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1 Lahko sedete. Dobro jutro vsem skupaj. Vesel sem, da sem to jutro na Božji službi,
spet nazaj na… Nisem vedel ali se bomo vrnili ali ne, toda Bog je zagotovil možnost in
vrnili smo se na današnjo službo.

Danes, to jutro, pričakujemo važno lekcijo nedeljske šole v Besedi. In nocoj bomo
imeli ponovno službo ozdravljenja, ki ji bo sledila Gospodova večerja.

2 In sedaj sledi posvetitev otroka, mislim da… Brat Neville mi je pravkar povedal, da
bi nekdo želel posvetiti svojega otroka. Torej sedaj ga lahko prinesejo. In naš brat ali
kdo drug naj ostane pri orglah oziroma klavirju. In potem prinesite otroka sem. Imeli
bomo službo posvetitve; tako da lahko takoj, kakor hitro moremo, pristopimo k Besedi.

Radi  bi  se  posvetili  Besedi.  To,  to  je  glavna  stvar:  posvetiti  naš  čas  samo za
Gospodovo Besedo. Zelo smo hvaležni za priložnost, da smo se danes srečali z vsemi
vami tukaj in za… in za to službo.

3 Verjetno sem se zmotil. Je že v redu, sestra. Jaz - jaz, mislil sem da je bilo. Morda
gre le za napako. Dobro. Vseeno se ti zahvaljujem. Morda je to, mislim, da je prišlo po
nekom drugem in še nekom drugem in to je celotno stvar malce otežilo.

Se  vsi  počutite  dobro?  [Skupnost  pravi:  “Amen.”  -  op.  prev.]  …?…  Potem
spregovorimo Bogu! [Brat Neville pravi: “Prihajajo.”] Oh, da, tu so malčki. Oprostite.
Oprostite. Dobro. Prosim, pridi, starešina? [“Da.”]

Torej, kako lepi deklici, mali rjavooki deklici! Kajne? To je lepo. Kako ji je ime?
Poglej! [Mati pravi: “Jennifer Lee.” - op. prev.] Jenny? [Jennifer Lee.] Jennifer Lee. Kako
se piše? [“Serept.”] Serept. Od kod si, sestra Lee? [“Versailles, Illinois.”] Versailles,
Illinois. Kako lepo!

4 Sedaj, v Bibliji. Sedaj, otroke običajno krstijo. Mi ne verjamemo v krščevanje otrok,
zato  ker  še  niso  grešili,  ker  so  premajhni.  Toda  verjamemo v  posvečevanje  otrok
Gospodu. Sedaj bova starešina in jaz položila roke na malega otroka. Si rekla Jenny?
[Brat Neville pravi: “Jennifer.”] Jennifer. Dobro.

Sklonimo naše glave.

Nebeški Oče, tega jutra prinašamo to malo deklico, z imenom Jennifer k Tebi; mati
in bližnji so jo pripeljali od daleč, da bi bila posvečena Gospodu. Vemo, da si Ti v Svojih
dneh polagal Svoje roke na takšne malčke in - in rekel: “Pustite otroke in ne branite jim
priti k Meni, kajti takšnih je nebeško Kraljestvo.” Sedaj jo dajemo Tebi, da Ti služi vse
življenje, v Imenu Jezusa Kristusa. Amen.

5 Kako je ime drugi deklici? [Mati pravi: “Connie Lynn.” - op. prev.] Connie Lynn.
Dobro, mala Connie, nekako majhnega se počutim ob tebi. Kaj, se bojiš? Oh, mislim, da
na tak način bo šlo, mati. Dobro.

Sklonimo naše glave.

Gospod  Jezus,  tega  jutra  nam  je  mati  prinesla  to  malo  Connie  v  posvetitev
Vsemogočnemu. Dal si ji tega otroka, da ga vzgoji in ona ga prinaša Tebi skupaj z njeno
malo sestro. Prosim, Nebeški Oče, da boš usmiljen. Blagoslovi družino. Blagoslovi malo
deklico. Ko nanjo v Imenu Jezusa Kristusa polagamo roke, Ti jo dajemo, da Ti služi vse
življenje. Amen.

Naj Bog blagoslovi tebe in tvoje male otroke.

Oh, sedaj imamo veliko malih otročičkov!

6 Kako je  ime malemu dečku? [Mati  pravi:  “Joel  Lee  Watson.”  -  op.  prev.]  Joel
Watson. [“Joel Lee.”] Joel Lee Watson. Kako lep fant, lepe velike modre oči! Oh! Od kod
prihajate vsi skupaj? [“Eastman, Georgia.”] Iz Georgie. [“Da.”] Sem si kar mislil, da ste
z juga. Nisem vedel… [“Torej, moja mati je iz okolice Tiftona. Od tam.”] Oh, da. Oh,
zdravo. To je potem lep, mali fant iz Georgie, kajne? Dobro. Tako je, to je zelo lepo.
Tudi govoriti zna. Kajne da znaš?

Sklonimo naše glave.
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Nebeški Oče, prinašamo tega ljubkega malega dečka, ob tem ko tu stojita oče in
mati  v  -  v  počastitev njune zveze si  jima dal  tega malega fanta,  da ga vzgojita  in
prinašata Ti ga nazaj. Kako lep prizor je to, kot Hana iz starih časov, ki je molila za
otroka; in - in Bog ji je dal otroka in prinesla ga je nazaj v Božji tempelj v posvetitev.
Usliši, Gospod, da bi bil ta mali fant Tvoj služabnik, da bosta oče in mati blagoslovljena
in bosta imela zdravje in moč vzgajati ga. In naj živi dolgo, srečno življenje in naj bo
Tvoj  služabnik,  ko  ti  ga  izročamo  v  Imenu  Jezusa  Kristusa.  Amen.  (Bodite
blagoslovljeni!) In vzgojite ga v dobrega moža, morda še enega malega preroka kot je
bil Samuel.

7 Sedaj sta tu dva lepa fanta. Oh! Trije, potem? Torej, to je celotna družina. Kako ti
je ime? [Deček pravi: “Michael.”] Michael. In tebi? [Drugi deček pravi: “Paul.”] Paul.
Kako lepa imena! In tebi? [Deklica pravi: “Debbie.”] Debra. To je zares lepo. Michael in
Paul in Debra. In kako se pišete? [Oče pravi: “Ellis.”] Ellis? [“Da.”] Torej, to je zares lepa
družina; vam pravim.

Veste, ko vidim takšne malčke, kot so tile, se vedno spomnim časov, ko sem bil
tudi sam majhen deček. In veste, star pregovor pravi: “Ko so majhni, hodijo po tvojih
nogah, ko zrastejo pa po tvojem srcu.” Toda ne verjamem, da je tako, če jih posvetimo
Gospodu. Mi smo odgovorni zato in Bog je to položil v vaše roke. Vas je postavil za
pridigarja. Vedno sem govoril o ženskah pridigarjih, veste, toda vsaka mati je pridigar;
tu  je  njena  cerkev,  vidite,  da  pravilno  vzgaja  te  malčke,  ko  oče  dela.  In  vi  imate
odgovornost. Bog naj vaju blagoslovi. Imata sijajno družino.

8 Naš nebeški Oče, pristopamo ti z malim Michaelom, kot kaže je to prvorojenec. In
nanj polagamo svoje roke, v posvetitev Jezusu Kristusu. Njegova starša prinašata svoje
otroke, ker si  jih Ti položil  v njuno - njuno skrb in vesta, da sta brez Tvoje pomoči
nezmožna, zato prinašata svojo malo družino v posvetitev.

Sedaj Ti dajem tega malega Michaela, da Ti služi vse življenje, v Imenu Jezusa
Kristusa. Prav tako polagamo roke na malega Paula in posvečujemo njegovo življenje
Jezusu Kristusu,  da Ti  služi  vse življenje,  za Božjo slavo.  In na malo Debro,  nanjo
polagamo roke, Oče, v posvetitev, v počastitev spomina na Jezusa Kristusa, ki je polagal
Svoje roke na majhne otroke, rekoč: “Pustite jim priti k Meni, ne preprečujte jim.” Naj
bo življenje te male deklice blagoslovljeno v Božjem Kraljestvu.

