posvečenja),  a potem
pravzaprav ne bi bilo časa, da bi takoj vstopil v to, kar sem želel povedati, vidite, o tem
odpiranju te Knjige. Jaz bom to storil nocoj.

61 In sedaj, to je le kratka služba…, Ona bo znotraj to povezala z vsemi mislimi, zato
poslušajte vsako besedo. Ujemite to. In če snemate na kasete ali kaj podobnega, potem
ostanite zvesti nauku, ki je na posnetku. Ne govorite nič več od tistega, kar govorijo
kasete.  Samo povejte natanko to,  kar povedo kasete,  vidite,  kajti  nekatere od teh
stvari... Mnogo več bomo razumeli o tem, ker je bilo to napačno razumljeno. Zagotovo
povejte samo to, kar je na posnetku! Ne povejte ničesar drugega. Vidite? Kajti jaz ne
govorim tega sam od sebe. To je On, ki to govori. Vidite? Velikokrat nastane zmeda,
ljudje vstajajo in pravijo: »No, dejal je tako in tako in da to pomeni, tako in tako.«
Pustite to takšno, kot je.

62 Na tak način želimo Sveto Pismo. Točno tako, kot pravi Sveto Pismo, na tak način
mi to želimo. Ne dajajte na to svojih lastnih razlag. To je že razloženo, vidite? Sedaj…

Kdo bo veroval, kar smo oznanjali? Nad kom se je razodel GOSPODOV laket?

Ponovno bom to prebral, pazljivo.

Kdo  bo  veroval,  kar  smo  oznanjali?  …(Vprašanje!)…  Nad  kom  se  je  razodel
GOSPODOV laket?

Z drugimi besedami: »Če ste verovali našemu oznanilu, potem se je GOSPODOVA
roka razodela.« Vidite?

Kdo bo veroval, kar smo oznanjali? Nad kom se je razodel GOSPODOV laket?

63 Torej,  prav  tako  želim  brati  iz  knjige  Evangelija  po  svetem  Mateju,  enajsto
poglavje, sveti Matej. In sedaj, vzemite vaše papirje in stvari, ker smo mi nenehno… Če
nimate kasetofona, vzemite svoje papirje, da si lahko to zapišemo. Poglavje 11, sveti
Matej, 25. in 26. vrstica, 11, 26 in 27. V redu, Jezus govori v molitvi.  Želim pričeti
nekoliko izza tega. Naredimo to od 25. in 26. vrstice, verjamem da je tam, kjer sem
opozoril na to misel, ker sem to zabeležil tukaj v svojem Svetem Pismu.

Tedaj je Jezus spregovoril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si
to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč.

64 Upoštevajte oba dela Svetega Pisma: »Kdo bo veroval, kar smo oznanjali? Nad kom
se  je  razodel  Gospodov  laket?«  Potem  se  je  Jezus  zahvalil  Bogu,  da  je  prikril  te
skrivnosti od modrih in razumnih in da bo razodel to otrokom, ki bodo naučeni, kajti
Bogu je bilo tako všeč.

Torej, iz tega besedila, oziroma iz tega dela prebranega Pisma, sem izvlekel to
besedilo: Bog se skriva v preprostosti in potem se razodeva na enak način. Torej, zaradi
kaset bom to ponovil, vidite, ker oni to snemajo. Vidite? Bog se skriva v preprostosti in
potem se razodeva na enak način.

65 Nenavadno je razmišljati o tem, da bo Bog naredil takšno stvar, kot je ta. Bog se
bo skril  v nečem tako enostavnem in to bo povzročilo, da bodo modri to zgrešili  za
milijon milj, potem pa se bo vrnil k temu, k neki preprosti stvari v preprostosti Svojega
delovanja in se bo na tak način ponovno razodel.

Mislil  sem pripraviti  tekst,  da  bi  to  lahko  preučili,  preden  bomo  šli  na  veliko
poučevanja sedmih Pečatov. Mnogi Ga zgrešijo zaradi načina, s kakršnim se razodeva.
Torej, ljudje imajo svoje lastne predstave o tem, kaj bi Bog moral biti in kaj bi Bog
moral storiti. In tako kot to vedno govorim, človek še vedno ostaja človek. Človek vedno
daje slavo Bogu za to, kar je On storil in vedno gleda naprej na tisto, kaj On bo storil,
vendar ne upošteva tistega, kar On sedaj počne.
66 Na ta način oni to zgrešijo. Gledajo v preteklost in vidijo, kakšne stvari je On delal,
vendar zamujajo ne vedoč, kakšne enostavne stvari je On uporabljal, ko je to delal. In
potem gledajo naprej in vidijo velike prihajajoče stvari, ki se bodo zgodile in devet od
desetih stvari se ravnokar dogaja okrog njih, vendar je to tako preprosto, da tega ne
prepoznajo.

67 Nekega dne je neki mož od tukaj iz Utica… (Če so nekateri od njegovih ljudi tukaj,
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jaz ne govorim tega zaradi kakršnegakoli slabega predstavljanja tega človeka.) On je bil
veteran državljanske vojne. In jaz verjamem, da je bil… Ne vem, na kateri strani je bil,
toda mislim, da je bil polkovnik. Ampak, bil je nevernik in je trdil, da ni takšne stvari kot
je Bog. Živel je v Utica. Imenoval se je Jim Dorsey.

Mnogi od vas ga morda poznate. Ko sem bil  še majhen deček, mi je dal veliko
lubenic. Spodaj na reki, tam na dnu, je gojil lubenice. Bil je prijatelj mojega očeta. Toda
on je nekega dne povedal eno od najveličastnejših stvari, ki jih je kdajkoli izrekel in so
bile  kontradiktorne  in  jaz  sem v  tistih  dneh bil  še  majhen deček,  ampak so  bile  v
nasprotju z njegovim prepričanjem, kar je v njem povzročilo, da je odšel v solzah in
sklonjene glave. In razumem, da je skozi to bil človek veličastno spreobrnjen h Kristusu,
ko je imel približno 85 let.

68 Nekega dne je  vprašal  majhno deklico,  ki  je  prihajala  iz  nedeljske šole,  zakaj
izgublja svoj  čas z  obiskovanjem takšnih stvari,  kot  je  ta.  Rekla je  da zato,  ker  je
verovala, da Bog obstaja.

In  gospod  Dorsey  je  dejal,  da…  Dejal  je:  »Deklica,  ti  si  se  tako  zmotila,  ker
verjameš v takšno stvar.«

In povedal je, da se je mala deklica sklonila in utrgala droben cvet s tal, izpulila ga
je s stebla in dejala: »Gospod Dorsey, ali mi lahko poveste, na kakšen način to živi?«

Tam se je to začelo. Ko je začel raziskovati nazaj… Lahko bi dejal otroku: »Pa to
raste v zemlji.« Potem bi se vprašanje lahko vrnilo nazaj: »Od kod je nastala zemlja? Na
kakšen način je prišlo seme v njo? Kako se je to zgodilo?« Vse dalje in dalje in dalje, to
se je vrnilo nazaj, dokler on tega ni videl, vidite? To niso velike razkošne stvari, ki jih
imamo v mislih, ampak so to preproste stvari, v katerih je Bog tako resničen in preprost.

69 Tako. Bogu je po volji, da Se razodene in Se potem skrije, Se skrije in Se potem
razodene v preprostih majhnih stvareh. To prehaja nad glavami ljudi, zato ker… Če
boste rekli: »Zakaj bi Bog storil  ravno to?« To je zato, ker je bil  človek na začetku
ustvarjen tako, da ne poizkuša preusmerjati stvari nase.

Človek je bil tako ustvarjen, da se popolnoma zanese na Boga. To je razlog, zakaj
smo primerjani  z  jagnjeti  ali  ovcami.  Ovca  ne  more  voditi  sama sebe,  mora  imeti
voditelja. In Sveti Duh je določen, da nas vodi. Torej, človek je ustvarjen na ta način in
Bog je ustvaril vse svoje stvaritve, da bi bile tako preproste, da bi preprosti to lahko
razumeli. In Bog dela Sebe preprostega, preprostega z namenom, da bi bil preprosto
razumljen.
70 Z drugimi besedami. Mislim, da je dejal v Izaiji 35, jaz verjamem. Dejal je: »Niti
bedni ne bodo zašli…« To je tako preprosto. In mi vemo, da je Bog tako velik in zaradi
tega pričakujemo nekaj velikega, vendar nam uidejo preproste stvari.

Spotikamo se ob preprostost. Na ta način zgrešimo Boga in to je zaradi spotikanja
ob preprostost. Bog je tako preprost, da ga izobraženci tega dne in vseh časov zgrešijo
za milijone milj. Kajti v svojih mislih vedo, da ni nikogar, kakor je On, tako velikega.
Ampak v Svojem razodetju On to dela tako preprosto, da gredo naravnost preko tega in
to zgrešijo.

71 Torej, proučujte to. Proučujte vse to. In vi ljudje, ki ste tukaj na obisku, ko boste
odšli v svoje hotelske sobe, vzemite te stvari in razmišljajte o njih. Nimamo dovolj časa,
da bi to preučili tako, kot bi morali storiti, vendar želim, da bi to storili, ko boste prišli v
motel  ali  hotel,  oziroma kjerkoli  pač  stanujete,  ali  pa  doma.  Zberite  se  skupaj  in
proučujte to.

72 Izpuščajo ga na način, s katerim se On razodeva. Kajti On je tako velik, pa vendar
se skriva v preprostosti, da bi se razodel najmanjšim. Nikar ne poizkušajte dobiti nekaj
velikega, kajti On gre iznad vsega tega, ampak poslušajte Božjo preprostost in potem
boste našli Boga natanko tu na preprost način.

Visoko zloščeni svetovni modreci, izobraženi, vedno Ga zgrešijo. Torej, jaz tukaj
nisem… Vem, da se tukaj nahajajo šolski učitelji, dva ali trije, ki jih poznam in sedijo
tukaj. In jaz nisem tukaj, da bi bil proti šoli in izobrazbi in da bi podpiral nepismenost,
nisem tukaj zaradi tega. Ampak kaj je to, ljudje so se tako oprijeli  tega, vse dokler
niso… Celo na seminarjih in tako dalje, zgrešili so bistveno stvar, ki jo je Bog postavil
pred njih.
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73 To je razlog, zakaj nisem proti bratom, ki so v denominaciji, toda jaz sem proti
sistemu denominacij, kajti oni želijo poveličevati sebe in izobražujejo svoje pridigarje
vse do ene takšne stopnje in če nimajo ustreznega znanja in izobrazbe, so izven igre in
prestati morajo psihiatrični test in tako dalje. Nikoli nisem mislil, da je Božja volja, da se
pridigar testira s pomočjo psihiatrije, temveč da se ga testira s pomočjo Besede. Da.
Vidite, samo Beseda bo Božji način testiranja človeka, ki ga je On poslal ven, da ima
Besedo - da pridiga Besedo.

Torej, danes pridigamo filozofijo, pridigamo veroizpovedi in denominacionalizem in
veliko teh stvari, a zapuščamo Besedo, ker govorijo, da se tega ne da razumeti. To se
lahko razume. On je obljubil, da bo to storil. Sedaj Ga mi prosimo, da to stori.

74 V nekaj minutah bomo pogledali nekaj značajev. Bodimo pozorni na Noetove dni. V
Noetovih dneh je Bog videl svetovno modrost tako poudarjeno in spoštovano, a On je
poslal preprosto sporočilo skozi preprosto osebo, da bi vsem pokazal Svojo veličino.
Torej mi vemo, da v Noetovih dneh, trdili so, da je bila civilizacija tako močna, da do
sedaj v naši sodobni civilizaciji še nismo dosegli te točke.

In verjamem, da bo to končno doseženo, kajti naš Gospod je dejal: »Kakor je bilo v
Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh prihoda Sina človekovega.« On je dal nekakšno
ilustracijo.

75 V Egiptu so gradili  piramide in sfinge in gradili  so ogromne stvari, za katere še
danes nimamo dovolj  moči  za izgradnjo.  Poznali  so balzamiranje,  tako da so lahko
balzamirali telo in ga naredili tako naravnega, da še to danes obstaja. Danes ne moremo
narediti mumije, nimamo potrebnih sredstev, s katerimi bi jo naredili. Imeli so barve, ki
so bile zelo obstojne skozi štiri ali pet tisoč let in še vedno ostaja popolnoma ista barva,
kot je bila. Mi takšnih stvari še nimamo. In zelo veliko stvari takratne civilizacije pričuje
o njeni nadvladi nad našo sodobno civilizacijo.

76 In na ta način si lahko predstavljate, kako velika izobrazba in znanost je v velikih
znakih, ki so nam ostali in nam kažejo, da je bila tam takšna civilizacija. Kako velika
civilizacija  je  to  morala biti  glede na vso to zapuščino,  kakšna znanost  in  sodobna
civilizacija in kakšno izobraževanje ljudi je to moralo biti. Zagotovo je bilo. To je moralo
biti. Težko, da bi tam sploh bil nekdo, predvidevam kakšen nepismen med njimi.

In tako je Bog skozi to veliko ekonomijo tistega dne iskal in v njihovem sistemu ni
mogel  najti  pravega človeka,  vse dokler  ga ni  našel,  mogoče nekega nepismenega
kmetovalca po imenu Noe, nekega pastirja. In On mu je dal Svoje sporočilo, da ga
pridiga ljudem in bilo je tako preprosto, dokler se njihova učenost tistega dne, dokler se
ljudje niso spotaknili ob preprostost sporočila.

77 Pa vendar, sporočilo je bilo v očeh znanosti radikalno. Kako bi lahko bil na nebu
dež, ko pa tam zgoraj ni dežja? Enostavno sporočilo o gradnji ladje, zgraditi nekaj, v kar
bi se vstopilo, čeprav tam ni vode, po kateri bi plula, zakaj, on je postal fanatik. In on je
postal, kot bi temu rekli, oprostite mi zaradi današnjega izraza, en »čudak«.

Skoraj vsi Božji ljudje so čudaki, oni to so. Vesel sem, da sem tudi jaz eden izmed
njih. Veste, oni so drugačni od sodobnega civilizacijskega trenda. Oni postajajo čudni,
neobičajni. On je dejal, da so Njegovi ljudje bili svojstveni ljudje, čudni, neobičajni, toda
duhovno duhovništvo, kraljevski narod, ki so ponujali Bogu duhovne žrtve, sadove svojih
ustnic, dajajoč slavo Njegovemu Imenu. Oh, kakšen narod. On jih ima.

78 Bodite pozorni, kako velika stvar je tistega dne to morala biti, za nekega fanatika,
ki je prišel pred cerkev, nek fanatik in bi pridigal Evangelij, ki je zvenel popolnoma izven
takratne smeri njihovega verovanja in znanstveniki...  Enostavno je bilo videti  noro.
Kajti, oni so lahko znanstveno dokazali, da tam ni bilo dežja. Toda ta preprosti pastir je
verjel, da če je Bog dejal, da bo deževalo, potem bo deževalo.

Samo primerjajte to z današnji dnem. Če bi nekdo bil ozdravljen, bi rekli: »To je
samo čustvo,« ali pa: »Jaz vam lahko znanstveno dokažem, da je rak ali ta sestavina ali
ta stvar, še vedno tam.« Toda za preprostega vernika je to izginilo. Vidite? Kajti, oni ne
gledajo na snov, oni gledajo na obljubo, popolnoma enako, kot je to počel Noe.

79 Mar torej ne vidite: »Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh prihoda
Sina Človekovega?« Znanstveno nikakor… Zdravnik bi lahko rekel: »Poglejte sem, vaš
tumor je še vedno tukaj. Vaš rak je ostal. Vaša roka je pohabljena, tako kot je vedno
bila. Vi ste nori.«
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In spomnite se, da je to isti duh, ki je v Noetovih dneh dejal: »Tam zgoraj ni dežja.
Mi lahko z instrumenti dosežemo mesec in tam zgoraj ni dežja.« Toda če Bog pravi, da
tam bo dež… Kajti vera je obstoj resničnosti, v katere upamo, zagotovilo stvari, ki jih ne
vidimo. In vera najde svoje končno mesto počitka v Božji  Besedi.  Tam najde svoje
mesto počitka. Ali razumete to? Njeno počivališče je v Božji Besedi. To je mesto, kjer
počiva Noe: »Tako je dejal Bog«. To rešuje to.
80 Torej, če ste lahko še enkrat pozorni… Ker je Noe verjel nekaj takega, je bil fanatik.
In sodobni ljudje, ki verjamejo v krst s Svetim Duhom… Torej, cerkev pravi: »Ti ljudje
so fanatiki. Oni niso nič drugega, kot kup vznemirjenih čustvenih ljudi, ki jih je zajela
panika.« Ampak malo ljudi ve, da Božja Beseda to uči, to je obljuba.

81 Toda Noe, ni bilo pomembno, če so govorili, da je starec izgubil razum, da je to
znanstveno napačno in da je to duhovno zgrešeno… Ampak za Noeta je bila to Božja
Beseda. In Noe je ostal z Njim, modri in ponosni pa so se spotikali ob enostavnost tega
in so izgubili življenje. Kakšen opomin je to (sedaj) tej generaciji!

Mnogi ljudje pravijo: »O, če bi živel v tistem času…«

Ne, vi bi zavzeli isto stališče, saj so se tudi danes ponovile zelo podobne stvari,
samo da v drugačni obliki, kajti danes se ob to spotikajo prav tako, kot so se takrat.

82 Brez dvoma, da so v tistih dneh imeli veliko pridigarjev, toda Noe je bil navdihnjen
od Boga. Noe bi lahko pogledal ven in bi videl, kaj se mora zgoditi, saj je vedel, da
prešuštniški in pokvarjeni generaciji, kot je ta, Bog ne bo dovolil, da bi obstala. Torej,
kaj  drugega bi  danes  lahko storili,  kot  pa  videli  to  isto  stvar:  sodobno Sodomo in
Gomoro, hudobne prešuštniške ljudi, ki so tako spolirani v izobrazbi, da se spotikajo ob
enostavnost Božje objave Njegove Biti in besede, kar prikazuje Njegovo Besedo.
83 Na svetu ni osebe, ki bi lahko to povedala… Ali  bi  lahko rekla: »Mi ne moremo
videti, da je z nami sama objavljena Božja Beseda,« - trdna obljuba zadnjih dni, trdna
večerna Svetloba, ki mora zasijati. Mi smo privilegirani ljudje, ki lahko to vidimo. In tam
kjer je močno zloščen svet… Pred njimi je to skrito.

Jezus je dejal Bogu, Očetu, On je dejal: »Tebi je bilo všeč, da si jim to prikril. Kajti
Oče, Ti si to skril. Pustite jih, z njihovo modrostjo…« Vidite, to je bila modrost, ki se je
že v začetku začela pomikati k umazaniji greha. Eva je iskala modrost, ko je srečala
Satana in Satan ji je to dal, a modrost je v nasprotju z Besedo.

Mi ne težimo k temu, da bi imeli modrost; mi težimo k veri v to, kar je že bilo
rečeno. Tako, ali vidite? Toda danes so šolani ljudje To tako zelo spolirali in to postavili
tja s svojimi lastnimi razlagami Tega, ki so jih vedno imeli. Tudi danes počenjajo isto
stvar. To je v isti meri.

84 Tudi  takrat  so  ljudje  to  zgrešili,  enako kot  tudi  danes  -  ista  stvar.  Oni  delajo
popolnoma enako stvar. Ker oni… Razlog, zaradi česar to izpuščajo, je v tem, da so
preveč pametni, da bi to verjeli. Vidite? Torej, soročilo je bilo tako preprosto, da so
pametni bili preveč pametni, da bi verjeli v preprostost sporočila. Oh, moj! Bog je v
resnici to naredil za tako preprosto, da pametni in intelektualni niso videli tega, ker je
bilo to tako enostavno. To je torej to, kar dela Božjo veličino tako veliko, ker lahko
največji naredi Sebe preprostega.

85 Danes ljudje kažejo na to, da niso od Boga, ker se delajo velike in poskušajo biti še
večji ter se predstavljajo z nečim velikim, kot je veliki škof, doktor, sveti papež in vse te
stvari, sebe predstavljajo kot nekaj, kar pravzaprav niso, toda Bog, glede na to, da je
velik, se nam predstavlja s preprostostjo. Veličina je v preprostosti. Mi lahko naredimo
reakcijsko letalo, lahko izstrelimo raketo do… ali namestimo izstrelke v orbito, mi lahko
naredimo vse te stvari. Da. Pa vendar, mi ne moremo narediti enega travnega lističa.
Amen. Kaj bomo s tem? Toda namesto, da bi se poskušali vrniti nazaj, da bi pogledali,
kaj je naredilo to travo in sprejeti samega Boga, ki je ustvaril travo, poskušamo narediti
projektil, ki bo dospel tja, preden bo nekdo drug naredil podobnega.

86 Mi smo v naših cerkvah tako pametni in intelektualni, saj lahko zgradimo zgradbo v
vrednosti milijon dolarjev ali zgradbo za deset milijonov dolarjev in še več, poskušamo
zgraditi  kakšno  boljšo  kot  metodisti  ali  baptisti,  zgradimo  kakšno  boljšo  kot
prezbiterijanci in tudi binkoštniki so vstopili v to tekmo. Ampak stvar je v tem, da smo
tako pametni in se tako držimo svoje poti, dokler se več ne moremo ponižati in doumeti,
da je Bog v majhni službi tam na vogalu. To je točno. Mi se spotikamo ob enostavnost.
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Vedno so tako delali.

87 Torej, oni so bili preveč pametni, da bi verjeli v takšno enostavno sporočilo. To ni
bilo  dovolj  uglajeno za  njihova znanstvena raziskovanja,  ki  so  jih  imeli.  To  ni  bilo
briljantno, sporočilo ni zadostovalo za njihov izobraževalni program, ki so ga imeli v
tistem dnevu. S preučevanjem bi radi odkrili, kako obstaja Bog in s preučevanjem bi radi
vedeli,  kako velik  je  On in  pokušali  so  sebe narediti  velike,  kakor  je  On,  toda pot
navzgor je vedno pot navzdol.

Torej, kdo ve, če je severni pol na severu ali pa je južni pol na severu. Mogoče je
severni pol  južni,  a južni pol  severni.  Kateri  je zgoraj in kateri  spodaj? Mi visimo v
vesolju. Pravimo: »Severni pol je zgoraj.« Kako veste? Južni pol bi lahko bil severni.
Vidite, vi tega ne veste. Torej, spomnimo se…

Na te besede bi lahko dejali: »Torej, kako pa boš ti dejal, brat Branham, da je
spodaj pravzaprav zgoraj?« Na osnovi Besede Jezusa Kristusa.

On je dejal: »Kdor se bo poniževal, bo povišan in kdor se bo poviševal, bo ponižan,
« bo zrušen. Tako torej, kar je zgoraj, je pravzaprav spodaj, a spodaj je zgoraj.

88 Tako,  kot  je  neki  stari  sveti  človek v  Chicagu dejal,  da je  nek mož… Določeni
pridigar iz neke organizacije je stopil pred neke binkoštnike in nastopil z vsem svojim
razumom. Povzpel se je gor in uporabljal  besede, o katerih binkoštniki  niso ničesar
vedeli. Prišel je tja in videl, da pri binkoštnih ljudeh tako ne bo šlo. Kajti povzpel se je
tja, se izprsil in bil je sveti doktor ta in ta, veste, iz določene velike šole v Chicagu. In on
se je oziral naokrog in ti  binkoštniki so se spogledovali. Sploh niso vedeli, o čem je
govoril, pa vendar je bil tako izobražen, tako pameten in briljanten. Oni niso vedeli…

89 To je  bilo  podobno,  kot  pri  nekem senatorju,  oziroma možu,  ki  se  je  podil  za
predsedniškim mandatom, a je bil poražen. Tuck Coots mi je dejal, ko sem pridigal na
pogrebu matere Ford in sem govoril o vstajenju, o zagotovilu vstajenja… tako zagotovo
kot sonce vzhaja, bom tudi jaz vstal. Tako zagotovo kot trava jeseni umre in listje pade
z dreves,  se bo to ponovno vrnilo.  Ko se bo Zemlja zavrtela  okrog krožnice,  bo to
ponovno vstalo.
90 Tuck je dejal: »Jaz cenim to sporočilo, Billy.«

Brat Neville in jaz sva skupaj sedela v avtu. In jaz sem dejal: »Tuck…«

Dejal je: »Jaz cenim tvoje sporočilo.«

Dejal sem: »Tack, jaz nimam izobrazbe.« Dejal sem…

On je rekel: »To je dober del tega.« Ali vidite? Rekel je, ko je odhajal, da bi videl…
(Upam da mi bo mož oprostil, nisem mislil…) Adlai Stevenson, vi ga poznate. In dejal je,
da ga je poslušal petnajst minut, a gospod Stevenson je bil videti briljanten govornik,
tako je vsaj veljalo, veste, vse dokler Tack ni dejal (predvidevam, da ima fakultetno
izobrazbo), da je tam sede zaspal. Dejal je, da je zaspal, ko ga je poslušal petnajst
minut. In je dejal: »Jaz sem s fakultetno izobrazbo komajda razumel nekaj besed, ki jih
je povedal. Bile so tako spolirane.« Dejal je: »Ti me nikoli nisi videl, da bi na tvojih
službah spal, ali si me, brat Branham?«

Vidite, to je preprostost Tega, natanko v preprostosti. To je mesto, kjer se nahaja
Bog.

91 Torej, oni so bili v svojem dnevu preveč pametni, da bi spoznali pomen preprostega
delovanja Božjih stvari. To za njih ni bilo zloščeno. To mora biti spolirano, mora biti
vrhunsko kromirano, ali pa bodo to zgrešili. Toda veliki Jehova je bil skrit v Svoji Besedi.
In Sebe je razodel ljudem, ki so verjeli  v Njegovo Besedo, jih reševal in izpolnjeval
preprosto sporočilo. Bog je storil, da se preprosto Noetovo sporočilo izpolni. Bodite sedaj
pozorni na to.
92 In  potem  ponovno  v  Mojzesovem  dnevu,  bodite  pozorni,  v  še  enem  času
osvobajanja. V trenutku, ko Bog nekaj počne, da bi osvobodil Svoje ljudstvo, Bog pošlje
ljudem Sporočilo in To je tako enostavno, kot bomo to lahko opazili  v lomljenju teh
Pečatov. Moj namen je bil, da bi to najprej sporočil in da bi videli, da je lomljenje teh
Pečatov tako preprosto, da bodo modri To zgrešili za milijon milj.

Jaz upam, da me Bog mazili za To. Vidite? Vidite? To pravzaprav prehaja preko
glav. In v tem je razlog, ko sem mislil,  da bi  to jutranje sporočilo bilo primerno za
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polaganje enega temelja o Božji  preprostosti,  da bi  videli,  kako Bog skriva Sebe v
preprostosti.

93 Samo pomislite, oni lahko delijo atome in počnejo vse te stvari, toda ko bi se naj to
dotaknilo življenja, sploh ne morejo reči, od kod to prihaja.

Preprosta travna bilka in v tem je skrit Bog. Oni lahko do lune izstrelijo raketo in tja
pošljejo radar ali kaj drugega, a kljub temu ne morejo razložiti življenja v travni bilki. To
je točno. Vidite? To je zato, ker to ne more biti razloženo. To je tako preprosto, da oni to
spregledajo.

94 Bodite torej pozorni na Mojzesa. Na dan, ko je Bog v skladu s Svojo Besedo krenil,
da bi osvobodil otroke Izraela, kaj je On storil? Izbral je preprosto družino; mi o njih
nimamo zapisov. Vidite, bil je samo nek Levijev sin in to je vse, kar vemo. In tako mi…
Ta je bil pravzaprav preprost, verjetno je bil tlačilec blata, kot bi si svet to predstavljal in
je tam zunaj za sovražnika izdeloval opeke. Bil je pač navaden suženj v Izraelu, toda
Bog je to družino izbral, da bi iz nje izšel osvoboditelj; popolnoma običajna izraelska
družina. On ni nikoli vzel kaj kraljevskega in slavnega ali nekaj ali da bi celo uporabil
duhovnika. On je vzel preprosto navadno družino. Vidite? Preprostost!

95 Poglejte, kaj je On potem storil. Vzel je otroka, preprosto človeško bitje, on nikoli…
Če  bi  želel,  bi  lahko  določil  sonce,  da  jih  osvobodi.  Lahko  bi  določil  veter,  da  jih
osvobodi. Lahko bi določil angela, da jih osvobodi.

Oh, aleluja! Bog lahko stori, karkoli pač želi storiti. »No, kako pa ti to veš, brat
Branham?« Bog ne bo zapustil Svojega programa. Zaradi tega mi to vemo in tudi danes
mora biti to preprosto. Vidite? Torej, On vedno deluje v preprostosti. Toda Bog je v
začetku, lahko bi storil, da bi sonce pridigalo Evangelij ali da bi vetrovi pridigali Evangelij
ali da bi angel pridigal Evangelij, toda On je določil človeka za ta namen in On se nikoli
ne menja.

On ni nikoli določil indiv… On ni nikoli določil denominacij; On ni nikoli določil skupin
ljudi. On je za pridiganje Evangelija določil človeka; ne mehanizacije, ne mehanskih
naprav ali kakršnegakoli angelskega bitja. To je bil človek. In ko jim je On priskrbel
osvoboditev, jim je enostavno poslal človeško bitje, ki je bilo rojeno v preprosti družini
med množico sužnjev. O, maj! Kakšen Bog je to, ki skriva Sebe v preprostosti!

96 Bodite torej pozorni. On ga je vzgajal v svetni modrosti, da bi mu lahko spodletelo
in s tem pokazal, da to ni modrost, s pomočjo katere bomo mi kdajkoli osvobojeni; mi
se osvobajamo skozi vero. On ga je pustil,  da je vstopil  med njih in pridobil  takšno
izobrazbo, da je lahko učil Egipčane o modrosti. Tako zelo je bil pameten. Bog je bil s to
preprosto družino, kateri člani se morda niso znali niti podpisati.

Mojzes je bil deležen najvišje izobrazbe, tako velike izobrazbe, s katero je potem
lahko učil o modrosti svoje učitelje. On je lahko učil genialce. Da. In Bog je dopustil, da
pridobi to na takšen način, tako da je lahko On izrazil Sebe v ponižnosti in bi pokazal, da
modrost s tem nima nič. In Mojzesu je z njegovo genialnostjo klavrno spodletelo. On ga
je pustil na to pot zaradi Svojega namena, da bi mu spodletelo in njemu je spodletelo,
on je padel.
97 Torej, da bi pokazal, da ne s silo, ne s pomočjo egiptovske modrosti, ne s pomočjo
modrosti naših šol, ne s pomočjo sile naših seminarjev, ne po množici naših organizacij,
ne s pomočjo sile našega šolskega izobraževanja, »ampak z Mojim Duhom, govori Bog«.
Njegova modrost je ob koncu izginila. Ko je srečal Boga v gorečem grmu, je sezul svoje
čevlje in se ponižal do popolnega ponižanja in pozabil vso svojo modrost.

Bog, prinašajoč osvoboditev, ga je moral trenirati v modrosti in pustiti da pade, da
bi  pokazal,  da se ne morete sklicevati  na moč vašega lastnega razumevanja ali  na
razumevanje kogarkoli. Dopustil mu je, da pade, da bi s tem pokazal Svojo roko. Ali
lahko to vidite? Božji namen vsega tega je, da prikaže Sebe v ponižnosti.

98 On je pustil Mojzesa, da postane najvišji, dokler ne bi postal sledeči faraon. Bil je
močan general. V skladu z zgodovino je Mojzes osebno premagoval okoliške dežele. In
ko se je z vsem svojim talentom obrnil h Gospodovemu opravku, je Bog dopustil, da se
vratolomno zruši, tako da ga je On lahko postavil tja ven v pustinjo in izbil vse to iz
njega; in potem bi se mu prikazal v ponižnosti in ga poslal tja s palico v njegovi roki, da
bi osvobodil ljudstvo.

Kadar on tega ni  mogel  storiti  z  vojaškim usposabljanjem, izobraževanjem… Z
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znanstvenim izobraževanjem in vojaško močjo tega ni mogel storiti, a potem mu je On
dal  iz  puščave  staro  skrivljeno  palico  in  je  z  njo  to  storil.  Bog  v  ponižnosti,  v
preprostosti! Bog je bil v Mojzesu in v palici. In vse dokler je Mojzes imel palico, dotlej je
Bog to imel, kajti Bog je bil v Mojzesu. Zagotovo.

99 Bodite pozorni: »Ne s silo, ne z močjo, temveč z Mojim Duhom.« Skozi preprosto
vero. Da je bil osvoboditelj, je imel Mojzes razumevanje tega skozi učenje svoje matere.
In  da  bi  to  storil,  se  je  uril  v  vojaški  sili,  vendar  je  to  izneverilo.  Vidite?  Imel  je
razumevanje, imel je izobrazbo, vendar to ni delovalo. In tako je moral pozabiti na vse
to in priti do preproste stvari, držeč Boga za Njegovo Besedo in šele nato je osvobodil
ljudi. Da, gospod.
100 S čim Bog osvobaja? Z vero v Njegovo Besedo. Vedno je bilo tako. Lahko bi to
preučili,  če  bomo  imeli  čas.  (Imamo  še  približno  dvajset  in  nekaj  minut.)  Lahko
pogledamo na Kajna in Abela, ko je Kajn poskušal ugoditi Bogu s pomočjo neke lepote.
In še na drugi način... Ljudje mislijo, da s pomočjo velike, lepo oblečene skupnosti, z
duhovniki, s pridigarji v uniformah in zbori v oblačilih, z vsemi okrasitvami, da bo to
Bogu prijetno.