Blagoslovi očeta in mamo in naj živita dolgi,  srečni življenji,  da bi videla svoje
otroke v službi za Boga. Te blagoslove prosimo za Božjo slavo, ko jih posvečujemo v
Imenu Jezusa Kristusa. Amen.

Bodite blagoslovljeni! Bodite blagoslovljeni! Vi ste čudovita, mala družina. Tako je.

9 Torej… Veste o čem razmišljam? Mala dekleta postajajo, so lepša, kot so bila v
času, ko sem bil še majhen deček. Tako je. Kako čudovite velike, lepe oči. Kako ji je
ime? [Mati pravi: “Joanna.” - op. prev.] Joanna. In pišete se… [Oče pravi: “Blair.”] Blair,
Joanna Blair. Vi, ki gledate od tamle, ali ni prikupna? Tako je. In kako si, Joanna, kaj?
Malce si sramežljiva, Joanna, malce sramežljiva. Ljubka malo dete.

Sklonimo naše glave.

Naš nebeški Oče, ta družina Blairovih je v svoji zakonski zvezi prejela tole darilo, to
malo Joanno. In vemo, da živimo v zlih časih, ko Satan napada na vsakem koraku, še
posebej te male deklice. In vedo, da so jo nezmožni vzgajati pravilno. In želijo, da bi bila
pravilno vzgojena in da bi  bila Tvoja služabnica.  In to malo deklico vzgajajo,  da Ti
izkažejo čast.  In sedaj jo prinašajo Tebi v posvetitev. Nanjo polagamo naše roke v
Imenu Jezusa Kristusa, ko posvečujemo malo Joanno Blair v Kraljestvo Božje, za Božjo
slavo. Amen.

Bodi blagoslovljen, brat Blair. Gospod naj bo s teboj.

10 Dobro jutro, gospod. [Oče pravi: “Jutro!”] Kako lep fant je to! Hej, kako si kaj?
Torej, joj, bolje boš videl, če se obrneš na to stran. Tako je. Imaš čedno, lepo, malo
glavico in prav takšen obrazek, kajne. Kako mu je ime? [“Daniel Mark.”] Daniel Mark. In
vaš priimek? [“Mark Harden.”] Harden. [“Harden.”] Harden, Daniel Mark Harden.

Ste od tukaj, brat Harden? [Brat Harden pravi: “Torej, iz mesta Melkerk.” - op.
prev.] Tako torej. Od kod ste? [“Doma sem iz države New York.”] Iz države New York,
Yankee, kajne. [“Da.”] Torej, to je lepa država. Tam imam nekaj sorodnikov. Moj stric



Znak 3

živi  v  Plattsburgu.  Oh,  zelo lepo sem se imel  v New Yorku.  Spet grem tja na novo
srečanje, v mesto New York, v Kamnito cerkev. Dobro.

Torej, ime mu je Mark, ste rekli? [Oče pravi: “Danijel Mark.” - op. prev.] Daniel
Mark, kako čudovit mali fantek!

Sklonimo naše glave.

Gospod  Jezus,  prinašamo  Ti  malega  Danijela  Marka  v  posvetitev  njegovega
življenja. Očetu in materi je bilo dano, da vzgajata tega malega otroka skladno z Božjimi
napotki. In vesta, da sta nezmožna, zato ga prinašata Tebi, Gospod, da bi Ti blagoslovil
njegovo življenje. In sedaj, in vemo, da so časi zli. Gledamo te malčke, preprosto ne
vemo, kaj nam bo prinesel jutrišnji dan, toda karkoli že, zaupamo jih v Tvojo roko. Na
tega malega fanta polagamo roke in posvečujemo njegovo življenje Tebi, da Ti služi vse
življenje v Božjem Kraljestvu, to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

Bog naj te blagoslovi, brat. Čudovit fant je. In bodi blagoslovljen, mali Mark.

O… jih, pripeljite jih,

pripeljite jih iz greha polj;

O, pripeljite jih, pripeljite jih,

Pripeljite malčke k Jezusu.

To je čudovito! Hvala ti, sestra.

11 Koliko vas je bilo tu v nedeljo, smo prejšnjo nedeljo molili za vas in opazite učinke
in čutite, da ste ozdravljeni? Dvignite roke tisti, za katere smo molili. Oh, joj, poglej no,
skoraj vsi.

[Brat  Neville  pravi:  “Aleluja!  Mar  to  ni  čudovito!  Slava  Bogu!  Cel  teden  sem
prejemal novice o tem.” - op. prev.] Tako je. Tudi jaz. Rad bi se le usedel in poslušal,
vidite?

Vidite, dogaja se nekaj, o čemer vam bom govoril kasneje. Torej, sedaj, vidite to je
- to je sijajno in čudovito. In če mi… O tem bomo govorili na katerem drugem srečanju,
veste, enkrat. Začenja se dogajati in tako smo hvaležni za to.

12 In bil sem v Kentuckyju, kot sem vsako leto, ko grem tja. Tam sem bil skupaj z
nekaj svojimi prijatelji. In ne gre le za lov na veverice, vi to veste, vidite?

Zares se imamo čudovito in hvaležni smo Gospodu!

13 Iti bom moral, po tem srečanju bom moral iti domov. In potem in mi smo… Potem
bom čez čas ponovno šel tu mimo, ko bom šel na srečanje v New York. In če bomo imeli
možnost  za  kratek čas  ustaviti,  torej,  bomo z  veseljem imeli  še  eno srečanje  tu  v
Tabernaklju.

Potem se moram vrniti, iti v Shreveport. In potem gremo nazaj domov in v času
praznikov imamo namen biti tu, če bo po Gospodovi volji, pripeljati družino nazaj. In
potem - in potem želim…

Potem pride na vrsto moje srečanje v Phoenixu, v januarju. To je tamkajšnje letno
srečanje Krščanskih poslovnih mož. In kakšen teden ali deset dni prej bom poskušal
najeti tisti veliki… Skupnost Jezusovo Ime; včasih je bil tam brat Garcia, španski brat,
tam imajo čudovit, velik prostor. Pravkar so ga zgradili. Sprejme lahko več tisoč ljudi,
čisto  nov  in  njihova  skupnost  je  čisto  majhna.  Rekli  so  mi,  da  ga  lahko  kadarkoli
najamem. Namesto da bi šel panoramsko po celotni dolini, od cerkve do cerkve, mislim,
da bom preprosto združil vso stvar v eno veliko združeno srečanje, vidite, in ga imel
tam.

14 In tako lahko najamemo tempelj. Sedaj se bomo pozanimali, če ga lahko in potem
imeli  zborovanje  Krščanskih  poslovnih  mož.  In  dokler  se  ne  uredijo  stvari  glede
potovanja v tujino, bomo poskušali pripraviti srečanja na jugu, v januarju in februarju in
marcu, po južnih državah. In potem - potem gremo… če bi se sedaj odpravili v Afriko…
Vidite, ta božični čas je za njih kot četrti julij. Vidite, deževno je in neprijetno in ob tem
času ne morete iti tja. Tako pride najprimernejši čas za potovanje tja šele kasneje. Tako
želimo odpotovati,  v kolikor bo možno, na Norveško in oditi  na drugo stran sveta v
Afriko in tam tudi zaključiti, če bo Gospodu po volji.

Toda molite za nas sedaj. In radi vas imamo in to veste. Torej pričakujemo nadvse
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obilno, več kar bi lahko storili ali sploh pomislili, da Gospod lahko stori.