Ali lahko vidite, od kod to prihaja? Kajn je poskušal storiti isto stvar. On mu je
zgradil oltar. Brez dvoma, da je bilo lepo in človek je bil iskren. On je proslavljal. Mislil si
je: »Vse dokler sem iskren, v tem ni razlike.« Pa še kakšna razlika je. Vi lahko v svoji
iskrenosti grešite.

101 Bodite  pozorni,  zgradil  je  oltar,  ki  je  bil  nekako  bolj  okrašen  s  cvetjem  in
popolnoma urejen in na njem je bilo lepo sadje in si je mislil: »Zagotovo. Velik, svet,
čist, čudovit Bog bo sprejel to daritev.« Vendar vidite, da je to storil  s svojo lastno
modrostjo. To je storil s svojimi lastnimi mislimi in to je tisto, kar je tudi danes. To
počnejo s svojo lastno modrostjo, s pomočjo svojega šolanja, s svojo izobrazbo in etiko,
ki so se je naučili.

Toda Abel je z razodetjem skozi vero daroval Bogu boljšo žrtev. Kar se tiče videza,
tu ni bilo ničesar čistega, govoreč po človeško, ta malček in ko ga je zagrabil za vrat in
ovil liano okrog njega, tako, in ga vlekel naprej do oltarja. Nič lepega ni bilo v vsem tem,
ko ga je polagal na oltar in začel rezati njegov mali vrat z ostrim kamnom, vse dokler
njegova kri ni začela teči po njem in je meketaje umiral. To je bil strašen prizor, vidite,
videti to.

To je bila preprosta misel. V preprostosti je vedel, da je bil rojen od krvi svoje
matere in očeta (rojen skozi kri svoje matere, skozi kri svojega očeta) in to je bila kri, ki
je povzročila padec, tako da je bila kri tista, ki bo to vrnila nazaj. Zaradi tega je on
ponudil Bogu ugodnejšo žrtev, ker mu je bilo to razodeto.

102 A danes nekateri bratje menijo, da sta jedla jabolka in hruške... Pred nekaj dnevi
sem v časopisu videl eno izmed najbolj radikalnih stvari. Pravijo, da so sedaj dokazali,
da Eva ni pojedla jabolka: mislim da sedaj trdijo, da je bila to marelica. Oh, ali vidite, od
kod prihaja ta duh?

In pravijo, da Mojzes pravzaprav ni nikoli prečkal Rdečega morja, da je bil tam kup
trstičja, morje trstike in da je popeljal otroke Izraela skozi to morje trstike. Tam zgoraj
na konca morja se nahaja velik kup trstike in Mojzes je prečkal morje, vendar je bilo to
morje trstike, ki ga je prečkal, saj veste, trava, visoka kot Tules (vrsta trave) in da je
pravzaprav skozi njo šel čez.

Kako smešno. Voda, kakor pravi Sveto Pismo, se je razdelila na desno in levo stran
in Bog je zagnal močan vzhodni veter, da bi ga razdvojil. Oni so to poizkušali razumeti
na svoj lasten način in to je način, s pomočjo katerega so vedno zatajili  in bodo še
naprej grešili.

103 Vi veste, vse te stvari, ki so značilne za Kajnov tip ljudi, ki so danes telesnih misli in
na zunaj religiozni… Nekaj želijo narediti od zunaj, gredo v cerkev in bodo naredili veliko
stvari za zgradbo. A obstaja samo ena cerkev, in vi se temu ne pridružujete. One so vse
lože. Vidite? Lahko se pridružite metodistični loži, baptistični loži, prezbiterijanski loži,
binkoštni loži, toda v Cerkev ste bili rojeni. Vidite? One so vse lože, niso Cerkev, to so
lože. In ni takšne stvari, kot je metodistična cerkev ali binkoštna cerkev. Takšne stvari
ne obstajajo. Ne, to je vse napačno. Res je. One so lože, katerim se ljudje pridružujejo.
Ampak vi ste rojeni v Cerkev živega Boga in to je oblikovano skrivnostno Telo Jezusa
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Kristusa.

104 Toda Bogu je bilo ugodno, da Abelu skozi preprosto vero v prelito kri razkrije Svojo
skrivnost. Oh, ko bi le imel čas, da bi ostal v tem malo dlje. Vidite? Kljub temu, Kajn je z
vso svojo modrostjo, pameten človek... »Oh,« pravite, »brat Branham, ti si dejal, da
on...  ali  ga  poskušaš  narediti  za  izobraženega  genija?«  On  je  to  bil.  Bil  je
najpametnejši...  Sledite  njegovi  liniji.  Poglejte  na  njegove  otroke.  Vsi  so  bili
znanstveniki, zdravniki in pametni ljudje, vsak izmed njih.

Toda pojdite po sledi Setove generacije, oni so bili skromni kmetovalci in kmetje in
podobno,  vse  do  uničenja.  Toda  Kajnovi  otroci  so  bili  pametni,  ena  intelektualna
skupina. Oni so celo trdili, da so bili sposobni taliti baker in so izdelovali kovine ter bili
gradbeniki. In bili so pametni ljudje, medtem ko so vsi ostali ljudje živeli zgolj v šotorih
in pasli svoje ovce ter počivali na Božjih obljubah. Vidite? Ali vidite, kaj je to bilo? Zdaj
pa samo sledite rodovniku vso pot navzdol  in poglejte,  če to ni  res.  Vidite? Oni  so
počivali na Božjih obljubah.

Na ta način je bil izbran Noe, od te vrste ljudi. Na ta način je bil Pavel vzet iz svoje
črede. In tako so tudi John Wesley, Martin Luther in drugi. To je, kako ste prišli na to,
kar ste danes. Vidite, ista stvar, ponižno, da se verjame v preprosto Božjo obljubo.

105 Bodite torej pozorni. Bogu je bilo prijetno, da to prepozna. Torej, Bog bo vedno
potrdil, če je to Resnica ali če ni. Vidite? Torej, mnogi ljudje se poskušajo vključiti v
nekaj, od česar je Bog oddaljen na milijone milj. Res je. Toda ko vidite Boga, da prihaja
spet nazaj naokoli in pravi: »To je v redu. To je tako. To je tako.« Potem veste, da je to
resnica.

Torej, ko so bili darovi na oltarju, je Bog zavrnil njegovo intelektualno pojmovanje
Boga. Ko pa je videl Abela, kako s preprosto vero verjame, da to niso bila jabolka ali
poljsko sadje, temveč kri skozi razodetje, ki je prišlo od Boga in je to verjel, je Bog
potrdil Abela s sprejetjem njegove žrtve.

106 To je mesto, kjer mi razmišljamo o molitvi za bolne - in o vsem drugim. Jezus je
dejal: »Če vi prebivate v Meni in Moja Beseda v vas, prosite kar želite in vam bo dano.«

Pohitimo, medtem ko prihajamo naravnost dol, imamo še dvajset minut.

107 Bodite pozorni. V Elijevih dneh je Bog izbral preprosto osebo, da bi v njej skril
Sebe. Samo razmislite sedaj o tem. Bog je izbral. To je bil Njegov izbor. Spomnite se,
oni so imeli rabine in duhovnike. V tistih dneh so imeli velike ljudi. Tudi kralj Ahab je bil
Jud.  V  tistem  dnevu  je  imel  On  na  zemlji  velike  ljudi,  toda  Bog  je  skril  Sebe  v
preprostem človeku; ne v učenem, ne, ne v priznanem svetnem človeku, v kakšnem
velikem vojaškem geniju ali podobno; ne, ne v velikem imenu. Mi sploh ne vemo, kdo
sta bila njegova mati in oče. Mi ne vemo ničesar o njegovem rodovniku; pravzaprav
preprost star farmar od nekod, ki je bil povzdignjen z namenom, da bi bil prerok.

Bog ga je vzdrževal zase u pustinji. Edina stvar, za katero vemo je, da se je pojavil
od nikjer, vstopil naravnost notri in obsodil celoten duhovniški sistem. Moj!

108 Ali  veste, kaj so si  mislili  o njem? »Iz katere šole je prišel?« Vidite? »S katero
denominacijo je on? Ali je s farizeji ali saduceji,« oziroma karkoli so pač imeli. Nobeni od
njih ni pripadal, vendar je obtožil celotno stvar. Bog ga je izbral, da bi to storil. Nek
preprost  človek brez  izobrazbe.  Mi  ne  vemo,  če  je  kdajkoli  obiskoval  šolo,  ničesar
nimamo o njem, popolnoma preprost človek, toda Bogu je bilo po volji, da se skrije v tej
preprosti osebi. Bog, tam daleč nazaj, s tem preprostim človekom, ki se je skrival v
človeškem bitju. Ali lahko to ujamete? Bog se je skrival v neizobraženem čudaku za
svet. Veste, obtožili so ga za marsikaj, celo da je vrač - Elija.

In vse preroke so tako obtoževali. Jezusa so obtožili, da je bil Belzebub in da je nor.
Dejali so: »Pa ti si nor. Da, vemo da imaš hudiča. Ti si izven svojega uma.« Vidite? To je
mesto, kjer jim je dejal, da bo to kletev, ko bo v poslednjih dneh To prišlo in bodo tako
delali. On jim je odpustil, toda v teh poslednjih dneh jim to ne bo odpuščeno. To se bo
moralo plačati z večno ločitvijo, nikoli ne bo odpuščeno ne na tem svetu, ne na svetu, ki
bo prišel.
109 Toda Elijo so imeli za norega človeka. Si ga lahko predstavljate, kako stoji... Vse
žene so si strigle lase, tako kot v sodobnem času, mislim, naličene kot Jezabela, prva
dama države in pridigarji so odšli s svetom in vse ostalo, toda kaj se je potem zgodilo?



BOG SE SKRIVA V PREPROSTOSTI IN POTEM SE RAZODEVA NA ENAK NAČIN 18

Potem pa se tu zunaj pojavi  stari  Elija,  ki  je obtožil  celotno stvar,  vse od Jezabele
naprej.

Mislili so: »Ni nam potrebno, da bi te poslušali, mi imamo pastorje.« Zagotovo, da
jim ni bilo potrebno, toda vsekakor je on bil njihov pastor. On je bil Jezabelin pastor.
Ona je to prav tako dobro vedela… Mogoče je imela razne druge, toda on je bil od Boga
poslan. On je bil zanjo od Boga poslan pastor. Ona ga je sovražila, toda ne glede na to,
on je bil njen pastor.

110 Bodite pozorni. Elija se je ponižal in stal s tem, kar je dejal Bog, na takšen način,
da je bilo Bogu prijetno, da vzame ta isti Duh od Elije in obljubi, da ga bo od tedaj poslal
še tri krat. Amen. In On je to storil. Amen. Zagotovo. Obljubil je, da bo to prišlo. In to je
prišlo na Elizeja, njegovega naslednika, potem je prišlo na Janeza Krstnika in v skladu z
Malahijo 4, mora biti to tukaj ponovno v poslednjih dneh.

Bog  je  ljubil  tega  Duha,  ki  je  bil  nad  tem preprostim neizobraženim gozdnim
človekom od nekod iz gozda. Bil je tako poslušen Njegovi Besedi, da je On lahko dejal: »
Elija, stori to,« in Elija bi to storil. In Bog je skril Sebe tja v takšno preprostost, dokler…
Vsi oni so mu dejali: »Ta stari čudak. Ne imejte nič z njim,« in tako dalje.

111 Toda nekega dne, ko je ostarel in je njegova glava postala plešasta in je njegova
siva brada visela navzdol skupaj z nekaj prameni las, ki so padali čez njegova ramena;
in so njegove majhne stare suhe roke in mišice tako visele; je prišel navzdol, hodeč po
poti za Samarijo, z zvito palico v svoji roki in oči so mu gledale proti nebu. Ni bil nekdo,
na katerega bi lahko bili posebno pozorni, toda on je imel »TAKO GOVORI GOSPOD«.

On s tem ni jecljal. On ni jecljal. On ni dejal: »Torej, veliki Ahab...« On je odšel gor
in dejal: »Niti rosa ne bo padla z neba, dokler je jaz ne bom poklical.« Bog je spoštoval
njegovo preprostost.

112 Vidite torej, dokler je bilo to na preprost način, so bili vsi proti njemu, vsi so bili na
njegovem grlu. Vse misli pridigarjev in vse ostalo je bilo na njegovem grlu, to je resnica,
poskušali so se ga znebiti in podobno. Toda, v tej preprostosti - čeprav niso sodelovali v
njegovih kampanijah ali karkoli je pač imel, so vsi mislili, da je bil nor. Bog je Sebe
skrival. Toda ko je prišel čas, da to seme, ki je bilo posejano, dozori, je Bog razodel
Sebe tako, da je poslal ogenj z neba in daritev použil. Bog je skrit v preprostosti in
potem se ponovno razodeva. Vidite? Vsekakor. Bogu je bilo prijetno, da tako naredi. On
je vedno delal na tak način. Da, gospod.

113 Torej, mi odkrivamo, da je On obljubil te stvari. Pri mnogih od nas je danes težava
v tem, da želimo dobiti to tako, veste, tako seminarsko in denominacijsko, z razumnim
učenjem, da nas Bog ne more uporabiti. Bog lahko da človeku, da začne nekaj delati,
mu priskrbi službo. In veste, prva stvar, ki jo bo naredil je, da se bo pozanimal o tem,
kar drugi govorijo. In naslednja stvar, on bo postal popolnoma ovit z raznimi drugimi
stvarmi in potem Bog umakne roke z njega in ga pusti, da gre po svoje. Vidite?
114 Potem bo On poskušal najti zase drugega človeka, nekoga ki bo to naredil. Vidite?
On mora najti nekoga, ki bo vzel Njegovo Besedo, ki bo prejel Božansko razodetje in se
ne bo odmaknil od tega, da bo stal točno na tej Besedi. To je način, kako On to počne.
On to počne vedno na tak način.

Tako, ko človek postane tako izobražen in pameten, ko poskuša postaviti svojo
lastno razlago… Tako kot govorijo: »Krst s Svetim Duhom…« Dejali bodo: »Oh, to je bilo
za nek drug dan.«

Toda, če se ne bi… »A to ne velja za drug dan, povedal vam bom, to ne prihaja
tako, kot je bilo na dan Binkošti. Mi prejmemo Svetega Duha, ko verujemo,« in podobne
takšne stvari. Vidite?

115 In govorijo glede krsta v Ime Jezusa Kristusa, kjer Sveto Pismo uči to na takšen
način,  oni  govorijo:  »Toda  poglejte,  seminarji  govorijo  to  in  pravijo  to!«  To  je
kompromis. Bog ne more uporabiti takšne osebe. On lahko dovoli, da udarjajo človeka
skozi  vso zemljo  in  da ga vržejo  ven in  da se norčujejo  iz  njega in  ga smešijo  ter
podobne stvari, toda ko nastopi resnični obračun, se Bog dvigne in se potrjuje natanko v
tej isti preprostosti.
116 Dviga se točno tako, kakor cvet. Seme je videti, kot da je z njim konec, umre in
pade v zemljo. Izkopljite majhno seme, je zgnito in videti je kot trohnoba. Toda od tu
izhaja življenje, ki bo ponovno proizvedlo cvet.



BOG SE SKRIVA V PREPROSTOSTI IN POTEM SE RAZODEVA NA ENAK NAČIN 19

Bog v preprostosti. On počne isto stvar. Pot navzgor je navzdol, vedno. Ponižajte
se. Nikoli ne recite: »Torej, dobil sem to ali to.« Nič niste dobili. Samo spomnite se, če
ste dobili Božjo milost, bodite zaradi tega hvaležni in bodite ponižni in samo držite se še
naprej v ponižnosti.

117 Sedaj moramo pohiteti, ker ura… ne želim vas zadrževati preveč dolgo, ker vas ne
želim utruditi. Ta teden imamo še dovolj časa.

118 Torej, mi vidimo, da ljudje postajajo zelo pametni in izobraženi. Želim vam pokazati
nekaj drugega. Drugi odhajajo zelo daleč na drugo stran, postajajo fanatiki, poskušajo
biti  religiozni.  Torej,  vemo  da  imamo  tudi  to  skupino.  Vidite?  Oni  gredo  v  drugo
skrajnost.

To je mesto, kjer se jaz razlikujem od skupine bratov, ki so se nedavno umaknili od
tu od te pravilne poti Svetlobe. Oni dejansko ne morejo videti vidno storjenih čudežev,
razen če si ne naredijo skupine. In tako so se zbrali v Kanadi ter ustanovili skupino ljudi,
da bi med sabo ustanovili in pošiljali apostole ter preroke in podobne stvari. In to je
propadlo natanko v tem. Vidite? In to bo vedno tako. Vidite? Oni so dobili… Menijo, da
zato, da so… Obsodili so druge stvari in ostalo, vse dokler niso zašli v drugo skrajnost.
Razumete?

119 Vidite, obstaja ena stran, ki je visoko intelektualna, hladna in nezainteresirana,
zanikajoč čisto  vse,  a  drugi  gredo v drugo skrajnost,  v  kopico radikalnih  čustev in
zanikajo Besedo.

Toda prava resnična Cerkev ostaja natanko na sredini poti.

120 Torej, če ste opazili, to mora biti svetopisemsko znanje o tem, kaj je Bog rekel in
mora biti dovolj duhovno, da bi ogrelo srce in ravno to je pot. Izaija je rekel, da bo to
takšna pot. Dejal je: »Tam bo glavna pot.«

Dragoceni  blagoslovljeni  sveti  prijatelji  iz  Nazarenske cerkve -  močno majhno
gibanje, ki  ga je Bog začel  -  toda kaj so dobili?  Ko je Bog v cerkvi  začel  govoriti  v
jezikih, so bili tako religiozni in tako poškrobljeni, da so to poimenovali hudič. In videli
ste, kaj se je z njimi zgodilo? Oni so »bolj sveti od tebe«. In ugotovili smo, da vse te
stvari gredo k semenu in umrejo. Vidite?

121 Po drugi strani  pa… Torej,  ena stran postaja fanatična, druga stran pa postaja
hladna in poškrobljena. Torej, Izaija je dejal: »Tam bo glavna pot.« In nazareni in veliko
od svetih ljudi  so imeli  navado reči:  »Blagoslovljena stara glavna pot!  Slava Bogu!
Hodimo po stari glavni poti!«

Vendar pa ne pozabite, da to ni bilo ravno tisto, kar je rekel. Dejal je: »Tam bo
glavna pot in (in je veznik) in pot.« In to ne bo imenovana glavna sveta pot, temveč »
Pot Svetosti«.

122 Torej, na glavni sveti  poti  ljudje poizkušajo naredite sebe za svete. In ko vi to
počnete, je to natanko tako, kot sem maloprej dejal, to je tako, kot… To je tako, kot bi
jastreb poizkušal nadeti nase golobje perje, da bi postal golob, medtem ko je njegova
narava še vedno od jastreba.  Vidite?  To bi  bilo  kot  vrana,  ki  poizkuša nase nadeti
golobje ali pavovo perje govoreč: »Vidite, jaz sem prečudovita ptica.«

Vidite, to je nekaj, kar je proizvedeno. Toda pavu ni potrebno skrbeti, če bo imel
pavje perje ali ne. Golobu ni potrebno skrbeti, če bo imel golobje perje ali ne. Vse dokler
je njegova narava golob, bo imel golobje perje. In vidite, sveti ljudje začnejo govoriti: »
Žena mora nositi dolge lase in dolge rokave,« in vse te stvari, »in dolgo krilo in ne sme
nositi poročnega prstana ali kakršnih koli okrasov.« Vidite, to postaja hinavska svetost.
Vidite? To je proizvedena svetost. Toda resnična Cerkev živega Boga je…
123 Poglejte, kaj se je zgodilo z denominacijami. Torej, vse so si postrigle lase, tako kot
binkoštniki in tako dalje in skoraj vsi nosijo prstane in tako dalje.

Poglejte na binkoštnike, kako so pred leti razpredali o tem. »Mi smo ta cerkev!« Ta
Cerkev je Kristusovo Telo. To je posameznik med ostalimi posamezniki, ki je rojen v
Božje Kraljestvo. To prihaja od znotraj navzven. To avtomatsko živi.

124 Vi ovce ne prosite, da bi prinašala volno, torej mislil sem, da bi proizvajala volno.
Ovci volne ni potrebno proizvajati. Ona bi dejala: »Torej, moj gospodar želi, da bi to leto
imela nekaj volne. Moram delati  na tem.« Ne, edina stvar, ki  jo mora početi  je, da
ostane ovca. To je res. Volna bo avtomatsko, ona bo, ona jo bo nosila, ker…



BOG SE SKRIVA V PREPROSTOSTI IN POTEM SE RAZODEVA NA ENAK NAČIN 20

In od nas se ne zahteva, da bi proizvajali sadove. Mi smo določeni, da prinašamo
sadove, vidite, da rojevamo sadove. Vidite? Mi smo določeni, da rojevamo sadove. Vse
dokler ste plodno Božje drevo, z Božjo Besedo, bo Božja Beseda potrdila sebe. To bo
rojevalo sadove, vse dokler se Beseda nahaja znotraj tega.

Jezus je dejal: »Če prebivate v Meni in Moje Besede ostanejo v vas, prosite, kar koli
hočete, in vam bo darovano.« Vi tega ne proizvajate. Vi ne delate na sebi, kar se tega
tiče. To je pravzaprav ravno tam in gre dalje in dalje.

Sedaj pa malo pohitimo, še nekaj preostalih minut, potem pa bomo končali.

125 Torej, drugi gredo tako daleč, da postanejo fanatiki. Oni gredo v drugo skrajnost.
In mislijo, da zgolj zato, ker so skakali gor in dol in so dobili nekakšno senzacijo ali
čustveno stanje, so govorili v jezikih ali dobili prerokbo, ki se je pravilno izpolnila ali kaj
podobnega, oni mislijo, da je to ta Stvar, da so to dobili, vendar to ni to.

Jezus je dejal: »Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, ali nisem v Tvojem Imenu
prerokoval in v Tvojem Imenu izganjal demonov in v Tvojem Imenu storil veliko del?‹«
On je  dejal:  »Pojdite  proč,  nikoli  vas  nisem poznal.«  Ali  vidite?  To  ni  to.  To  ni  to,
prijatelji.

V tem je razlog… Ali so jeziki dokaz? Jaz verjamem v govor v jezikih, toda tega ne
jemljem kot edini dokaz Svetega Duha. Ne, gospod. Sadovi Duha so dokaz.

Vidite, to je razlog, zakaj se razlikujem od gibanja binkoštnih bratov, v tej stvari,
kajti oni govorijo: »Če človek govori v jezikih, ima Svetega Duha.« Jaz se s tem ne
strinjam. To ni znak, da ima Svetega Duha. Slišal sem hudiče, kako govorijo v jezikih
tako hitro, kot le lahko, pijejo kri iz lobanje in kličejo hudiča.

126 Tukaj v Arizoni sem videl Indijance, kako jemljejo kače in jih zvijajo okrog sebe v
igri dežja, držijo svoje roke tako in tekajo naokrog; a vrač prihaja ven, se prebada in
začne s pisalom pisati  v neznanih jezikih in potem to interpretira. Vidite? Torej,  ne
govorite tega meni. Prestar sem za to. Vidite? Ne…

Sadovi Duha so… Jezus je dejal: »Po njihovih sadovih (ne po jezikih ali čustvih,
temveč po njihovih sadovih) jih boste prepoznali.« Tako, to je sad Duha.

To je Bog, ki se odkriva v ponižnosti, ljubkosti in vsak dan je enako. Nekaj je na
tem. Človek, ki ostaja natanko v Besedi, vsakič ko zagleda Besedo, on postavlja na to
piko z »Amen«, ne glede na to, kaj pravijo drugi ljudje. To je…On to verjame, ali vidite?

127 V redu. Vidite? Ampak mi gremo predaleč, da bi počivali na nečem fanatičnem...
Toda Satan prihaja med ljudi. To je Satanovo delo. In on je dober poslovnež. In on
prihaja med ljudi in jih navaja, da bi mislili, da so dobili to samo zato, da lahko skačejo
gor in dol, nato pa sovražijo svojega bližnjega? Ne, vidite? Govoriti različne stvari in
govoriti v jezikih je čudovito in podobne stvari... In zapomnite si, da lahko govorite v
originalnih jezikih Svetega Duha, ne da bi imeli Svetega Duha. Sveto Pismo tako govori.
»Ko bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, mi to nič ne koristi.
Postal sem brneč bron ali zveneče cimbale.« Prvo pismo Korinčanom 13. Torej, vi nikar
ne počnite tega. Razumete?

128 Metodisti  pravijo: »Ko smo kričali,  smo to dobili.« Vendar to ne drži.  Nazareni
pravijo, da so oni to dobili, ko so živeli v svetosti, vendar niso. Binkoštniki pravijo: »
Govorimo v jezikih, mi smo to dobili,« vendar niso. Vidite? Vidite? Bog razodeva Sebe.
Ne v senzacijah, ne. To… Senzacije so kljub temu prisotne v tem. Ali sedaj to vidite? On
to prinaša tako ponižno, da lahko vsak to vidi, če le ne boste poskušali mešati svojih
lastnih misli v to, vidite, vaših lastnih misli. To je Bog.

Torej, in nato nastane skupek fanatikov. Potem, tukaj so hladni in formalni na tej
strani, a tam na drugi strani so fanatiki, ki temu nasprotujejo. Tukaj pa gre Nevesta
naravnost skozi vse to, poklicana… (nejasne besede). To je Bog, ki potrjuje to, medtem
ko gre naprej s Svojo Besedo.

Jaz bom nekaj od tega izpustil, ker imam preveč stvari tukaj, a dobil sem… Moj čas
se je iztekel. Pohitel bom, kolikor bom pač lahko.

129 To je prišlo iz Edena, bilo je prerokovano, da prihaja Mesija, ves čas od Edena
naprej. (Preletel bom čez nekaj svojih beležk iz Pisma, ki sem si jih zapisal kot opomnik,
da bi iz tega dobil sporočilo, pravočasno, če bom lahko - Bog se skriva v ponižnosti.
Torej, govoril bom hitro, toda še vedno želim, da to dojamete. Vidite?)
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130 Od Edena naprej  je bilo  napovedano, da bo Mesija prišel.  Bilo  je prerokovano,
kakšna oseba bo On. Lahko bi porabili veliko časa na to temo. Vi poznate Sveto Pismo,
kaj On bo, kakšne vrste človeka bo On.

Mojzes je dejal: »Gospod vaš Bog vam bo obudil preroka, kakor sem jaz.« Vedeli
so, da bo Mesija prerok in tudi za vrsto službe, ki jo bo nosil s Seboj. Vsi preroki so
govorili o tem, kaj bo On storil.

O tem so govorili  v simbolih.  In to je prešlo preko njihovih glav in preko vseh
ostalih.  Vidite?  Prešlo  je  preko  enih  in  preko  drugih.  V  času,  ko  je  prišel  na  oder
takratnega časa, so ljudje, h katerim je bil poslan, imeli svojo lastno razlago o tem, kaj
bi On moral biti, v svojih lastnih domišljijskih razlagah.

131 Sveto Pismo se ni nikoli spremenilo. Sveto Pismo je vedno isto. To je razlog, zakaj
pravim, da je Pismo reklo tako in da stojim za tem. »Sveto Pismo ni za zasebne razlage.
« Torej, metodisti, baptisti, binkoštniki, nikar ne dajajte svoje lastne razlage o tem,
rekoč: »To ni pomenilo tega. To pomeni to.« To pomeni točno to, kar je reklo, natanko
tako.

Nekdo je dejal: »Kako bi lahko?« Jaz ne vem, kako. To nisem jaz, ki tako pravi,
Bog je tisti, ki skrbi za to. On je tisti, ki je to dejal, ne jaz in On bo poskrbel za svoje.

132 Toda o tem Mesiji je bilo prerokovano. Preroki so natančno povedali, na kakšen
način bo prišel in kaj bo storil, ko bo prišel. Toda njihova lastna interpretacija tega, med
ljudmi... In ko je prišel, je bil On v tako preprostem načinu in v preprostosti, da se je
celotna cerkvena skupina ob Njega spotaknila. Ali ni to res?

In tam, tisti ljudje, ki so bili  učeni... Nek človek ni mogel biti  učitelj, duhovnik,
razen če ni bil rojen v določeni liniji, kot Levijev rod. In samo pomislite, njegov pra-pra-
pra-pra-pra-pradedek je bil duhovnik, ki je poučeval Besedo, v templju, dan in noč, kot
katoliški duhovnik ali pridigar, ki je generacijsko posvečen pridigar, v določenih cerkvah
in tako dalje. »Moj pra-pradedek je bil metodistični škof.« »Moj dedek je bil škof,« in
tako naprej. Vidite?
133 Vse to je obstajalo točno v Besedi, ampak oni so ustanovili svojo lastno pot za to.
In njihovi otroci so to sprejeli na način, kot so učili očetje, dokler…očetje so jih odvrnili s
prave poti in iz tega naredili takšne organizacije, da niso mogli prejeti resnice, ki jim jo
je Duh skušal pokazati. In danes je popolnoma isto.

Nočem biti nesramen, ampak je res. Tudi danes je ista stvar. Oni so to tako zapletli
in po neki drugi poti učijo, da so... Tako kot je bilo rečeno: »Bog nima vnukov.« Ali
veste to? Bog ima sinove in ima hčere, nima pa vnukov. Vsak človek mora plačati enako
ceno in priti po isti poti. Tako kot je to storil vaš oče, tako boste morali storiti tudi vi.
Sedaj.

134 Tako, On je bil tako preprost, ko je Mesija... Štiri tisoč let so vsi preroki govorili o
Njem. David je prepeval o Njem in vse tja do konca. In ko je prišel, so imeli  ljudje
zgrajene svoje lastne ideje o tem, kaj bi moral storiti in kako bi moral to storiti. Kot je
bilo pojasnjeno, vrisano v karte in vse ostalo in ko je prišel na ta zares enostaven način,
je ravno to uničilo njihovo teologijo, vidite? Tega niso vedeli, toda On je prišel v skladu z
Besedo.

Torej, ali verjamete, da je Bog govoril po prerokih, da bo Mesija prišel na določen
način? Res je škoda, da nimamo še ene ure, da bi šli skozi to in pojasnili, kako je bilo.
Vsi vemo, na kakšen način je bilo to poučevano, vsaj večina izmed nas, kako je Bog
rekel, da bo On prišel: »Ti, Betlehem v Judeji, in če si najmanjši,...« in vso pot od tam in
na kakšen način bo On deloval in kaj bo On storil. Vidite?

135 Toda kljub temu je On bil popolnoma preprost, medtem ko so veliki učenjaki vse to
pomešali in ga zgrešili. Toda, ali ste vedeli, da Jezus ni prišel v nasprotju z Besedo. On
je prišel po Besedi, ampak v nasprotju z njihovimi interpretacijami. Vidite? Učil je stvari,
ki so bile v nasprotju z njihovim cerkvenim naukom o Njem.

Torej,  oni  sedaj  na primer  pravijo:  »Ko bo Mesija  prišel,  bo zagotovo prišel  v
tempelj in rekel: 'Kajfa (ali  kdorkoli  bo veliki  duhovnik), jaz sem prišel.'  Prišel bo z
desetimi milijoni angelov v vojaškem pozdravu. Bog bo dejal: 'V redu vi fantje, vi ste
zares močna cerkev. Vi ste Moji ljudje. Jaz bom tukaj premaknil ročico in spustil navzdol
nebeško lestev. Tega jutra vam pošiljam Mesijo. Jaz bom to spustil naravnost tja na
dvorišče in vsi ljudje se bodo zbrali ter rekli: 'Doktor ta in ta, ti doktor ta in ta, vsi lahko
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stojite ob glavi, da bi Ga prvi pozdravili.''« Ali vidite?

136 Torej, to bi lahko bil način, na kakršnega morda mislijo še danes. Vem, da to zveni
malce surovo, ampak jaz ne… Trudim se, da bi iz tega potegnil pravo točko. In njihove…
»Na tak način se bo to zgodilo. In če se to ne bo zgodilo na tak način, potem to ni pravo,
potem je to antikrist. Tako, to potem ne bo to. Torej, potem bo tam... Potem, naslednja
stvar, ki prihaja, tam bo okrog deset milijonov angelov, ki bodo z rokami odzdravljali z
vojaškim pozdravom in se bodo spustili na dvorišče, kjer je Salomon zgradil tempelj in
oh, vse tja gor in dol, povsod v tem svetem kraju, kjer so svetniki in modreci umrli, in
tako naprej.«

137 »Da.« Jezus je dejal: »Vi hinavci, vi sinovi hudiča.« Dejal je: »Vi krasite grobove
prerokov,  a  vaši  očetje  so  jih  položili  tja.«  To  je  točno.  »Koliko  pravičnih  ljudi  in
prerokov je bilo poslanih k vam, a ste vseeno ubili vsakega od njih!« Vidite? Toda kaj bo
On potem imenoval za pravično?Kar so oni imeli  za fanatike in čudake. Da. Tam so
mislili, da bo to prišlo na ta način.