15 In verjamemo, da bo nocoj pomembna služba ozdravljenja. Verjamem, da bo… Ker
imamo nocoj Gospodovo Večerjo, bom govoril le kratek čas. Torej kakšnih dvajset ali
trideset minut, potem bomo imeli molitveno vrsto in - in potem bomo imeli takoj za tem
Gospodovo Večerjo.  In  vabljeni  ste,  da  ostanete  med nami;  veseli  bomo.  Nimamo
Gospodove Večerje zaprtega tipa. Na voljo je vsakemu verniku, vsakemu verniku.

In preden berem iz Biblije, bi prosil, da bi za trenutek sklonili naše glave. Svojega
dobrega prijatelja, brata Lee Vayla, bom prosil, da nas povede v molitev, da bi Bog
blagoslovil Svojo Besedo. Brat Vayle, boš storil to za nas?

[Brat Lee Vayle sedaj moli. - op. prev.] Amen. Usliši to, Gospod. Usliši to, Gospod.
Usliši to, Gospod. Da, Gospod. Amen.

16 Sedaj… Resno, spoštljivo pristopimo Besedi. Tega jutra želim brati  iz Eksodusa
[Eksodus ali II. Mojzesova knjiga - op. prev.], 12. poglavja, s pričetkom v 12. vrstici,
12. in vključno 13. vrstico. Sedaj poslušajte pazljivo. Pred nocojšnjo Gospodovo Večerjo
preberite 12. poglavje Eksodusa, celo poglavje; ker prav 11. vrstica govori o pripravah
na potovanje in Gospodovo Večerjo pred potovanjem. Sedaj bomo zelo spoštljivo začeli.
Torej, 12. vrstica, 12. poglavja:

“Kajti to noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v
egiptovski  deželi,  od  človeka  do  živine,  in  izvršim  sodbo  nad  vsemi
egiptovskimi bogovi. Jaz sem GOSPOD.

Tedaj bo za vas kri znak na hišah, v katerih bivate: in ko zagledam kri,
pojdem mimo vas;  in  pri  vas  ne  bo  morilne  šibe,  ko  udarim egiptovsko
deželo.“

Naj Gospod blagoslovi Svojo Sveto Besedo!

17 Torej, iz tega želim za témo vzeti eno kratko besedo s petimi črkami: “Znak.” [V
originalnem angleškem jeziku je uporabljena beseda token, ki ima pet črk - op. prev.]
Znak! Govoriti želim o besedi, oziroma poučevati nedeljsko šolo o besedi “Znak.” Biblija
tu pravi: “Tedaj bo za vas kri znak.” Torej želimo uporabiti besedo “Znak.”

18 Torej, ne vemo; ko gledam na uro in ko pride čas, torej, to so… Tu imam zapisanih
veliko, veliko biblijskih vrstic. Torej ne… In vem, da nekaj časa ne bom z vami. In kako
naj vemo, da za nekoga izmed nas ne bo to zadnje srečanje, zato poskušajmo k Temu
pristopiti kar najbolj spoštljivo. Vem, da je naporno. Gospod nam je dal lepo jutro za to
službo, prav prijetno. In sedaj se poskušajmo osredotočiti na vse, o čemer govorimo,
tako da… če je tu karkoli, kar vam Gospod želi sporočiti, da bi vam bilo to dano.
19 In tu ne stojimo zato, da bi nas videli. Sem nikoli ne prihajamo zato, da bi drugi
videli kaj smo oblečeni. Ali… Sem, sem prihajamo zaradi ene stvari, kot je v molitvi molil
naš brat: “Tu smo zato, da slišimo Besedo, Besedo, ki prihaja k nam.” To si želimo, kajti
to je edino, kar nam bo nekaj pomenilo, nekaj kar bo stvarno, nekaj kar - kar nam bo
pomagalo.

20 In mi smo umirajoči ljudje. Vsa človeška bitja gredo proti večnosti. Tako imamo
določen čas, da se odločimo za pot, po kateri bomo šli. In pot je pred nami; lahko gremo
v katerokoli stran po lastni izbiri. Tako je On odredil Adamu in Evi in tako je odredil nam.

21 Vedeti moramo, da ne glede kaj delamo ali kako smo uspešni v življenju, smo brez
Kristusa izgubili popolnoma vse. Torej, če je On, po tem… Če je On vse, kar si lahko
nadejamo v prihodnosti, bi bili najbolj nespametni ljudje, ko Tega ne bi sprejeli, bili in -
in tega cenili. Ne le sprejeli, ampak prišli do nečesa, kar je več kot to. Ko To dobite, ne
vzemite Tega in le odložite na polico. To mora biti dano v uporabo.

Kot da bi šli k zdravniku po zdravilo in ga potem odložili na polico. Če greste po
zdravilo,  ga  potem  tudi  zaužijte.  Če  vas  muči  bolezen  in  naj  bi  vam  to  zdravilo
pomagalo, potem zaužijte, kar vam je dal; in zaužijte ga natanko na predpisani način,
kajti nekaj minut razlike pri zaužitju včasih pomeni ogromno. In kako naj bi mi vedeli…

Toda pri tej današnji témi lahko en sam trenutek vaše odločitve določi vašo večno
destinacijo. To sprejmite natanko tako, kot vam On To podaja.

Znak, “Tedaj bo za vas kri znak.”

22 Torej, najprej, kaj je znak? To je med nami, angleško govorečimi ljudmi, pogosto
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uporabljena beseda, še posebej tu v Ameriki. Znak je… Slovar dejansko pravi, da je znak
dokazilo, to je dokazilo, da je bila plačana cena za vožnjo, vidite. Da je vožnja, oziroma
cena; da je bila zahtevana cena plačana.

Na primer vozovnica za vlak ali vozovnica za avtobus. Greste in plačate vašo - vašo
voznino in potem vam dajo znak in ta znak ne more biti uporabljen za nič drugega kot le
za vožnjo na tej vlakovni progi. In to je železniškemu podjetju znak, da ste plačali vašo
voznino. To je znak in ne morete ga uporabiti za nič drugega. Ne velja na nobeni drugi
progi. Velja le na tej progi. In to je - to je znak.

23 Torej, to o čemer govorimo, kjer začenjamo, tu Bog govori Izraelu: “Tedaj bo za
vas kri jagnjeta znak.” Izraelovo jagnje, zaklano, je bil Jehovin zahtevani znak. To mora
biti kri. Bog je uvedel znak in ga dal Izraelu. In noben drug znak ne bo zadoščal, vidite,
ne more biti priznan.

24 Svetu je  to  le  navadna neumnost.  Toda Bogu je  to  edini  način.  Edino,  kar  On
zahteva,  je  ta  znak.  Mora biti  tam.  In  vi  ne  morete  dobiti  znaka,  dokler  vožnja  ni
plačana, potem ste lastnik Znaka, ki vam daje privilegij prostega prehoda: “Ko zagledam
Kri,  pojdem mimo  vas.”  Kakšen  čas,  kakšen  privilegij,  da  veste,  da  v  sebi  nosite
Prepustnico. “Ko zagledam kri, pojdem mimo vas.” To je edino, kar bo On priznal. Tega
ne more nadomestiti  nič drugega; noben nadomestek, nobena denominacija, ne kaj
drugega. Potrebno je prav To. Bog je rekel: “Le to bom sprejel.”

Ne glede na to, kako pravični so bili, kako dobri so bili, kakšno izobrazbo so imeli,
kako so bili oblečeni, je bil znak edina stvar. “Ko zagledam znak, pojdem mimo vas.” Kri
je  bila  znak,  da  je  bila  Jehovina  zahteva  izpolnjena,  da  je  bilo  storjeno.  Kri  je
predstavljala znak. Kri je bila znak. Vidite? Življenje, ki…

25 Bog je rekel: “Kajti na dan, ko boš jedel z njega, boš gotovo umrl.” In namesto
vernikovega življenja  je  bilo  vzeto  nadomestno življenje.  Po  milosti  je  Bog sprejel
zamenjavo za življenje onečaščene osebe. Ko se je Njegov otrok onečastil z grehom, z
nevero Besedi,  je Bog, bogat v usmiljenju, pripravil  nadomestek; in sicer,  nekaj je
moralo umreti namesto njega. Nič drugega ni zadoščalo.