Ampak, ko je On prišel, rojen v hlevu od device, z zgolj navadnim mizarjem kot
očimom in neko majhno, neznano dekle… Vidite, ni bila hči velikega duhovnika ali kaj
podobnega.  Prihajala  je  kot  drobna  dama,  ki  je  živela  tam spodaj  v  majhni,  stari
pokrajini, imenovani Nazaret. In prav tako preprost vdovec. Njegova žena je bila mrtva.
On je imel nekaj otrok - Jožef. In bila je zaročena. In potem se pojavi On, s slabim
imenom, da se začne s tem. Rekli so, da je bil nezakonsko rojen.
138 Oh, moj! To je premočno udarilo njihovo spoliranost. Njihova izobrazba in etika
tega nista mogli prebaviti. Njihove razlage Pisma niso ničesar vedele o tem, pa vendar je
bilo to TAKO GOVORI GOSPOD. Oh, moj! Drhtim, misleč na to. In vidim, kako se ista
stvar ponavlja.  Bog se ne more spremeniti.  (Je že dvanajst.  Da, toda ali  želite,  da
končam ali naj nadaljujem? [Skupnost pravi: »Ne. Nadaljuj.« - urednik.] Hvala vam.
Samo malo še mirno sedite. Vidite? Torej, to je… Tukaj postavljam temelj za prihajajoče
Sporočilo. In jaz vas bom poskušal hitro razpustiti,  mogoče v naslednjih desetih ali
petnajstih minutah, če bom lahko. Bog naj vas blagoslovi.)

139 Bodite pozorni. Torej, to je tako preprosto, da oni zaradi tega zgrešijo cilj, toda
ravno to zadeva Božji cilj, vidite? To zadane Besedo. On je prišel natanko na takšen
način,  kot  je  dejal,  vendar  je  bilo  njihovo  tolmačenje  tega  napačno.  Tolmačenje
osvoboditelja v Mojzesovem času je bilo prav tako napačno; tolmačenje v Noetovem
času je bilo napačno, vidite, toda Bog prihaja v skladu s Svojo Besedo.

In potem je prišel Jezus ter učil stvari, ki so bile nasprotne. »Če si Ti Mesija, potem
napravi to-in-to.«

»Če si Ti…, stopi s križa in nam to sedaj pokaži.« Vidite?

Toda Bog pred ljudmi ne izigrava klovna. Bog pravzaprav dela stvari, ki so prijetne
in pravilne.

140 Mislili  so,  da mora nekdo takšen zagotovo priti  z  velikim vojaškim pozdravom
angelov. Toda On je prišel v hlev. In za njihovo spolirano duhovniško etiko je bil to
absurd - da bi eno navadno človeško bitje lahko bilo vsemogočni Bog, in da ta veliki
vsemogočni Jehova, ki je imel v lasti zemljo in ustvaril vse stvari, ni mogel pripraviti
boljšega mesta za rojstvo Svojega lastnega Otroka, kot pa kravji hlev na kupu gnoja.
Kako bi tam…?

Kaj  je  bilo  to,  vidite?  Bog v  preprostosti.  To je  to,  kar  Ga je  naredilo  za  tako
velikega. Vidite, izobrazba in etika ne moreta sebe narediti tako majhnih. Vidite? Oni dve
tega ne moreta prenesti, toda Bog je tako velik, da Se je ponižal na ta način, da se ni
našla niti obleke, s katero bi odel Svojega Otroka. Razmislite o tem! In svet… Ni bilo več
sob za namestitev in On je odšel v kravji hlev na nekem majhnem grebenu, na majhni
pečini, kakor tam na strani hriba; in tam na postelji iz slame se je rodil Božji Sin. Oh, to
je bilo v marsičem drugače od zbora tam zgoraj…

141 In njegova mati, ki bi morala biti mati… Ona je že bila mati, oh, že mesece preden
se je zaročila, da bi se poročila ali bila poročena, vidite? Ona bi morala biti mati, a ljudje
so to videli in vedeli so, da je to bilo na takšen način. A Marija je v svojem lastnem srcu
vedela, v čem je bilo vprašanje. Toda Jožef ni razumel, zato je ponoči prišel k njemu
Gospodov angel govoreč: »Jožef, ti si sin Davidov. Ne boj se vzeti k sebi Marije za ženo,
kajti to ni od zlega, temveč od Svetega Duha.« To je razrešilo to zadevo.
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142 Ta človek, Jožef, z eno takšno povezavo z Bogom, da mu je Bog mogel govoriti; a
danes smo se tako zavili v svoja cerkvena oblačila, da nam izven cerkvena skupine, ki ji
pripadamo, nič več ne more govoriti. Ne želim biti oster ali radikalen, tako da bom to
pustil na miru. Poglejte. Ali razumete, kaj mislim.

143 Bodite  pozorni.  Hlev  je  bil  za  njih  smešen,  za  te  spolirane… Mi  sploh nimamo
nobenih zapisov o tem, kje bi On vsaj en dan obiskoval šolo; pa vendar, ko je imel
dvanajst let, je preprost fant s Svojim poučevanjem zmedel tempeljske duhovnike. Oh,
moj! Kaj je bilo to? Bog skrivajoč Sebe. (Sedaj se počutim precej religiozno.)

Bog  skrivajoč  Sebe  v  hlevu.  Bog  skrivajoč  Sebe  v  majhnem  Otroku.  Vidite?
Poglejte, mislim da se bo to izrazilo malce kasneje. Ko je On hodil po ulicah, so drugi
starši brez dvoma govorili in dejali: »Ne igrajte se s tem Otrokom. Nič ne imejte z Njim.
Njegova mati ni nič drugega, kot navadna prostitutka. Vidite? In oče in mati - Otrok je
bil rojen, še preden sta bila dejansko poročena. Ona bi že naj bila mati. Ne imejte nič s
tem.«
144 Le kaj si je mislila Marija? V celoti gledano, ne glede na to, kaj je mislila okolica, je
ona o vseh teh stvareh globoko razmišljala. To sta skrivala v svojih srcih. Vedela sta.
Proti temu nista mogla reči nič slabega. Bog govori svojim ljudem, včasih reče: »Bodi
miren. Ne reci nič v zvezi s tem.«

Na svojih srečanjih sem imel ljudi, ki so govorili: »Torej, če si Kristusov služabnik,
potem veš, kaj se tam dogaja.« Zagotovo, vedel sem, da se to nadaljuje. Toda, kaj boš
storil takrat, ko bo On dejal: »Bodi miren. Ne reci nič glede tega!«

145 Nekoč sem poklical neke ljudi in jim pokazal v knjigi, nekaj kar je bilo povedano že
leta prej. Dejal sem…

Dejal je: »Torej, jaz ne morem tega razumeti.«

Dejal  sem: »Vidiš to tam?« Tam je bilo to,  daleč nazaj so imeli  to izpisano po
datumih in vse ostalo, ko se je v preteklosti to zgodilo. O, ko so mnogi ljudje lahko to
videti tam v knjigi. In jaz sem dejal: »Pripetilo se bo, da se bo to zgodilo na takšen
način in na ta način.«

Dejali so: »Zakaj nisi ničesar dejal glede tega?« Zato, ker je to moralo biti na ta
način. Vidite?

146 Tudi  Jožef  je  dobro poznal  razliko.  Vedel  je,  komu pripada ta Otrok.  Marija  je
vedela, komu pripada. Jezus je vedel,  kdo je bil  Njegov Oče. Kaj je On dejal? »Jaz
moram biti v tem, kar je Mojega Očeta.« Ne v žaganju drv in izdelovanju vrat; temveč v
poslu Svojega Očeta. To je povedal svoji materi: »Kaj ne morete razumeti tega, da Jaz -
zame je čas, da sem v tem, kar je Mojega Očeta?«

147 Torej, mislili so, da je to malce nenavaden Otrok. Vsak nezakonski otrok je malo
čuden, vsekakor eno nenavadno bitje. In tu ste vi, vidite. Toda Bog je Sebe skrival.
Poslušajte. Bog je skrival Sebe v tem, kar je bilo s strani sveta mišljeno kot umazano,
sprevrženo in nezakonsko. Glejte, Bog je Sebe skrival v popačenosti mrtvega semena,
da bi prinesel življenje. Vidite? Ali ste to razumeli?

Bog je skrival Sebe v preprosti majhne perice. Ali pa v vsakdanjem človeku s svojo
večerjo pod roko, ki bi v slovo poljubil ženo in otroke in bi odšel tja ven in mogoče se je
On skril v tem človeku, da bi storil nekaj, o čemer nadškof ne bi vedel nič. Vidite? Vi Ga
ne slišite, kako piha v rogove in to razglaša. Bog ravnokar prejema slavo in to je vse.
Preprosti to slišijo in se veselijo.

148 Torej, Bog je skrival Sebe v preprostosti  Otroka, Sebe je skrival v preprostosti
navadne družine. Bog! A duhovniki in veliki ljudje, umni, genialci in vsi ti, in Herod in
drugi v tistem času, in Neron in vsi ti so to spregledali. Bog skrivajoč se v preprostosti.
(Sedaj, hitro.)

149 Janez Krstnik v Izaiji 40… Mi bi lahko to pogledali, če želite. Malahija 3, vsi… Torej,
zapišite si to, če želite. Izaija 40, vsi veste, da govori o miru. Mogoče bi bilo dobro, da bi
to prebral, če imate dovolj časa, samo za minuto. Odprli bomo knjigo Izaije 40. poglavje
in prebrali iz nje in iz tega videli, kaj pravi glede tega. Poglejte tukaj.

Tolažite, tolažite moje ljudstvo,

150 No, spomnite se, to je bilo pred 712 leti. Poglejte sem v predgovor, vidite. 712 let,
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preden se je rodil, je tu prerok, ki govori o Njem.

Tolažite, tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog.

Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite,

da je njegova tlaka dokončana, da je njegova krivda poravnana,

ker je prejel iz GOSPODOVE roke dvojno kazen za vse svoje grehe.

Glas kliče: V puščavi pripravite pot GOSPODU,

zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu!

Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža,

kar je vijugasto, naj bo ravno, in grebeni naj bodo ravnina.

Kakšen človek je to moral biti! Vidite?

151 In sedaj, obrnite v Malahijo, skupaj z mano, zadnja knjiga - zadnji izmed prerokov
v Stari  Zavezi.  Torej  v Malahiji,  poslušajte tukaj.  Malahija je to predstavil  tik  pred
koncem časov, zato bodite gotovi, da tega ne pozabite. Malahija, 3. poglavje:

Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred menoj. In takoj bo stopil v
svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, angel zaveze, ki po njem hrepenite, glejte, prihaja,
govori GOSPOD nad vojskami.

Še vedno govori o Janezu: »Glejte, pošiljam svojega angela, da pripravi pot pred
menoj.« Jezus je govoril o tem v Mateju 11,10, kjer je dejal: »Ta je tisti, o katerem je
pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem…« Vidite? To je točno.

152 Torej, kako je o vsem tem govorjeno! Ko se je dopolnilo sedemsto let, je moral biti
tam predhodnik, ki bo prišel pred Mesijo. A ko je prišel na sceno v takšni preprostosti, so
ga spregledali. Oni so ga spregledali. Spomnite se, on je bil sin duhovnika. Poglejte,
kako zelo je bilo glede njega nesmiselno, da ni sledil službi svojega očeta, da bi šel nazaj
na seminarje. A njegova služba je bila preveč pomembna.

Z devetimi leti je odšel v puščavo in potem se je vrnil nazaj ter pridigal. Oni so to
spregledali.  Bil  je  tako preprost,  bil  je  preveč  preprost  za  njihovo visoko zloščeno
izobrazbo, da bi verjeli enemu takšnemu. Ko je ta človek prišel, so si mislili: »Kako to:
vsa visoka mesta  se  bodo znižala  in  vsa nizka mesta  se  bodo povišala,  vse  kar  je
vijugasto, se bo zravnalo?«

David  je  to  videl  in  dejal:  »Planine  so  pobegnile  kot  majhne  ovce  in  listje  je
ploskalo s svojimi rokami.«

153 Kaj se je zgodilo? Tak bradati človek, kot je bil, brez kakršnekoli izobrazbe, okrog
sebe ovit s kosom ovčje kože, je prihajal spotikajoč se po judejski puščavi, govoreč: »
Pokesajte se, kajti nebeško Kraljestvo je blizu. In vi, kačja zalega, niti ne razmišljajte,
da bi dejali: 'Jaz pripadam eni določeni organizaciji.' Bog lahko iz teh kamnov obudi
Abrahamu otroke.«

Moj! »No, saj to ni on. Mi vemo, da to ni on.« Toda to je bil on! On je ravnal pot, da
bi bila čista. Vidite?

To je mesto, kjer so se poravnala neravna mesta. To je, kjer so bila visoka mesta
znižana. »Ne mislite, da imate Abrahama za očeta. Ne govorite mi takšnih stvari, kajti
Bog je  v  stanju,  da  iz  teh  kamnov obudi  Abrahamu otroke.«  Visoka mesta  so  bila
znižana. Oh, to je to. Da. Ali vidite razliko?

154 On je  dejal,  kaj  se  bo  zgodilo.  In  ko  so  oni  prišli,  so  mislili:  »O moj.«  Bili  so
pripravljeni, da bi ga sprejeli, če bi prišel k njihovim organizacijam. Toda ker je prišel
natanko  tako,  na  tako  preprost  način,  pa  vendar  po  Pismu,  so  bila  visoka  mesta
ponižana. Oni tega niso hoteli sprejeti, zato so bili ponižani.

Človek, on jih je pač ponižal. On je slekel kožo z njih. Rekel je: »Vi, kačja zalega!
Vi, kače v travi! Jaz vam govorim, da je sekira že nastavljena drevesom na korenino in
vsako drevo, ki ne rodi sadu, se poseka in vrže v ogenj. Jaz vas bom krstil z vodo, toda
za menoj prihaja nekdo, ki je močnejši od mene. On vas bo krstil s Svetim Duhom in
ognjem in v roki ima velnico. On bo resnično očistil mlatišče in sežgal pleve, a pšenico
bo pospravil v kaščo.« Amen.

To je bil trenutek, ko je bilo neravno mesto izravnano, vidite, toda ljudje tega niso
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razumeli, a to je kljub vsemu po Besedi, točno na način, ki ga je razodela Beseda. Tako
preprosto in oni so to spregledali. Oni so to spregledali. Ne bodite tudi vi tako slepi.
Vidite? Ne bodite tako slepi.

155 Tako, poslušajte sedaj. Oni so to spregledali. On je bil tako preprost, za njihova
običajna verovanja o eni takšni osebi, da so to zgrešili. Še enkrat, kaj je bilo to? Bog, ki
je Beseda, skrivajoč se v preprostosti; ne v duhovniku z obrnjenim ovratnikom, pametno
izobraženim.

Jezus  jih  je  vprašal  isto  stvar.  Dejal  je:  »Kaj  ste  šli  ven  gledat,«  ko  so  prišli
Janezovi učenci. Rekel je: »Kaj ste šli ven gledat, da bi videli? Ste šli ven, da bi videli
človeka oblečenega v duhovniška oblačila, saj veste, v mehka oblačila?« In je dejal: »
Takšne vrste pridigarja?« Rekel je: »Ali ste šli ven, da bi to videli?«

Dejal je: »Ne.« »Takšni ljubijo otroke in saj veste in pokopavajo mrtve. Ničesar ne
vedo o dvoreznem meču na bojnem polju. Tam zunaj so bili  z nekim intelektualnim
govorom, v nekem Kiwani klubu ali  v čem podobnem, kar že veste. Tam so v redu.
Toda, ko to prihaja tja ven v bitko, da bi se soočilo s tem, oni glede tega ne vedo nič.
Oni so v kraljevskih palačah. S takšno vrsto popularnosti delajo iz sebe bedake.«

Saj je že dejal: »No, kaj ste šli gledat? Ste šli gledat trst, ki ga maje vsak veter?
Človeka, ki bi lahko dejal…

Nekdo bi dejal: »Veš kaj, ti pripadaš tistim - ti pripadaš tistim enobožcem, toda če
bi prešel sem v skupščino, jaz ti povem, kaj bom naredil, mi bomo naredili…«

»Jaz verujem, da bom to storil,« trst, ki se maje… Ne Janeza. Ne, ne.