26 Zato Kajnova jabolka in  breskve in  tako naprej,  niso zadoščale.  Moralo  je  biti
življenje, ki je imelo v sebi kri. In življenje je zapustilo žrtev in tedaj je bila kri znak, da
je bil Božji ukaz izvršen. Torej, kaj je Bog zahteval? Življenje; in kri je dokazovala, da je
življenje vsekakor ugasnilo. Tako je bila kri znak, da je bilo žrtvovano življenje, da je
nekaj umrlo, kakor je zahteval Bog; da je bilo žrtvovano življenje in prelita kri. In kri je
bila znak, da je ugasnilo življenje. Kri je bila znak življenja živali, žrtvovanega po Božjem
izreku. Vidite?

27 Verujoči vernik je bil z znakom identificiran s svojo žrtvijo. Ne želim se predolgo
zadrževati na teh kratkih citatih, čeprav bi lahko imeli na podlagi vsakega izmed njih
celo  pridigo,  toda  za  trenutek  se  na  tem mestu  le  želim zaustaviti,  da  bi  poudaril
naslednje. Vernik je moral biti identificiran s svojo žrtvijo. Vidite? V kolikor bi bila to le
nekakšna žrtev, ki bi jo on dal in - in bi bila žrtvovana kar tako; toda on je moral biti v
njej  identificiran.  Pravzaprav  je  moral  najprej  nanjo  položiti  svoje  roke,  da  se  je
identificiral s svojo žrtvijo. In šele potem je bila kri lahko žrtvovana na način, da se je
štelo,  da  je  on  pod  krvjo.  Kri  je  morala  biti  na  njem.  In  to  je  bil  znak,  da  se  je
identificiral kot krivec in dokazal, da je nedolžno nadomestilo prevzelo njegovo mesto.

28 Kako čudovita slika! Oh, odkupljen! Vidite, pravici je bilo zadoščeno in zahteva
Božje svete pravičnosti je bila izpolnjena. In Bog je rekel: “Sedaj bom zahteval tvoje
življenje.” In potem je ko je življenje grešilo, je nedolžna žrtev zavzela njegovo mesto.
To je bila žival s krvjo, ne jabolko, breskev. To bi moralo vsakomur razjasniti kačonovo
potomstvo, da je šlo za kri. In ta kri, ki ni mogla priti iz sadja, je prišla iz nedolžnega
nadomestka. In tudi življenje je izšlo, namesto njegovega. In kri je bila simbol, da je
umrla žival in da je kri odtekla.

29 In vernik, ki je to kri apliciral na sebi, je pokazal, da je bil poistoveten v odkupitvi,
ker  je  samega  sebe  identificiral  pri  …  z  žrtvijo,  se  povezal  z  žrtvijo,  kri  pa  je
predstavljala znak.

Kako - kako čudovito! Kakšna slika! To je popoln tip Kristusa, natanko tako. Vernik
danes stoji pod prelito Krvjo, poistoveten z Žrtvijo. Bolj popolno ne bi moglo biti! In
kako je Kristus, ki - ki ni žival… Vidite, umrla je žival, toda bila je…
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Smatram, da je najbolj nedolžna stvar, ki obstaja med živalmi, jagnje. Ko je Bog
hotel  identificirati  Jezusa  Kristusa,  Ga  je  identificiral  kot  Jagnje.  In  ko  je  hotel
identificirati  Samega  Sebe,  se  je  identificiral  kot  ptica,  Golob.  In  Golob  je  najbolj
nedolžen in čist med vsemi pticami in jagnje je najbolj nedolžno in čisto med vsemi
živalmi. Tako vidite, ko…

30 Janez je krstil Jezusa in Biblija pravi: “In - in videl je Božjega Duha, ki se je spuščal
kakor golob in prihajal Nadenj.” Zatorej, če bi bil… Če bi bil volk ali če bi bil katerakoli
druga žival; golobja narava se ne bi mogla zliti z naravo volka, kot se tudi narava goloba
ne bi zlila z nobeno drugo živaljo, kot le z jagnjetom. In ti dve naravi sta se srečali, torej
sta se lahko medsebojno ujeli.

31 Sedaj, ali vidite predestinacijo? Ko je prišel tja, je bil Jagnje. Vidite? Vidite? Ko je
bil prinešen, je bil Jagnje. Bil je jagnje. Rojen je bil kot jagnje. Vzgojen je bil kot jagnje.
Vidite?

Zatorej, je to edina zvrst pravega Duha, ki lahko sprejme Besedo, ki lahko sprejme
Kristusa. Ostali bodo poskušali, poskušali so ga prejeti in položiti Božjega Duha na volka,
vidite, jeznega, zlega, podlega. Tam ne bo ostal. Sveti Duh takoj odleti stran. Ne bo
ostal.

32 Kaj če bi ta Golob priletel in namesto da bi to bilo Jagnje, bi bila tam neka druga
žival? Takoj bi vzletel in odletel nazaj. Vidite? Toda ko je našel tisto naravo, s katero se
je lahko zlil, je preprosto postalo Eno.

In potem je - je Golob vodil Jagnje in pazite, Jagnje je vodil v zakol. Sedaj, Jagnje
je bilo Golobu poslušno. Vidite? Ne glede kam ga je vodil, je bilo pripravljeno slediti.

33 Sprašujem se, danes, ko nas Bog vodi k življenju popolne predanosti in služenja
Njemu, se sprašujem, če se naši duhovi včasih ne upirajo, ob tem se nekako sprašujem,
ali smo jagnjeta? Vidite? Vidite? Jagnje je poslušno.

Jagnje je samo-žrtvovalno. Ne - ne jemlje, ne zahteva svojega. Lahko ga položite
na tla in z njega ostrižete volno. To je edina stvar, ki jo ima. Nikoli se v zvezi s tem ne
pritoži;  preprosto  žrtvuje  vse,  kar  ima.  To  je  jagnje.  Vse  daje… vse daje  od sebe,
samega sebe in vse, kar ima.

In takšen je pravi kristjan, če so… samo-požrtvovalen, se ne zmeni za ta svet,
ampak daje vse kar ima Bogu. Vidite?

34 Torej to je bilo popolno jagnje, Kristus. Tako je bila torej skozi žrtev tega jagnjeta,
naravnega jagnjeta v Egiptu, uporabljena kri in ko je bila uporabljena, je predstavljala
znak, kaj naj potem predstavlja Kri tega Jagnjeta? Vidite? Znak da smo mrtvi sami sebi
in poistoveteni z našo Žrtvijo. Vidite? Torej Jagnje in - in Kri in oseba so vsi skupaj
poistoveteni, Žrtev in vernik. Vidite, v svojem življenju ste poistoveteni z vašo Žrtvijo.
To vas naredi tisto, kar ste.
35 Potem je bila kri znak oziroma identifikacija. Kri je identificirala, da je vernik ubil
jagnje in sprejel jagnje in nanesel znak na sebe (in to znamenje apliciral na sebi), da se
ni sramoval [“nanesel znak na sebe” pomeni - kot so Izraelci nanesli kri jagnjeta na
podboje vrat, kot znak - op. prev.] . Ni mu bilo mar, kdo je to videl. Želel je, da bi videli
vsi in vse skupaj je bilo postavljeno na takšno mesto, da je znak videl vsak, ki je šel
mimo.

Vidite, mnogi ljudje želijo biti kristjan in oni - oni - oni želijo to početi na skrivaj,
tako  da  nihče  ne  bi  vedel,  da  so  kristjani.  Morda  sodelavci,  s  katerimi  se  družijo,
nekateri si mislijo: “Sedaj, poglej, jaz - jaz - jaz želim biti kristjan, toda ne želim, da bi
ta-in-ta to vedel.” Vidite? Torej, sedaj, vidite, to ni kristjanstvo.