156 »Če prideš, boš Saducej in ne Farizej,« ali kaj podobnega. Vi niste videli nekoga, ki
bi bil upogiban od vetra, Janeza ne. Ne gospod, brat; ne njega.

On je dejal: »Kaj ste potem šli gledat? Preroka?« Mora biti prerok, da bi se lahko
tako delalo. Vidite? On je dejal: »Sedaj…«

To je bila potrditev za preroka. Vidite? Božja Beseda, ki  je bila z njim. Beseda
prihaja k preroku. Dejal je: »Kaj ste šli gledat, preroka?« In je dejal: »Da, to je res.
Toda jaz vam rečem, še več od preroka, saj je on to bil.«

Zakaj  je  bil  več  kot  prerok?  On  je  bil  glasnik  Zaveze  (zagotovo  je  bil),  da  bi
premostil pot med zakonom in milostjo. On je bil tam vogelni kamen, o katerem je bilo
govorjeno. On je dejal: »Če lahko to sprejmete, to je tisti, o katerem je prerok govoril:
'Glej, (v Malahiji 3) poslal bom Svojega glasnika pred licem Mojim, in on bo pripravil pot
pred Menoj.'« Oh, on je bil tako preprost. Bog, ponovno skrit v preprostosti.

157 In poglejte, kaj je on storil. Kako močno je pridigal o Kristusovem prihodu: »On ima
velnico v Svoji roki. On čisti Svojo pot. On bo v resnici očistil Svoje gumno. Zbral bo
pleve in jih odnesel ven ter jih sežgal. Zbral bo pšenična zrna in jih spravil v kašče.«
Vidite, on je bil navdihnjen.

Toda, ko je Jezus prišel, so oni iskali… In vsi ti apostoli, kakor že veste, oni so
pričakovali, da bo prišlo nekaj velikega. Moj. Moj! »Torej, On prihaja. Vse to je tam za
to. Človek, On bo silen. On bo te Rimljane zbrisal iz zemeljskega obličja. Moj! Ko bo
prišel, bo prisilil Grke, da bodo šli po tej poti, a Rimljane po tej.« A ko je On prišel, ta
majhen ponižen mladenič, je bil potiskan z ene strani na drugo. Kaj je bilo to? Bog, ki se
je skrival v preprostosti. Oh, moj!
158 Potem je On stal na koncu svojega sporočila in rekel: »Kdo me lahko obsodi za
greh? Kaj vse govori Sveto Pismo, da bom delal in če ne opravljam del Svojega Očeta,
potem Me obsodite. Toda kaj je to, kar so Pisma dejala, da bi moral storiti, a da tega
nisem storil? (Greh je nevera, vi to veste.) Kdo me lahko obsodi? Če izganjam hudiče z
Božjim prstom, potem mi pokažite, kaj boste vi storili glede tega.«

Preprostost - celo Sebe je predal v smrt, ampak, oh, tistega velikonočnega jutra,
aleluja, to je mesto, kjer je On očistil svoje mlatišče. Odstranil je pleve, v redu brat. Da,
zares.  In pšenica je bila  zapečatena v kaščo,  ki  je  ležala tam v zemlji,  počivajoč z
večnim Življenjem v  sebi  in  čakajoč  na  ta  velik  dan,  o  katerem bomo govorili,  na
Gospodov prihod, ko bo to življenje oživelo in bomo v vstajenju dvignjeni ter z Njim
odneseni v zrak in se zbrali v kašči. A pleve bodo sežgane. Luskina, ki se je ovijala vse
okrog in skušala preusmeriti to na eno ali drugo pot, bo sežgana z neugasljivim ognjem.
Amen. Oh, ali ni On čudovit? Oni so Ga zgrešili, Boga v preprostosti.
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159 Zakaj? On sploh ni pridigal v cerkvenih izrazih. Nikoli. Nikoli ni pridigal kot kakšen
pridigar.  Vidite? On je uporabljal  izraze Božje preprostosti,  izraze kot so »sekira je
nastavljena«, izraze »drevesa«, izraze »kače«. Ne kot kakšen seminarski učitelj med
duhovščino tistega dne, kot so na primer doktor teologije, doktor ta in ta. On ni bil to.
On je pridigal kot nekak gozdni človek od nekod zunaj. Govoril je o sekirah in drevesih in
kačah in stvareh, kot so te, in o pšenici in kaščah in podobnih stvareh. Predvidevam, da
bi o njem danes mislili, da je ulični pridigar. Mislim, da so ga takrat imenovali »pridigar s
štora«, ker je tam spodaj ob Jordanu stal na štoru. Bog se je skrival v preprostosti pred
modrostjo tega sveta.

160 Poiščimo sedaj to... Jezus je rekel: »Slavim te, Oče, ker si to prikril modrim tega
sveta,  razodel  pa otročičem, ki  se  bodo pripravljeni  učiti.«  Vidite?  Bog se skriva v
preprostosti, v Kristusu. Bog se skriva v preprostosti, v Janezu. Vidite? Vidite, on je bil...
Samo razmislite o tem, Bog v preprostosti, ki se skriva pred modrostjo tega sveta.

Torej, končali bomo v minuti ali dveh, ker vas ne želim več zadrževati.

161 Poglejte, ustavimo se samo za trenutek, zaradi nečesa osebnega. Samo pomislite
na dan, v katerem živimo, da bi sedaj to končal. Pomislite na dan, v katerem živimo,
vidite, ko Bog prihaja v majhen skromen kraj, kjer smo prebivali, ozdravljajoč bolne. A
bogati in domišljavi in visoko izobraženi pravijo: »Dnevi čudežev so minili. Ni takšne
stvari, kot Božansko ozdravljenje.«

Ali se spomnite sporočila, ki sem ga pridigal prav na tem zemljišču tukaj, tistega
jutra, ko sem odšel, o Davidu in Goljatu? Rekel je: »Kako se boš srečal z izobraženim
svetom tam zunaj, brat Branham, z vsem tem?«

Rekel  sem:  »Jaz  ne  morem storiti  ničesar  glede  tega  srečanja.  Bog  je  rekel:
'Pojdi.'« To je vse, ali vidite. To je Njegova Beseda. On je to obljubil. Prišla je ura.

162 Ko  je  angel,  ki  ste  ga  videli  tam  na  sliki,  tistega  dne  prišel  k  reki,  tistega
nastopajočega  junija  pred  tridesetimi  leti,  ali  pravzaprav  pred  33  leti,  tistega
prihajajočega junija, je rekel: »Kakor je bil Janez Krstnik poslan kot predhodnik (pred
pet tisoč ljudmi ali več), je prišel čas, ko bo tvoje sporočilo razpršilo svet.«

Zagotovo se spomnite kritika, če je bil kdo od vas tam... Jaz mislim, da se Roy
Slaughter ali kdo od teh, ki sedijo tukaj, spominjajo tistih dni. Mogoče ve kdo drug,
gospa Spencer ali kdorkoli od teh starejših ljudi. Vidite, George Wright ali kdorkoli od
njih, kdo to ve, kako je bilo... Ali ni to naredilo te stvari? Da, res je. In potem sredi tega,
ko so to zavrnili in rekli: »To je samo mentalno zdravljenje.« In Bog se je obrnil nazaj
ter mi poslal nemega starega glodavca in ga ozdravil z Božjo močjo.
163 Lyle Wood in Banks, ko smo skupaj sedeli tam spodaj, smo videli od Boga potrjeno
resnico. Ko je majhna mrtva riba plavala na površju vode, je Sveti Duh en dan pred tem
spregovoril, da jim bo pokazal Svojo slavo in bo glede tega nekaj storil. Tistega jutra
smo bili tam in Sveti Duh se je spustil v čoln in jaz sem vstal ter spregovoril tej ribici, ki
je mrtva plavala na površju vode približno pol ure, z škrgami in drobovjem iztrganim
skozi usta, nato pa je oživela in odplavala kot katerakoli druga riba. Kaj je to? Bog, ki se
skriva v preprostosti.

164 Bog lahko iz teh kamnov obudi Abrahamu otroke. Bog lahko ozdravi glodavca ali
ribo ali karkoli drugega. Če On pošlje Svoje sporočilo naprej in mu ljudje ne verjamejo,
lahko Bog obudi glodavca, ki bo to verjel. Aleluja! Bog lahko obudi mrtvo ribo, On lahko
obudi mrtvega glodavca, On lahko naredi karkoli hoče.

O kakšna graja tej generaciji, ko se spotika ob to in ustvarja hrup okrog tega in: »
Ti nisi naredil tega in nisi naredil onega.« A Bog je poslal tja preprosto žival. Ali vidite?
Kakšna graja! Kaj je bilo to? Bog v preprostosti,  prikazujoč Sebe v veličini.  O moj!
Kakšna graja ljudem te generacije zaradi njihove nevere.

165 Torej, oni danes mislijo tako, kot so vedno. To bi moralo biti storjeno na njihov
lasten način. »Torej, če obstaja takšna stvar, kot Božansko ozdravljenje...« Tako kot mi
je dejal nek katolik, nek fant, nekega večera pred tem, dejal mi je glede teh stvari, saj
veste o tem... Dejal je, ta Iris, od katerega fanta sem šel pogledat tja v Houston, je
dejal: »Torej, če je bil to Božji dar, potem bi to moralo priti v katoliško cerkev.«

Metodisti so mislili, da bi to moralo priti v njihovo cerkev in binkoštniki so menili, da
bi to moralo priti v njihovo cerkev, vendar to ni prišlo k nobenemu od njih. To je prišlo v
sili vstajenja Jezusa Kristusa, ko je razodel samega Sebe. To je res. Zagotovo, On je to
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storil. Samo opazujte to. Ne pustite, da gre to mimo vas. Hranite to v svojem srcu in ne
pozabite tega. Globoko razmišljajte o tem. Želijo, da to pride na njihov lasten način, iz
njihove lastne denominacije. In če se to ne zgodi, potem to ni On. Vidite? Potem je to
samo psihologijo ali pa je hudič. To ni Bog, kajti če bi to bil Bog, bi moral priti na njihov
lastni način: »Na način, kakor smo to mi dobili pojasnjeno.«

166 Ravno tako je tudi Jezus moral priti farizejem. To je moralo biti tako. Vidite? Če je
Bog nameraval poslati Mesijo, so oni vse to razložili točno tako, kot bi po njihovem On
moral biti. In ker je prišel na drugačen način, potem to ni bil Mesija. Bil je nekdo, ki ni
bil zakonit. Bil je Belcebub. Pa vendar je bil to Bog, ki se je skrival v preprostosti.

Predhodnik bi  moral  biti  nek določen izobražen človek izmed njih...  Torej  brez
dvoma, vsak dan, vsako leto, ko so določevali svoje pridigarje in jih kot misijonarje
poslali  ven k  spreobrnjencem in  jih  spreobračali,  je  vsak  od njih  mislil:  »To bo  ta
predhodnik,  ki  mora  priti.«  Toda  Bog  ga  je  dvignil  v  puščavi,  kjer  sploh  ni  bilo
seminarjev, vidite, ter podobnih stvari. Bog, ki se skriva v ponižnosti in preprostosti.

167 Toda sedaj, samo počakajte. Na koncu bomo rekli takole: pomeniti zavrniti Božjo
preprosto sporočilo -zavrniti to preprosto Božjo pot, pomeni biti večno uničen. Torej,
karkoli bomo govorili o tem, da je to preprosto, a ljudje ob tem mislijo, da se lahko
norčujejo iz tega ter da lahko gredo preko tega in da ravnajo s tem na kakršen koli
način po svojih željah, je to večna ločitev od Boga.

Tisti,  ki  so umrli  v Noetovih dneh in niso poslušali  njegovega sporočila,  so bili
pokončani. In Jezus je šel in jim oznanjal v okovih teme, v Svoji smrti, preden je vstal.
On  je  odšel  v  pekel  in  oznanjal  duhovom,  ki  so  bili  v  zaporu,  ker  se  ob  času
potrpežljivosti v Noetovih dneh niso pokesali - ko je bilo s strani preprostega človeka
pridigano preprosto Božje sporočilo. On je odšel in dejal: »Noe je pridigal, da bom tukaj
in zdaj sem tukaj.« To je točno.
168 Tisti, ki niso hoteli poslušati sporočila preroka, ki ga je prejel od Boga, tega Mojzesa
v puščavi,  ustrezno potrjenega s  strani  Ognjenega Stebra  in  ki  je  bil  voden ven v
puščavo, so oni poskušali iz tega narediti neko organizacijo. In zaradi tega so propadli
ter v puščavi umrli. Popolnoma vsi, z izjemo dveh mož, Joshua in Kaleba. In tam čez so
bili farizeji tako slepi, da tega sploh niso mogli videti. Pogledali so nazaj in rekli: »Naši
očetje so jedli mano v puščavi.«

A Jezus je dejal: »Vsak izmed njih je umrl.«

169 Oni so videli Božjo slavo. Hodili so v Njegovi svetlobi… Hodili so v svetlobi. Hodili so
v svetlobi Ognjenega stebra. Hodili so v prisotnosti Njegove sile. Hodili so skozi kraje,
katere jim je določil Sveti Duh. Potem so jedli mano, ki je padla iz neba, ki jim jo je
priskrbel Bog, a kljub temu so bili izgubljeni in so odšli v pekel. Vsi so mrtvi. Če vzamete
to besedo, se to nanaša na večno ločitev od Božje navzočnosti. Vsi so mrtvi. Vidite?

170 Kdorkoli je zavrnil Jezusa, je propadel. Ali vidite, na kaj sem mislil? Zavrniti to
Božjo preprostost... To ni zgolj nekaj, kar bi dejal: »Dobro, naredil sem napako.« Ne
delaj tega na ta način. Bog ne sprejema tega na ta način, vi propadete, za večno. Bilo bi
bolje, da o nečem razmislimo, vidite? Bolje, da to storimo. Torej, to mora biti ustrezno
potrjeno od Boga. In potem, če to je, potem je to Njegova Beseda. Vidite? Oh! Tako kot
tisti, ki so v svojih dneh zavrnili Mojzesa, zavrnili Elijo, zavrnili Janeza in zavrnili Jezusa…
171 Torej,  dovolite  mi,  da  vam povem eno  majhno  stvar.  Upam,  da  vas  ne  žalim
preveč. Toda poglejte. Pred kratkim sem bil povabljen v Houston v Teksasu, da bi dobil
odpuščanje...  Skupaj sem zbral nekaj ljudi,  da bi jim pridigal sporočilo in jih s tem
pridobil, da bi podpisali pomilostitev za tega mladega fanta in mlado dekle, saj veste,
tista dva, ki sta padla v težave. Predvidevam, da ste o tem brali v časopisu. In to je bil
pastorek od gospoda Irisa.

Gospod Iris je tisti, ki je posnel fotografijo Gospodovega angela, ki ste jo vidite
tukaj. Je rimo-katolik in njegova žena je bila Judinja.

172 Poročen je bil s to Judinjo. Med sabo nista govorila o veri in tako naprej, torej o teh
stvareh. In Ted Kipperman, ki je prav tako bil z njim v poslu, je imel v lasti Douglas
Studio.

In prišel je tja, kjer je gospod Best - doktor Best iz baptistične cerkve držal svoj
prst pod nosem brata Boswortha, žugal z njim in rekel: »Fotografirajte me sedaj, ko to
počnem.« Dejal je: »Jaz bom snel kožo s tega starega človeka in jo obesil v moji sobi za
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proučevanje, kot spominek na Božansko ozdravljenje.«

In še preden sem šel v Houston v Teksasu, mi je Gospod rekel, naj grem tja. In bil
sem tam v Gospodovem Imenu. In vsi veste za to razpravo in vse, kar je bilo potem. To
ste lahko brali v knjigah in tako naprej. In tam je bilo to. In tisti večer sem poskušal
samo ponižno hoditi. »Kajti,« so dejali, »oni so skupina nevednežev.«

Dr.  Best  je  dejal:  »Oni  so  zgolj  navadna skupina nevednežev.« Rekel  je:  »Ne
obstaja takšno človeško verovanje in Božansko ozdravljenje ter podobne stvari. To je
skupina, ki se navdušuje nad preteklostjo.«

Niso vedeli, da je to bil Bog v preprostosti. »Kajti,« je rekel, »ta človek sploh nima
slovnične izobrazbe.« On je bil zloščen z vsemi šolskimi diplomami, kot je najbolj mogel
biti, vse dokler ni mislil, da bi lahko z njimi utišal brata Boswortha. Seveda, ko pa je to
prišlo do Besede, ni imel niti desetino od tega, da bi se mu lahko uprl. Vidite?