Kristjanstvo mora pokazati svoj Znak, vidite, javno, v javnem življenju, v pisarni,
na ulici, v času težav, kjerkoli, v cerkvi, vsepovsod drugje. Kri je Znak in Znak mora biti
prikazan, vidite, sicer (ko ni) zaveza sploh ni v veljavi.

36 Kri je bila znak oziroma identifikacija, ki je identificirala, da je ta oseba odkupljena.
Sedaj,  torej,  pazite,  oni  so bili  odkupljeni  še preden se je sploh kaj  zgodilo.  Kri  so
nanesli po veri. Vidite, še preden se je dejansko zgodilo, je bila kri nanešena po veri,
verujoč, da se to bo zgodilo. Vidite? Še preden je šla Božja jeza skozi deželo, je morala
najprej biti nanešena kri. Potem ko je jeza padla, je bilo že prepozno.

Sedaj imamo tu lekcijo, ki bi vam jo morda zares lahko na kratko razložili. Poglejte,
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še preden se zgodi; kajti prihaja čas, ko Krvi ne boste mogli več nanesti.

37 Jagnje je bilo usmrčeno v večernem času, po tem ko je bilo hranjeno štirinajst dni.
In potem je bilo jagnje ubito in kri je bila nanešena v večernem času. Ali razumete?
Znak sploh ni prišel v obstoj, preden ni nastopil večerni čas.

38 In sedaj je večerni čas dobe, v kateri živimo. To je večerni čas za - za Cerkev. To je
večerni čas za mene. To je večerni čas za moje Sporočilo. Umiram. Odhajam. Odhajam v
večernem času Evangelija. In prišli smo skozi čas opravičenja in tako naprej, ampak
sedaj je čas, ko mora biti nanešen Znak. Prejšnjo nedeljo sem vam povedal, da želim o
nečem govoriti z vami; to je to. Čas ko - v katerem se preprosto ne morete igrati. To
mora biti opravljeno. Če mora kdaj koli biti opravljeno, mora to biti opravljeno sedaj.
Kajti lahko vidimo, da je kazen že pripravljena da gre skozi deželo in vse, kar ne bo pod
tem Znakom, bo pogubljeno. Kri vas identificira. Pazite.

39 Kajti živalsko življenje se ni moglo vrniti na človeško bitje. Ko je bila prelita kri, je
vsekakor izšlo tudi življenje, saj je bila to celota. In ko je šla kri življenja ven iz njega,
življenje je nekaj drugega kot kri… Torej, kri predstavlja kemijo življenja, toda življenje
je nekaj drugega kot kri, pa vendar je življenje v krvi. In živalsko življenje se ni moglo
vrniti na vernika. Ko je prelil to jagnjetovo kri, je moral nanesti kemijo [kemično snov -
op. prev.], ker je -življenje je izšlo in se ni moglo vrniti.
40 Kajti ni moglo priti na človeško bitje, ker živalsko življenje nima duše. Žival ne ve,
da je gola,  in ona - ona se preprosto… se ne zaveda greha. Greha sploh ne pozna,
zatorej je živo bitje ne pa tudi živa duša. Zatorej se to živalsko življenje ni moglo vrniti
na človeško življenje, ker v tistem življenju ni imelo duše. Torej, obstaja življenje, kri;
življenje in duša v življenju; duša predstavlja naravo življenja. Zatorej ni imelo določene
narave, to je bila žival, tako je kri predstavljala znak, da je bilo dano življenje.

Toda  na  tem  čudovitem  mestu,  pod  to  zavezo,  obstaja  razlika  med  Krvjo  in
Življenjem. Znak za vernika v današnjem času je Sveti Duh; ne kri - kemija, pač pa je to
Božji Sveti Duh. To je Znak, ki ga Bog zahteva od Cerkve danes. Bog mora videti ta
Znak. Mora Ga videti v vsakem izmed nas.

41 Potemtakem, ko se prikazujejo večerne sence in se pripravlja izlitje jeze iz Višav na
brezbožne narode in na brezbožne nevernike, na tiste, ki izpovedujejo nekaj, ne da bi to
tudi posedovali, na te stvari! In poskušal sem odkriti in živeti v tem, da vidim kako je,
preden vam govorim o tem. Torej, živimo v sencah in jeza se pripravlja da udari in Bog
zahteva Znak, da si ti sam sprejel Njegov Znak, Svetega Duha. To je edini način in edini
znak, ki ga bo Bog sploh obšel, kajti To je dejansko Življenje Jezusa Kristusa, ki se je
vrnilo v vernika.

Živalsko življenje se ni moglo vrniti, zato je morala biti kri nanešena na vrata, na
nadpražnik, na vratnici vrat; da bi vsak mimoidoči, vsa javnost, kdorkoli bi šel mimo
hiše, vedel, da je na teh vratih znak krvi, da je na teh vratih umrlo življenje. Amen!

42 Tako mora biti z vsakim vernikom danes, napolnjenim s Svetim Duhom; Znak, da
se je prelita Jagnjetova Kri, tisto Življenje, ki je bilo v Jagnjetu, vrnilo nazaj in je javno
zapečateno tam notri, da vsakdo, ki gre mimo, ki govori z vami, ki ima kakršnokoli
zvezo z vami, vidi, da je bila nanešena Kri in da je Znak Življenja, ki je bilo v tisti Krvi,
na vas. Vi ste varni pred jezo. Edinole to; ne članstvo. Nikakor.

Živalsko življenje ni moglo priti na vernika, ker je bila to žival in to je govorilo le o
vesti, prikazujoč, da bo nekoč prišla popolna Žrtev.

43 In sedaj, kako bi lahko obstajala še bolj popolna Žrtev, kot Bog Sam, ki je Sam
postal Sprava? Da je Bog postal telo v Svoji Lastni kreativni Krvi, je to edini način, da je
Božje Življenje kdajkoli lahko prišlo nazaj.

Ker smo bili vsi rojeni po seksu in tako je torej življenje, ki je tam notri, od sveta in
tisto življenje ne bo obstalo. To je stvar, ki je že sojena in obsojena. Tega ne morete
popraviti. Ni načina, da bi to popravili. Ni načina, da bi to zgladili. Ni načina, da bi to
izboljšali. To mora umreti! To je edina zahteva, ki je. Mora umreti.

In Nadomestilo, Življenje Jezusa Kristusa, mora priti v vas, kar je Sveti Duh, Božji
Znak; da ste sprejeli Kri Njegovega Sina, Jezusa Kristusa.

Zatorej,  v  Wesleyevih  dneh  ali…  V  dneh  Lutra,  so  bili  učeni,  “da  verujejo.”  V
Wesleyevih  dneh,  “kemija  Krvi.”  Ampak  to  je  zadnji  dan,  ko  -  ko  je  zahtevano
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Znamenje. In to skupaj sestavlja vso celoto za vzetje. Ali vidite to? [Skupnost pravi:
“Amen.” - op. prev.]

44 Voda, kri in duh pridejo, ko mati rodi otroka. Prva stvar, ki pride pri normalnem
porodu, je voda; druga stvar je kri in naslednja stvar je življenje.

Iz telesa našega Gospoda Jezusa Kristusa je prišla: voda, Kri in Življenje. In celotna
Cerkev, Nevesta, skupaj, je bila zgrajena skozi opravičenje, posvetitev in krst v Svetem
Duhu, ki je Znak.

45 Kot pravi v Hebrejcem 11: “Okrog so hodili v ovčjih kožuhih in kozjih kožah, trpeli
so pomanjkanje, in vse te stvari so delali, a niso dosegli popolnosti brez nas.”

46 In Cerkev tega dne, ki je prejela Znak krsta v Svetem Duhu, da je bila prelita Kri in
da je nad Cerkvijo Sveti Duh; brez nas potemtakem ne morejo vstati. Pač pa so odvisni
od nas, kajti Bog je obljubil, da bo On To imel in da bo nekdo tam. Ne vem, kdo to bo,
toda nekdo bo To prejel. Edina stvar, za katero sem odgovoren, je da To pridigam. To je
Božja zadeva, da poskrbi za tisto predestinirano seme. Ono bo tam, zares. Ker oni bodo
tam,  vsak  izmed  njih,  eden  z  drugim;  doba  vode,  doba  Krvi  in  sedaj  doba  Znaka
Svetega Duha.

47 In zapomnite si, Izrael je šel skozi mnoge stvari, ampak to je bil večerni čas, ko je
bilo zahtevano znamenje; ne v jutru, ne med pripravo - v času štirinajstdnevne oskrbe
jagnjeta. Izrael je vedel, da nekaj prihaja.

Tako je vedel  tudi  Luter,  tudi  Wesley je vedel,  tudi  Finney, Knox, Calvin so to
vedeli. To je to! Vedeli so, da bo prišel čas, ko se bo Ognjeni Steber vrnil v Cerkev.
Vedeli so, da bo prišel čas, ko se bodo zgodile te stvari, ampak tega niso doživeli, so pa
to pričakovali.

Izrael je vedel, da se nekaj bliža, ampak bilo je v večernem času, ko je bila ta
jagnjetova kri, znak, dan na vrata. Dasi je bilo jagnje že dvignjeno.

48 Že ves čas je bilo to Jagnje. Jagnje je bilo v Lutrovem času; Jagnje - Jagnje je bilo
v  Wesleyevem času,  ampak sedaj  je  čas  Znaka,  da  mora biti  vsaka hiša  pokrita  z
Znakom. Vsaka Božja hiša mora biti prekrita z Znakom. Vsi, ki so v njej, morajo biti
pokriti z Znakom. In Božja Hiša je Telo Jezusa Kristusa in z enim Duhom smo vsi krščeni
v ta Znak in postanemo del Tega, da, kakor je rekel Bog: “Ko zagledam prikazan ta
Znak, pojdem mimo vas.” V kakšni uri živimo. Oh!
49 Kri je identificirala - identificirala vernika, ker je šlo življenje ven, ni moglo priti
nazaj, tako je moral imeti kemijo. Moral je imeti kot nekakšno barvo, kri, kemijo, ki je
pokazala, da je ugasnilo življenje.

Sedaj je prav Duh Sam Znak. Sveti Duh Sam je Znak, ne Kri. Kri je bila prelita na
Golgoti, to je res. Toda Kri, kar se tiče Nje same, je šla nazaj v svoje elemente iz katerih
je prišla, iz hrane, od katere je On živel. Ampak, vidite, znotraj tiste Krvne celice je bilo
Življenje, ki je premaknilo krvno celico v gibanje. Če je bilo… Kemija sama v sebi ni
imela nikakršnega Življenja in se zato ni mogla premikati. Toda ko je v kemijo krvi prišlo
Življenje, je formiralo celico. Formiralo je Svojo Lastno celico, potem celico za celico,
potem je nastal Človek. In ta Človek je bil Bog, Emanuel, v telesu. Toda ko se je to
Življenje  vrnilo,  je  šla  kemija  tja,  toda Sveti  Duh je  Znak na Cerkvi,  da  oni  vidijo
Kristusa.

50 Mora biti, ker žena in njen mož postaneta eno. Onadva postaneta eno. In tako tudi
Nevesta  in  Kristus  postaneta  Eno.  Služba  Neveste  in  služba  Kristusa,  je  ista.  In
zapomnite si: “V prvi knjigi sem poročal, Teófil, o vsem, kar je Jezus začel delati in še
nadaljuje delati…” Njegova smrt Ga ni zaustavila. Ne, nikakor. Ponovno se je vrnil. Ne
kot tretja oseba, ampak se je ista Oseba ponovno vrnila v obliki Svetega Duha, in da
nadaljuje z delom; in nadaljuje, pravi Knjiga Dejanj. “Jezus Kristus isti, včeraj in danes
in na veke.” To je Znak. To je znamenje.

51 Ko sta šla Peter in Janez skozi vrata imenovana Lepa, je tam ležal človek, ki je bil
pohabljen, hrom še iz materinega telesa, in on je rekel: “Srebra in zlata nimam, dam ti
pa, kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, vstani in hôdi!” Vidite? In oni so
govorili z njima in vedeli, da sta nevedna in neizobražena človeka, a opazili so, da sta
bila  z  Jezusom.  Vidite,  tam je  bil  prikazan  Znak.  Vidite,  “Kar  imam…”  Ko  je  videl
ubogega, padlega brata, ki je ležal tam, pohabljen in pokvečen in vse. In isto Življenje,
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ki je bilo v Jezusu, je bilo v njima: “Kar imam…”

“V mojem imenu boste izganjali demone.” Ne, “Jaz bom.” “Vi boste!” “Če boste vi
rekli tej gori!” Ne, “Če bom Jaz rekel.” “Če boste vi rekli tej gori!”

Oh, brat, čas, ko mora biti prikazan tisti Znak, je tu. Lahko ga vidimo. Vemo, da
smo sedaj blizu konca. Prinesli smo vse vrste sporočil, da pokažejo znake in čudeže, In
sedaj se vračamo na to, kar mora storiti cerkev. Znak mora biti prikazan. “Ko zagledam
Kri, pojdem mimo vas.” Nič drugega ne bo delovalo. To mora biti Kri. Sedaj, Sveti Duh
je naš Znak, od Boga.

52 Kot ko je veliki teolog, učenjak, baptistični brat, dober človek, dober karakter, ko je
nekoč prišel k meni in rekel: “Brat Branham,” je rekel, “ti govoriš o tem Svetem Duhu,”
rekel je: “torej, to ni nič novega.” Rekel je: “Mi o tem učimo že vse skozi, skozi dobe.”
In odgovoril sem: “Torej, jaz…” Rekel je: “Sprejeli smo Svetega Duha.”

Rekel sem: »Kdaj ste ga sprejeli?“

Rekel je: “Ko sem vzveroval.” Ker…, vedel sem, da je to baptistična teologija, da
“Ko vzveruješ, sprejmeš Svetega Duha.”

Rekel sem: “Potem je Pavel rekel, v Dejanjih 19, množici, skupini baptistov, ki so
imeli baptističnega pridigarja, ki je bil eden izmed Janezovih spreobrnjencev, ki je z
Biblijo dokazoval, da je bil Jezus zares Kristus.”

53 “Ko je Pavel prepotoval kraje v notranjosti in prišel v Efez. Tam je našel nekaj
učencev in jih vprašal: 'Ali ste prejeli Svetega Duha, odkar ste vzverovali?' Odgovorili
so: 'Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh.'” Potem jih je vprašal, kako so bili krščeni. In
on niso bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, žrtvovanega Jagnjeta. Z Njim sploh niso bili
identificirani. Oni so samo verovali; kot da bi imeli tam zdravilo in ga ne bi vzeli. Pavel
jim je ukazal, naj se ponovno krstijo v Ime Jezusa Kristusa.

In ko je to storil, je nad njih prišel Znak. Bili so identificirani z deli in znaki Svetega
Duha, govoreč jezike skozi njih in prerokovali so in poveličevali Boga. Bili so identificirani
kot - kot - s svojo žrtvijo.

54 In Sveti Duh je naša identifikacija. To je tisto, kar nas identificira kot kristjane. Ne
naše članstvo v cerkvi, ne naše razumevanje Biblije, ne koliko veste o Bibliji. Ampak je
koliko veliko veste o Avtorju, vidite, oziroma v kakšni meri Avtor živi v vas. Vi - vi ste
odšli. Vas ni več. Vi sebe smatrate kot mrtve in Znak je tisto, kar živi v vas. In to ni vaše
življenje; to je On.