173 Brat Bosworth je vedel, kje stoji. Mnogi od njegovih ljudi so sedeli tam in bili na
razpravi. In tam je to bilo, potem nas je napadal na vse možne načine govoreč, da smo
skupina nevednežev. Rekel je: »Dostojni ljudje zdravega razuma sploh ne verjamejo
tega.«

Brat Bosworth je rekel: »Samo trenutek.« Rekel je: »Koliko ljudi v tem mestu lahko
(a tisto noč jih je bilo približno 30.000, ki so sedeli med nami kot takšni), koliko ljudi iz
tega  mesta,  ki  hodijo  v  to  lepo  baptistično  cerkev,  lahko  z  zdravniškim potrdilom
dokaže, da so bili ozdravljeni z Božjo silo, odkar je brat Branham bil v mestu? Prosim
vas, da vstanete.« In tam jih je vstalo tristo. On je dejal: »In kaj je s tem?«

174 Tukaj je bilo to. Bog se je skrival v preprostosti. Potem pa je on dejal: »Pripeljite mi
tega Božanskega zdravilca. Naj vidim, kako nekatere hipnotizira in dajte mi, da jih nato
vidim čez leto dni.«

In Ted Kipperman in Iris, ta ki je naredil fotografijo, je dejal: »Gospod Branham ni
nič drugega kot hipnotizer. Videl sem žensko, je imela golšo na vratu, takšno,« in je
rekel, »on je to žensko hipnotiziral. Naslednji dan sem se z njo pogovarjal in ni imela
golše.« Dejal je: »Človek jo je hipnotiziral.«

In oh, on se mi je tam tako posmehoval. Dejal je, da bi me morali izgnati iz mesta
in da bo on eden izmed tistih, ki bo to storil, vidite, in vse na ta način - velik naslov na
prvi strani Houston kronike.

Nikoli nisem rekel niti besede. Tam sem bil zaradi dela mojega Očeta in to je bilo
vse - stal sem tam s to Besedo. On me je poslal tja in to je Njegovo delo.

175 Tisto noč, ko sem odšel tja, sem dejal, da nisem Božanska zdravilec. Jaz to nisem.
Dejal sem, da bi se motil, kdorkoli bi to rekel. In sem dejal: »Ne želim, da me imenujete
Božanski zdravilec.« Dejal sem: »Če dr. Best tukaj pridiga o odrešenju, potem on ne bi
želel,  da bi  ga klicali  Božanski  Odrešenik.« In sem rekel:  »Ker oznanjam Božansko
ozdravljenje,  ne želim biti  imenovan Božanski  zdravilec,  saj  je  tudi  on dejal,  da ni
Božanski Odrešenik. In on to zagotovo ni, potem prav tako tudi jaz nisem Božanski
zdravilec, temveč “po Njegovih ranah smo bili ozdravljeni”, in jaz opozarjam na to.«
Vidite?

In tako… »To je neumnost!« In saj veste, hodil je naokrog.

In jaz sem dejal: »Toda če ta Prisotnost in ta Božji dar, ta Božji angel, če je to
vprašanje, je lahko To dokazano.« Natanko v tem trenutku je to prišlo v vrtincu navzdol
na mene. Dejal sem: »Ni potrebe, da bi sedaj govoril. On je že govoril namesto mene.«
In sem odšel ven.

176 In jaz sem odšel... A Houston, to veliko mesto, ki je bilo eno izmed najlepših mest
v državi, ne glede na to, kam bi šli, In ko sem nekoč zopet šel tja, je bilo sramotno
gledati  na to mesto. Ulice so bile umazane. Vzdolž celotne teksaške Avenije so bile
stojnice. Odšel sem v hotel Rice, kjer se bile običajno nameščene filmske zvezde. In
vstopil  sem v kletno etažo, v kavarno, kjer je strop razpadal in na tleh je bil  omet,
umazanija in nečistoča. Med pridigarji je bila nekakšna zmešnjava, na kakršno še nikoli
v svojem življenju nisem naletel, kaj šele da bi slišal zanjo.

Zakaj? Zavrniti Svetlobo, pomeni hoditi v temi. Tam sedijo njihovi otroci v smrtnem
sporu. Kakor je Bog prišel dol, ko je preprostost bila predstavljena in zavrnjena, takrat
je Bog prikazal Sebe v preprostosti. In tam so naredili fotografijo, ki je obšla ves svet.
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Celo znanstveniki pravijo, da je to edino nadnaravno bitje, ki je kdajkoli v vsej svetovni
zgodovini bilo fotografirano in je obešena v Washingtonu D.C., na hodniku sakralne
umetnosti. Tu je torej to, prikazana preprostost. Vidite? Bog se skriva v preprostosti,
nato pa razkrije Sebe. Vidite?

177 Torej, On se je skril v Kristusovi smrti, vendar se je razodel v vstajenju, oh moj! In
tako naprej, vi bi lahko samo... Temu ni konca. Še naprej samo govori... Ampak tukaj
ste, vidite? Zavrniti besede, da sončna svetloba je, pomeni oditi v klet in držati svoje oči
pred svetlobo zaprte. To je točno.

In ne pozabite, edini način kako lahko grešite je, da pred tem zavrnete tisto, kar je
prav.  Če ne želite  odpreti  oči,  boste živeli  v  temi.  Če ste pravkar  zavrnili  možnost
gledanja, na kakšen način boste potem videli? Glejte na preproste stvari. To so majhne
stvari, ki jih puščate neurejene in ne velike stvari, ki jih poskušate narediti. Oh, moj!

Torej, poglejte sem.

178 Dovolite mi, da vam povem. V Mateju 11,10 je On dejal: »Če to lahko sprejmete, je
to on. Ta je tisti, ki je bil poslan pred Menoj.« To je bila preprostost.

Nekoč so Ga vprašali, dejali so: »Zakaj torej pismouki govorijo...«

On je dejal: »Sin Človekov odhaja v Jeruzalem. Tam bo predan v roke grešnikov in
Sina Človekovega bodo ubili. Umrl bo in tretji dan bo vstal.« Dejal je: »Toda nikomur ne
povejte o tej viziji.«

179 In učenci… Razmislite o tem. Učenci, ki so hodili z Janezom in tisti, ki so govorili z
Njim, jedli  z  Njim v puščavi  ter skupaj sedeli  na obrežjih,  so dejali:  »Zakaj učitelji
govorijo, da mora najprej priti Elija? Ti praviš, da boš križan in da boš vstal, da si ti
Mesija in da boš prevzel  prestol.  Zakaj  torej  pismouki...?  Vsi  naši  sveti  Spisi  tukaj
pravijo, Pisma jasno govorijo, preden bo prišel Kristus, da bo najprej prišel Elija.«

On je dejal: »On je že prišel, a vi tega niste vedeli.« Torej, kdo je to bil? Učenci.

180 Na  tem  mestu  bom sedaj  malce  žaljiv,  vendar  to  ni  moj  namen.  Poglejte.  V
naslednjih nekaj minutah boste videli,  samo v minuti  ali  dveh, tako da bi lahko bili
prepričani, da boste to razumeli. Ali me lahko slišite? Poglejte! Zakaj... Ti ljudje, ki so
hodili s Kristusom, so vprašali: »Zakaj Pisma govorijo, da mora najprej priti Elija?« In
lastni Janezovi spreobrnjenci ga sploh niso poznali. »Zakaj so Pisma rekla…?« Ti učitelji,
ali vidite, na kaj mislim? »Zakaj so Pisma rekla, da mora najprej priti Elija?« Učenci, ki
so hodili z njim, so vprašali: »Zakaj Pisma govorijo, da mora on priti najprej, pred temi
stvarmi in obnoviti vse stvari?« On je to storil, za peščico njih in to je bilo vse od tega.
Vidite? To so bili vsi, ki bi naj to prejeli. Oni so bili tisti, ki so bili določeni, da to vidijo.

181 Jezus je rekel: »On je že prišel, a ga niste prepoznali. In on je naredil natanko to,
kar so Pisma napovedala, da bo storil. On jih je obnovil, vse vas, ki Me sprejemate in Mi
verujete. Storil je točno to, kar so Pisma napovedala, da bo storil. In oni so mu storili
natanko to, kar so Pisma rekla, da bodo naredili. On je že prišel, a ga niste prepoznali.«

Ali ste pripravljeni? Želim vas malo šokirati. Tudi z vzetjem bo tako. To bo tako
preprosto, brez dvoma, da bo to podobno temu, ko bo vzetje nastopilo v enem izmed
teh dni in nihče ne bo o tem ničesar vedel.

182 Torej, nikar sedaj ne vstajajte, temveč proučite to v tej minuti. (Zdaj bom zagotovo
končal.) Vzetje bo prišlo na tako preprost način in ko bo nastopila sodba in bodo videli
Sina Človekovega, bodo rekli: »Ali ne bi morali imeti tako-in-tako? In ali ne bi moral
najprej priti Elija? In ali ne bi moralo biti najprej vzetje?«

Jezus  bo  odgovoril:  »To  se  je  že  zgodilo,  a  vi  tega  niste  prepoznali.«  Bog  v
preprostosti... Vidite?

183 Torej, ta teden bomo prišli do nekaterih zelo globokih naukov iz Besede. Bodite
sedaj  pozorni.  To  vzetje  bo...  Tako malo  jih  bo  v  tej  Nevesti!  To  ne  bo...  Zdaj  pa
poglejte, kako so učitelji vse to postavili? Imeli so narisane grafikone in so prikazovali,
kako bo šlo gor deset milijonov ljudi in vsi bodo metodisti, seveda če je to metodistični
pridigar in če je binkoštni pridigar, gredo vsi binkoštniki gor. Vendar nikoli ne bo tako.

To bo tako, da bo morda eden zapustiti Jeffersonville, v nekem trenutku bo odšel
navzgor in izginil. Rekli bodo: »Torej, ti nikoli...« Ostali tega ne bodo vedeli. Tam bo
nekdo, ki bo zapustil Georgio. Vidite? Tam bo nekdo, ki bo zapustil Afriko. In recimo na
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primer, da bo tam petsto ljudi, živih, ki bodo odšli v spremenjenje.

Torej, to ni cerkveno telo, to je Nevesta. To ni cerkev. To je Nevesta. Cerkev bo
prišla navzgor po tisočletju, a to je v naslednjem vstajenju. Oni niso oživeli, dokler se ni
dopolnilo tisoč let. Vidite? Toda, v Nevesti…, če bi ta trenutek svet zapustilo petsto ljudi,
svet o tem ne bi ničesar vedel.

184 Jezus je dejal: »Dva bosta na eni postelji, enega bom sprejel, drugi bo puščen.« To
je čas noči. »Takrat bosta dva na polju (na drugi strani zemlje), eden bo sprejet, drugi
puščen. In kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina Človekovega.«

Pomislite! Vse se bo dogajalo natanko po vsakdanjem ritmu, kot je le mogoče.
Fanatično sporočilo bo prešlo ob tem in saj veste, prva stvar, nekaj… »Ta pridigar nekam
odhaja in se nikoli več ne vrne. In ta je morda šel v gozd na lov. Tudi on se nikoli več ne
vrne.«

In: »Ta fant je nekam odšel...«

»Ali veste, kaj se je zgodilo? Menim, da so to mlado dekle - zagotovo so jo nekam
odvedli, saj veste, nekdo je to dekle odpeljal in jo posilil, verjetno jo je vrgel v reko. Ona
je izginila...«

Nobeden… Polovica od tega… devetindevetdeset od vseh... Mogoče bo eden od sto
milijonov kdajkoli kaj vedel o tem. Vidite? Razen, če ni kdo seznanjen z... Dejali bodo: »
Torej, dekle je pogrešano. Ampak zakaj, jaz tega ne morem razumeti. Ona ni nikoli
živela na tak način.« Ne.

185 In ko govorijo: »Grobovi se bodo odprli.« Kako se bodo grobovi odprli...? Nimam
časa, da bi prišel do tega, kar sem želel. Moral bom vzeti to... Samo, da vam pokažem
Božjo preprostost. In ta kalcij, kalijev karbonat in vse ostalo, vsa ta materija, ki je v
vas, bi napolnila le eno jušno žlico. To je točno. In kaj to naredi, to se vrača nazaj v duh
in življenje.

Bog samo reče in vzetje bo prišlo. To ne bo šlo tja ven, tako da bi prišli navzdol
angeli in bi odprli grobove ter od tam vzeli staro mrtvo telo. Kaj je to? Od začetka je bilo
to rojeno v grehu, ampak To novo je narejeno na njegovo podobnost. Saj veste. Vidite?
Če bi imeli to, bi zopet umrli. Vidite? Nihče ne bo rekel: »Grobovi se bodo odprli. Mrtvi
bodo prišli ven.« To je morda res, vendar se ne bodo odprli na način, kot vi pravite, da
se bodo odprli. Vidite? Res je. Vidite? To ne bo na tak način. To bo skrivnost, kajti On je
dejal, da bo prišel »kakor tat ponoči«.

186 On nam je to že povedal. Vzetje, potem bo prišla sodba, greh, kuga, bolezni in vse
ostalo. In ljudje bodo stokali, samo da bi jih vzela smrt, preden bodo prišli na sodbo. »
Gospod, zakaj je ta sodba nad nami, ko pa si dejal, da bo najprej prišlo vzetje?«

On bo dejal: »To se je že zgodilo, a vi  tega niste prepoznali.« Bog se skriva v
preprostosti. Oh, moj!

V redu. »To je vse, to se je že zgodilo in vi tega niste prepoznali.« Zakaj verniki ne
verjamejo v preprosto znamenje Njegovega prihoda? Pričakujejo vse te stvari, ki so
opisane v Pismu, da bo sonce zašlo sredi dneva in da se bodo dogajale razne stvari.

Oh, če bi lahko imeli… Na to temo imam zapisane beležke, da bi pokazal, kaj so te
stvari. In mi bomo ta teden ob odpiranju pečatov to zagotovo dobili. Razumete? Tukaj je
to, kar je že skoraj prešlo, a vi tega sploh niste vedeli. Poglejte, če je, če bo Gospodov
angel pred nami prelomil  te pečate. Spomnite se, to je zapečateno s temi sedmimi
skrivnostnimi gromovi.

187 Torej, zakaj ljudje ne morejo verjeti v to enostavno preprostost skromne skupine
ljudi, vidite, in temu glasu Božjih znamenj. Zakaj tega ne morejo verjeti? Zato, ker je
vedno bilo tako. Prava Božja Beseda je bila objavljena. Oni so preveč pametni in preveč
izobraženi, da bi verjeli v preprosto obliko zapisane Besede. To želijo razložiti na svoj
lasten način. »To ni pomenilo tega. To ni bilo mišljeno tako.« Vidite? To je bilo mišljeno
tako.

Poslušajte. Ali lahko nekaj na hitro povem? Celo vizije, ki nam jih Bog daje tukaj na
tem mestu, so zelo napačno razumljene. V tem je razlog, da me na kasetah slišite
govoriti: »Povejte to, kar je rečeno na kasetah. Povejte to, kar je rečeno v viziji.«

188 Torej, če ste popolnoma budni, boste nekaj opazili. Upam, da mi tega ni potrebno
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držati v roki, da bi vam pokazal. Vidite? To je tukaj. Mi smo na koncu. Da, gospod.
Pametni  in  izobraženi  bodo to  zgrešili.  Te  preproste  vizije,  ki  so  razodete  v  takšni
preprostosti, vse to gre iznad človeških glav. Vidite?

Zato, ker vidim vizije in vam glede tega vse povem ter grem na lov, vi veste, to
ljudi pravzaprav spotika. In tam, Bog je poslal to gor z določenim namenom. In vrnil se
je nazaj ter nam vse razložil,  nam pokazal odhod moje matere in podobne stvari in
potem se vrača nazaj in pove to vnaprej. In to se je zgodilo natanko tako, kot je rekel,
da se bo zgodilo. Vidite?

189 In vendar je Janez prišel od tam naprej in priznal. Dejal je: »Jaz nisem Mesija,
temveč sem glas vpijočega v puščavi.«

In potem, tudi sami učenci so rekli: »Zakaj pismouki pravijo, da Pisma učijo, da
mora najprej priti Elija?« Božja preprostost gre točno preko vrhov človeških glav.

Dovolite mi, da vzamem to in potem bomo končali. In bom z Božjo pomočjo. Vidite,
poglejte. Sedaj pa tole pojasnimo naravnost. Torej, žal mi je, da vas zadržujem govoreč,
da bom šel in potem ne grem. Žal mi je, da vas zadržujem, vendar se že čez nekaj ur
ponovno vračamo nazaj.

190 Poglejte. Vzemimo eno preprosto kapljico črnila. Vse je zaradi namena. Vi ste danes
zjutraj zbrani zaradi določenega namena. Jaz sem jedel v vaši hiši, Charlie. Nellie, ti si
kuhala zame zaradi namena. Torej, vse to je zaradi namena. Ta cerkev je bila zgrajena
zaradi namena. Nič ne obstaja brez namena ali razloga.

191 Vzemimo preprosto kapljico črnila (Ali  me slišite?), vzemimo preprosto kapljico
črnila in jo poglejmo. Kaj je to? Kapljica črnila. Od kod je prišla? V redu. Vzemimo to
kapljico črnila.  Torej,  recimo, da je to črno črnilo.  Torej,  to črnilo je zaradi  nekega
namena. S tem lahko napišemo mojo pomilostitev zaradi kazni. S tem lahko napišemo
moje odpuščanje iz celice smrti. Ali je to res? S tem lahko napišete verz iz Janeza 3,16
in z vero v to lahko rešite mojo dušo. Je to res? Lahko pa se z njo podpiše moja smrtna
obsodba. Vidite? To me lahko pošlje v zapor. To je zaradi namena. Ali je to res?

Torej, poglejmo na to majhno črnilo, da bi videli, od kod prihaja. Torej, to je črnilo.
Narejeno je bilo iz različnih kemikalij in tako naprej, dokler ni postalo črnilo in je črne
barve. Kanite ga na vaše oblačilo in vas bo umazalo. Vendar smo proizvedli tudi snov, ki
se imenuje belilo. Ve žene uporabljate Clorox belilo. Torej, jaz bom vzel kapljico črnila in
ga dal v posodo z belilom. Torej, kaj se bo zgodilo s črnilom? Vidite? Zakaj? Proizvedeno
je bilo belilo, najdene in proizvedene so bile kemikalije in povezane skupaj, ki bodo ta
madež odstranile tako dobro, da ga sploh ne boste mogli zaznati.

192 Torej, del tega belila je tudi voda. Voda je H2O, kar sta pravzaprav vodik in kisik in
oba, vodik ter kisik sta nevarno eksplozivna. Potem, vodik in kisik sta pravzaprav plina.
To je tisto, kar sta, to je res, kemijska plina, dejansko sta kemijska plina. Torej, združite
to skupaj in dobili  boste vodo, ko pa ju razstavite, boste dobili  vodik in kisik. Vi se
ponovno vračate nazaj. Sedaj gremo v to, vzemimo...

Torej, jaz ne morem… Morda sedijo tukaj med vami kemiki in zato ne bi govoril, ker
so kemiki tukaj, ki bodo to poslušali. Res ne poznam formule, ampak želim to pojasniti
na svoj ponižni način, saj verjamem, da se bo Bog razkril v tem.

193 Poglejte, jaz sem spustil to kapljico črnila v belilo. In kaj se zgodi? Črn madež v
trenutku izgine. Ne morete ga več najti, tudi če bi hoteli, izginil je. Nikoli več ga ne boste
videli. Kaj se je zgodilo? Torej, vi ne vidite, da bi se iz tega kaj pojavilo. In zakaj je
tako? Ker je vse to razgrajeno. Torej, znanost bi dejala: »To se je vrnilo v prvotne
kisline.«

Od  kod  so  prišle  kisline?  Vidite?  No  torej,  vi  pravite:  »To  izhaja  iz  nekaterih
določenih stvari.« V redu. Vi pravite na primer tako: »Hlapi tvorijo kisline.« Od kje
prihajajo hlapi? Torej, to je bilo, lahko bi rekli, da so hlapi sestavljeni iz molekul. A od
kod prihajajo molekule? Od atomov. A od kod izvirajo atomi? Od elektronov. In od kod
so ti nastali? Iz kozmične svetlobe. Vidite, vi greste vso pot nazaj na začetek odkrivanja
kemikalij. Torej. In če obstajajo elementi in spojine, to mora priti od Stvarnika.

Tako, da vi tukaj ne sedite slučajno.

194 Ne  zadržujem  vas  slučajno  do  dvanajst  in  trideset  ali  do  ene  ure.  »Koraki
pravičnega so določeni od Gospoda.« Vidite? Obstajajo nekateri razlogi za to. Obstaja
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nek razlog za vas, zakaj verujete. In obstaja nek razlog, zakaj ne verujete - točno tako,
kot je s tem črnilom. Pojasnimo sedaj to.

Torej, najprej povejmo, potem ko se vrnemo nazaj k... Mi bomo to vrnili nazaj do
molekul. Vzamemo molekule, dejal bi številka 1 krat 9 molekul krat 12 molekul. Torej,
če bi to bilo 11, potem bi bilo to rdeče. Ampak to mora biti 12, da bi bilo črno. Potem
bomo to izpeljali tja do atoma. In bil je atom 9 - 6 krat plus 4 - 3, je enako atomu 16 -
11.  Če bi  bilo  tam 16 -  12,  bi  morda bila  to  vijolična.  Vidite?  Potem nadaljujete  z
razčlenjevanjem navzdol.
195 To samo kaže na to, da je bilo tam nekaj, s čimer se vse začenja. To je samo
zdrava pamet. To je kreacija, ona mora imeti Stvarnika in izhaja iz Stvarnika in potem je
bilo vse to določeno in postavljeno v vse te različne… Torej, znanost ne more vzeti
atoma B 16 krat 12 krat 14, kolikor krat pač, da bi se iz vsega tega to naredilo. Bog je
moral to storiti. In potem je to dovedeno vse tja do točke, dokler se ne doseže atom,
potem se lahko znanost začne tega dotikati.

Potem to prehaja v molekule in nato lahko vse to opazujejo malo bolje. Potem to
prihaja od tega, v nekaj drugega in prva stvar je, da to prehaja v kemikalije in potem se
to zmeša skupaj.

196 Torej, preden je človek padel v greh... (Končujem, vendar tega sedaj ne smete
zamuditi.) Ko je človek grešil, se je ločil od Boga in prečkal veliko brezno in se na tej
strani predal smrti. On je odšel in ni več poti nazaj. To je natanko tako. Zanj ni načina,
da bi se vrnil nazaj. Toda, ko je to storil, je Bog sprejel zamenjavo, kar je bilo jagnje,
koza ali ovca, ali kaj podobnega, zaradi krvi, o kateri je govoril Adam, oziroma je govoril
Abel z druge strani brezna.

Na tej  strani  je  on Božji  sin,  je  potomec Boga.  On je  naslednik  zemlje.  Lahko
obvladuje naravo. Z izgovorjeno besedo lahko prikliče stvari v obstoj. Zakaj, ker je tudi
sam stvarnik. Bil je Božji potomec.

197 Ko pa je prestopil, se je ločil od svojega posinovljenja. On je grešnik, po naravi. On
je v rokah in pod prevlado Satana, ampak Bog je sprejel žrtev, kemikalijo krvi, ampak
kri bikov in kozlov ni mogla ločevati od greha, to je greh samo prekrivalo.

Če bi imel na svoji roki rdeč madež in bi ga prekril z belim, bi rdeč madež še vedno
ostal. Vidite, še vedno bi obstajal. Toda Bog je poslal iz nebes belilo za greh. To je bila
kri Njegovega Lastnega Sina, tako da vsak naš izpovedani greh pride v Božje belilo in ga
nikoli več ne morete najti. Ta barva greha se skozi posrednika vrača nazaj, vse tja skozi
čas, dokler to ne pade na tožnika, na Satana, in ostane na njem do dneva Sodbe.

198 Kaj se dogaja s sinom? On ponovno prihaja v popolno občestvo z Očetom, stoječ
znova na drugi strani brezna, brez spominjanja na greh. Ni več madeža črnila, ki bi ga
bilo mogoče videti. On je svoboden. Aleluja! Podobno, kot pri Cloroxu, to črnilo nikoli več
ne more postati črnilo, ker je bilo razgrajeno in poslano nazaj.

In ko priznani greh postane izpovedan in je namočen v... Moški ali ženska, ki se
potopi v kri Jezusa Kristusa, ubije vse simptome in vsaka molekula greha se vrne nazaj
k hudiču in je položena nanj vse do sodnega dne, kjer je njegov končni cilj, ko bo vržen
v ognjeno jezero. Prepad je premoščen in nikoli več se ne vrne v spomin. In človek stoji
opravičen kot Božji sin. Preprostost!

199 Mojzes - pod krvjo bikov in koz, s svojo izpovedjo po Božji Besedi in Bog je lahko
vzel tega preprostega človeka ter položil Svoje Besede v njegova usta. In on je dokazal,
da je bil Jehovov služabnika, ker je lahko prišel ven in Jehova je govoril z njim preko
vizij. Šel je ven in stegnil svoje roke proti vzhodu. In zapomnite si, Bog mu je govoril, to
so Božje misli. Bog uporablja človeka. Bog mu govori. To je res.

Dejal je: »Pojdi in iztegni to palico v svoji roki proti vzhodu in reci 'Muhe!'«

200 Mojzes je pod krvjo teh koz in ovac odšel tja ven, vzel palico in jo iztegnil proti
vzhodu: »Tako govori Gospod: naj bodo tam muhe!« Ni slišal niti ene muhe. Vrnil se je
nazaj, a to je bilo že izgovorjeno. Tukaj je misel. Torej, to je izgovorjeno, to je bilo
izraženo. To je torej Božja Beseda. To prihaja v človeška usta, k preprostemu človeku
pod krvjo bikov ali koz.

Veste, najprej je pričela letati naokrog ena zelena muha. Kmalu zatem jih je bilo
dva kilograma na meter. Kaj je bilo to? To je bila Božja Beseda, ki je bila od Stvarnika
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izgovorjena skozi Mojzesa, kajti pod krvjo je stal v Božji prisotnosti in njegove lastne
besede niso bile njegove besede.

201 »Če ostanete v Meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se
vam bo zgodilo.« Kje pravzaprav stoji Cerkev?

»Naj bodo žabe,« čeprav v državi ni obstajala nobena žaba. Čez kakšno uro jih je
bilo celo do treh metrov v globino, na vseh koncih. Kaj je bilo to? To je bil Bog, Stvarnik,
ki se je skrival v preprostem človeku.

Sedaj vas želim nekaj vprašati. Če je bila kri bikov in kozlov uporabljena kot belilo,
ki je lahko le prekrivala in je lahko postavila človeka v položaj, da izgovarja ustvarjalne
Božje Besede in prikliče muhe v obstoj, zakaj bi se potem spotikali ob belilo krvi Jezusa
Kristusa, ki je lahko govorila in povzročila obstoj veveric ali podobnih stvari?

Ne delajte tega, nikar se ne spotikajte ob preprostost. Verjemite, da je On še vedno
Bog. Oh, moj! Odpuščanje grehov. Oh, kako rad bi, če bi lahko... Potem, Marko 11, 22:
»Če bi rekli tej gori: 'Premakni se,' in v svojem srcu ne bi dvomili, temveč bi verjeli v to,
kar ste rekli, da se bo zgodilo, lahko imate to, kar ste rekli.«

202 Oh moj, imam še tri ali štiri strani. Enostavno moramo to izpustiti. (Hvala vam.)
Bog se skriva v preprostosti. Kaj ne vidite? Nekje je nekaj narobe. Nekaj je narobe. Ko
Bog nekaj pove, ne more lagati. On je dal obljubo. Vidite? On se skriva v preprostosti.
To je tako preprosto, da izobraženi in učeni ljudje pravijo: »Oh, to je, to je telepatija,«
ali kaj podobnega.

203 Bog se lahko pomakne nazaj skozi tokove časa in vam natanko pove, kaj se je tam
zgodilo, lahko vam natanko pove, kaj ste danes in kaj boste postali. To je še vedno skozi
belilo Jezusa Kristusa, ki lahko vzame grešnika in ga pobeli tako močno, da bo lahko stal
v prisotnosti Boga. »Če ostanete v Meni in Moje besede v vas, lahko prosite kar koli
hočete in se bo zgodilo.«

»Kdor Vame veruje, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam opravljal. Kako me
obsojate? Oh, mar tudi vaši lastni zakoni ne pravijo, da tiste, h katerim prihaja Božja
Beseda, h prerokom, mar jih ne imenujete 'bogovi'? In kako me potem lahko obsodite,
ker sem rekel, da sem Božji Sin?« Oni tega niso mogli videti. Oni tega niso mogli videti.

204 Torej, Cerkev, v prihajajočih sporočilih, od nocoj naprej, nikar tega ne zamudite.
Vidite? Da bi videli dan, v katerem živimo. In spomnite se, kri Jezusa Kristusa odnaša
grehe tako daleč vstran, da jih niti v Božjem spominu več ni. To odvzema vse madeže.

Greh je zapustil rdeč madež,

On je to pobelil kakor sneg.

Nato pred prestol,

Stojim popoln pred Njim.

205 Oh moj! Kako sem lahko popoln? Kako sem lahko popoln? To je zaradi krvi - ne
mene, ampak ta kri stoji med Bogom in mano. Jaz sem jo sprejel. In On je dal... Jaz
sem grešnik, toda On je Bog. Ampak kemikalija stoji med mano in ubija greh, tako da
me Bog vidi belega kakor je voda, ki je v belilu. Greh je izginil. To se Ga ne more niti
dotakniti, ker je tam položena žrtev.

206 Kje je naša vera, da bi verjeli v preprosto Božjo Besedo? Preprosto v to, kar je Bog
rekel, držite Ga za Njegovo Besedo. Bog se sedaj razodeva v preprostosti, v majhni
skromni množici, ampak v enem od teh dni se bo On razodel, kot se je On vedno v
davnih dneh. Ali ga ljubite?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

Ker me je prvič ljubil On,

in rešitev mojo kupil je

Na križu Golgote.

207 Ali  ga ljubite?  Moj!  Ali  ni  On čudovit?  Jaz  upam in  verjamem, da bo sporočilo
proizvedlo to, za kar je bilo predvideno in da vas bo pripeljalo do mesta, kjer ne boste
več iskali cvetličnih mest... Ko vidite Boga v veličini, poglejte kako ponižno je to in nato
boste videli Boga. Ne pričakujte Ga...
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208 Ko je Elija bil tam v pečini, so šli mimo njega dim, kri, grom, strela. In vidite, vse te
razne senzacije, ki smo jih imeli, kri na obrazu in rokah in senzacije ter vse ostalo - to
nikoli ni vznemirilo tega preroka. Čakal je, dokler ni slišal majhnega tihega Glasu. Kaj je
bilo to? Beseda. Nato je pokril svoj obraz in odšel ven. Vidite, to je bilo to.

209 Spomnite se prijatelji, nikar ne iščite velikega, ogromnega... Pravite: »Bog, On
govori o velikih, silnih stvareh. Prišel bo čas, ko bo tam to, tisto ali nekaj drugega, neka
velika silna stvar.« Upam, da ste ujeli to, o čemer govorim - o velikih in silnih stvareh,
vidite? Vsi so… »Ko se bo to zgodilo, bo to veliko, silno, kakor je to,« in to bo tako
ponižno, da boste zamudili celotno zadevo in boste odšli kar naprej.

In vi se boste ozrli nazaj ter rekli: »Torej, to nikoli ni prišlo do...« Prešlo bo iznad
glav,  a  vi  tega  nikoli  ne  boste  niti  videli.  Vidite,  to  je  tako  preprosto.  Bog  živi  v
preprostosti, da bi se razodel v veličini. Le kaj Ga dela velikega? To, da lahko Sebe
naredi za preprostega. Velik, silen človek ne more narediti sebe za preprostega, on mora
biti spoštovan. Vidite? Kljub temu on ni dovolj velik. Ko bo dovolj velik, potem bo prišel
navzdol takole, ali vidite, lahko se bo ponižal.
210 Kot je nek star svetnik iz Chicaga dejal, da je ta prijatelj šel gor z vso izobrazbo in
drugimi stvarmi in dejal je, da je potem odšel dol, bil je vržen ven, s sklonjeno glavo, od
tam je odšel premagan. Dejal je: »Če bo on šel gor na način, kot je odšel dol, potem bo
zagotovo moral priti dol na način, kot je šel gor.«

No, to je res. Ponižati sebe. Samo bodite ponižni. Ne poskušajte biti čudni, samo
ljubite Jezusa. Recite: »Gospod, če obstaja kakršna koli krivica v mojem srcu, če je tam
karkoli slabega, Oče, jaz ne želim biti takšen. Ti to odstrani. Jaz ne želim biti takšen. Oh,
jaz želim biti prištet, kot eden izmed njih, tistega dne, Gospod. In jaz vidim, kako se ta
dan približuje.« Vidite, da se ti Pečati začenjajo, če nam jih bo Bog odprl. Zapomnite si,
da lahko samo On to stori. Mi smo odvisni od Njega. Bog vas blagoslovi.
211 Missing text - Ed.

212 Missing text - Ed.
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