Pavel je rekel: “Življenje, ki ga živim sedaj.” Živel je drugačno življenje, kot ga je
nekoč. “Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni.” Tam je identificiran Znak, ki ga je
zahteval  Bog.  Identificiran  z  našo…  Identifikacija  z  našo  Žrtvijo,  življenje  našega
Rešitelja v nas, Sveti Duh.

Oh kakšen - kakšen pozitiven Znak! Drugih Znakov ne more biti več. Oh, joj, ko bi
le lahko dojeli misel tega. Ko bi imel tega jutra moč, z besedami, izraziti in postaviti v
vašo dušo, ki je v notranjosti; ne v vaša ušesa, ampak v vašo dušo in bi vi - vi lahko
videli garancijo Tega. To - to naredi, To vas tako sprosti.

55 Kaj če bi vi,  če bi zagrešili  zločin in bi bili  sojeni pred zveznim sodiščem. In bi
vedeli, da če vas spoznajo za krivega, da bi morali umreti, bi morali iti na električni stol
ali v plinsko celico ali bi vas usmrtili s katerokoli javno usmrtitvijo, mogoče obešanje ali
kaj takega, linč, karkoli bi bila kazen. In bi vedeli, da ste… Ste krivi. Vedeli bi, da ste
krivi in da morate umreti, če ne dobite kakšnega odvetnika, ki vas bo predstavljal, ki vas
bo rešil iz zadeve. In sedaj, želeli bi si najboljšega odvetnika, ki bi ga lahko dobili.

In potem ko bi dobili dobrega odvetnika, ki je dober, pameten odvetnik, bi začutili,
da je vaš primer malce… malce bi se lahko sprostili, ker bi imeli odvetnika. Ampak še
vedno  bi  bilo  tam vprašanje,  ali  lahko  ta  odvetnik  spremeni  sodnikovo  mišljenje,
oziroma prepriča  poroto;  ali  bi  ta  odvetnik,  z  njegovim pametnim govorjenjem in
poznavanjem zakonov lahko to spremenil in zagovarjal vaš primer in dokazal, da - da bi
vi še lahko živeli. Pa vendar, v vsej njegovi - njegovi veliki avtoriteti in velikem govoru,
ki bi ga priredil in vtisu, ki bi ga lahko naredil na poroto ali na sodnika, bi vi - bi vi - bi se
vi…  Morda  bi  se  lahko  sprostili  za  nekaj  minut,  a  še  vedno  bi  bilo  v  vaših  mislih
vprašanje: “Ali mu bo uspelo?”

56 Toda v tem primeru, je Sodnik Sam postal  naš Odvetnik. Bog je postal  človek.
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Noben drug odvetnik  tega ni  mogel  storiti.  Nismo ga mogli  najti.  Mojzes  in  zakon,
preroki, nič ni moglo tega storiti. Tako je Sodnik postal vse: Porota, Odvetnik in Sam
Sodnik; in vzel pravico Svojega Zakona v Svoje Lastne roke in Sam plačal ceno tega. Ali
bi sploh lahko bili še bolj zaščiteni? In poslal Svoje Lastno Življenje nazaj na nas, kot
Pričo, da je to sprejel. Kako zaščiteni.

“Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si Ti z menoj.”

57 Ko On postane vse: Sodnik, Porota in - in Odvetnik, je zagovarjal naš primer. Mi,
spoznani za krive v skladu z Njegovim Lastnim zakonom; in On je prišel in zavzel mesto
krive osebe, ki je bila v svetišču. Vzel je njegov greh. Vzel ga je Nase in umrl in plačal
ceno in prelil Svojo Kri in dal nazaj Svoj Lasten Znak, Njegovo Lastno Življenje.

Torej, mi smo popolno… Primer je opuščen. Za vernika greh več ne obstaja. O Bog,
usmili se, če ljudje tega ne morejo videti, da tožbe ni več. “Kdor posluša Mojo besedo in
veruje Njemu, ki Me je poslal, ima Večno Življenje in ne pride v Obsodbo, temveč je
prestopil iz smrti v Življenje.” Tu je tožba. Tožba je opuščena! Tožbe ni več. Amen!
Potem zagotovo - zagotovo s prikazanim Znakom, ko začne Smrt udarjati tam na vrata,
nima nadzora. Vidite? Da.
58 Znak je uporabljen. Sedaj je prepoznan le Znak. Vidite, On je storil to, da bi lahko
prišel Znak. Znak je bil Božje Življenje.

In  ko  je  Bog naredil  prvega človeka,  Ga je  naredil  kot  sina.  In  sin  je  bil  tako
pokvarjen, da je raje poslušal svojo ženo, kot Boga in žena je poslušala hudiča namesto
svojega moža, in ko je to storila, ju je to tako pokvarilo, da je prineslo oskrunitev. In On
je vedel,  da ko sta to storila,  bosta s tem prinesla na svet otroke. Sadež v sredini
drevesa ne bi smel biti dotaknjen, in potem, ko je bil, sta na sebe prinesla greh. In
zatorej je vsa človeška rasa, ki je bila rojena, v grehu. Iz tega ni bilo izhoda.
59 In potem je Bog prišel dol. Samo en način je, da ga vrne nazaj; to je, da Ga vrne
ponovno kot sina. In kako lahko On to stori, ko je Njegov lastni zakon stal tam in rekel,
da je on “obsojen?” Potem je Oče Sam postal eden izmed nas. To je pravo Jagnje. To je
Njegov namen, ki ga je imel mislih.

To je razlog, da je bilo Jagnje tako identificirano v Edenskem vrtu, vedoč, da se
bosta Jagnje in Golob nekoč srečala, ko bosta Jagnje in Golob skupaj. Tako je On vedel,
skozi to, da bomo vsi ponovno skupaj. In bil je pripravljen opraviti takšno žrtev, sedaj,
da bi bil Znak lahko uporabljen, da nismo več tujci, mi nismo več neznanci, ampak smo
sinovi in hčere Boga. Oba, Adam in Eva, žena in mož, združena skupaj so sinovi in hčere
Boga, v Jezusu Kristusu, po Njegovi veliki Žrtvi.
60 In, potem, da ne bi bilo nobene napake! Seme tega življenja, ki mora biti posejano
v zemljo, tega telesa, ki je minljivo seme; in življenje, če je sprijeno življenje v semenu,
pogine s semenom. Ampak On je dal vanj Večno Življenje in ga identificiral kot Svoje
Lastno, da bi ga v vstajenju ponovno dvignil, da ne bo izgubljeno. Ali razumete, kaj
mislim? [Skupnost pravi: “Amen,” - op. prev.]

Tu je to, sedaj ne more biti pogubljeno. Življenje je položeno čezenj. To je Znak, ki
leži čez to malo telo, leži čez to dušo te osebe.

61 Tam čez je Znak, Sveti Duh, da to pripada Bogu. To je Njegovo. “Ko zagledam
Znak, pojdem mimo vas.” Pozitiven Znak, Sveti Duh je naš Znak. Zato, ko prejmete
Svetega Duha, preidete iz  smrti  v Življenje.  To je vse, kar je na tem, ker je v vas
Življenje. Nič več ne morete biti pogubljeni.

Biblija pravi: “Kdor je rojen iz Boga, ne greši, ker ne more grešiti,  saj … Božje
Seme,”  amen,  “saj  v  njem ostaja  Božje  Seme.”  In  kako lahko greši,  če  je  v  njem
brezgrešni Bog. Ko je on v brezgrešnem Bogu, kako lahko greši? Ne glede na to, kaj je
storil,  ga je prekrila Kri. Vidite? Sedaj je novo bitje. Njegove želje in ambicije so iz
nebes, ker je spremenjen iz plevela v pšenico. Njegove želje niso več enake, kot so bile
nekoč in on to kaže.

Pravite: “Oh, jaz To verjamem.” In še vedno grešite? Ne! Zavedeni ste. Vidite? Ne
more prikazati ničesar drugega kot le Znak.

62 Izraelu je bilo zapovedano, da ostane pod tisto krvjo,  dokler  ne pride ukaz za
odhod. “Ne odidite izpod tega!” Ko so bili enkrat pod znakom, so bili tam zapečateni. “Ne
zapuščajte tega!” Tam so ostali vse dokler ni prišla polnoč in so zatrobile trobente. In ko
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so zatrobile trobente, rogovi starih ovnov so začeli  trobiti,  je vsak od njih izstopil  s
svojim premoženjem in odšel v obljubljeno deželo.

Tako je tudi z možem in ženo, ki je napolnjen s Svetim Duhom, zapečaten je in
varen pred vsako škodo in nevarnostjo. Negovo celotno življenje kaže, kaj on je, kjerkoli
hodi,  karkoli  dela,  s  komerkoli  govori.  Ko  pride  v  stik  z  ženami,  ko  pride  v  stik  s
sodelavci,  ko pride v stik s čimerkoli,  tisti  Znak leži  tam. Amen! Ko pride do smrti:
“Hudega se ne bojim, ker si Ti z menoj,” ta Znak je tam. Ko pride do vstajenja, bo tam,
ker ga bo Bog dvignil v zadnjem dnevu. Jezus je rekel tako! “Ko zagledam Kri, Znak,
pojdem mimo vas.” Oh!

63 Zapomnite si, če tisti znak ne bi bil prikazan, bi bila celo zaveza izničena. To je res.
Zaveza  je  bila  izničena.  Zaveze  ni  bilo,  ni  bilo,  dokler  tam ni  bilo  Znaka.  Znak  je
predstavljal zavezo. Bog je z njimi sklenil zavezo, tako je, toda Znak je moral obstajati.
Ni bilo v veljavi, zaveza ni bila, če ni bilo znaka.

Mnogo Židov je bilo morda, ki so rekli: “Pridi sem! Na svojih vratih nimam krvi,
ampak nekaj bi ti rad pokazal, jaz sem obrezan Žid. Jaz sem obrezan.” To ni pomenilo
niti toliko. [Brat Branham tleskne s prsti. - op. prev.] “Ko zagledam kri! Ko zagledam
znak!”

Lahko rečete: “Jaz sem baptist, prezbiterijanec, metodist,” ali karkoli si želite biti.

Ampak, “Ko zagledam Znak!”

Pravite: “Jaz sem vernik. Moja mati je bila članica te cerkve. Moj očka je bil član te
cerkve. Jaz sem član od svojega otroštva.” To ne pomeni niti  toliko. [Brat Branham
tleskne s prsti. - op.prev.] “Ne lažem, kradem. Ne delam tega, Jaz…” To ne pomeni niti
toliko. [Brat Branham tleskne s prsti. - op.prev.] “Pripadam Branhamovem Tabernaklju,
delam to, ono, drugo. Verujem celo Besedo.”

64 Tisti Židje so lahko rekli: “Verujem v Jehovo!”

Poslušal bi Sporočilo ure, če bi res. Gotovo. Imeli so veliko sporočil, toda to je bilo
Sporočilo  ure.  Vidite?  Jaz  verjamem  Sporočilu  ure.  Da,  kri  je  bila  uporabljena  v
večernem času.

Lahko so rekli: “Jaz, jaz sem Žid.”

Danes ljudje pravijo: “Jaz sem kristjan. Lahko ti pokažem moje dolgo članstvo.
Želim, da mi pokažeš, kje sem kdajkoli kaj ukradel, bil kdaj na sodišču. Pokaži mi, kdaj
zagrešil prešuštvo. Nisem naredil teh stvari, ali kaj takega. Pokaži mi en primer.” To
sedaj ne pomeni nič. Ne, ne. Vidite, ne glede na to, koliko je bil zavezan, zaveza je bila
brez efekta. Je ne-efektivna.

Pravite: “Torej, jaz proučujem Biblijo.”

65 Ne zanima me, kaj ste. Brez te zaveze je nad vami Božja jeza. Vidite? To je res.
Zgrabilo  vas je.  Da.  “Vaši  grehi  vas bodo našli.”  Kaj  je  greh? Nevera.  Niste verjeli
Sporočilu.  Niste  verjeli  Besedi.  Niste  verjeli  priči  Znaka  Samega,  ko  se  je  Sam
identificiral med nami. In ali temu ne verjamete? Ne glede na to, kako zelo temu ne
verjamete, mora biti nanešen [Znak - op.prev.].

Lahko  rečete:  “Jaz  To  verjamem.  Jaz  To  verjamem.  Jaz  verjamem,  da  je  To
Resnica. Jaz To sprejemam kot Resnico.” Potem je to vse dobro, pa vendar mora biti
nanešen.

66 Torej, tam je stal neki Žid, mešal kri, ko je jagnje krvavelo, rekoč: “To je Jehova.”

In tam je stal duhovnik in rekel: “Da, gospod, verjamem, da je to resnica.” Toda ni
bila nanešena na njegovo lastno hišo. On se ne želi identificirati tam zunaj s to skupino;
ne, nikakor, s temi fanatiki s krvjo na vratih. On ne želi te identifikacije. Ne glede na to,
kakšen duhovnik je bil, koliko je poznal Besedo, kako dobro je bil vzgojen, katera dela je
storil, koliko je daroval revnim, koliko je žrtvoval!

Pavel je rekel: “Ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel, kot žrtev; ko bi razdal vse
svoje imetje, da bi nahranil lačne; bi imel vso vero, da bi gore prestavljal in tako naprej;
in bi govoril človeške in angelske jezike; in vse te druge stvari,” in je rekel: “nič nisem,
dokler ni nanešen Znak. Dokler ta Znak!” To je tisto, o čemer govorim nocoj, ljubezen.
Vidite? “Sedaj, dokler to ni bilo nanešeno, nisem nič.” Vidite?

67 Ne zanima me, lahko ste izganjali hudiče. Z vašo molitvijo vere ste lahko ozdravljali
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bolne. Lahko ste delali vse te stvari. Ampak če tam ni tega Znaka, ste pod Božjo jezo.
Lahko ste vernik. Lahko stojite za pridigalnico in pridigate Evangelij. “Veliko jih bo prišlo
k  meni  tisti  dan in  reklo:  'Gospod,  Gospod,  ali  nisem prerokoval  v  Tvojem Imenu,
pridigal v Tvojem Imenu? Ali nisem v Tvojem Imenu izganjali demonov?'” To so vsi:
metodist, baptisti in binkoštniki. Jezus je rekel: “Pojdite proč od mene, kateri ravnate
nepostavno! Nikoli vas nisem poznal.”

“Ampak ko zagledam Znak, pojdem mimo vas.” To je Božja zahteva za to uro.
Sporočilo večernega časa je, da se uporabi Znak.

68 Satan je navrgel vse vrste ponaredkov, kot so rokovanje in dokazi in vse tovrstne
stvari. Pozabite na to! Prišel je čas, ko obstaja le Znak Sam; ne nekakšen nadomestek,
hlinjena-vera, nadomestek, karkoli.

Tu je ura, ko Znak Sam identificira Sebe prav med nami in dokazuje, da je On isti
Jezus včeraj, danes in za vedno in da je On popolnoma z Besedo. Mora biti nanešen.
Človek, ki pravi, da ima Znak in zanika to Besedo, kaj je potem s tem? Tega ne morete
storiti. Znak mora biti tam. “Ko jaz … Kri bo za vas Znak.” Sveti Duh, Življenje, ki je bilo
v Krvi, je sedaj Znak za vas. Takoj bomo prišli do tega, vidite. Sveti Duh je Znak. Primer
je zaključen. Tako je. Sedaj, zapomnite si. In jaz…
69 Ni važno, kaj ste, kako ste dobri, kolikokrat ste poskočili gor in dol, koliko cerkvam
ste se pridružili, koliko dobrih stvari ste storili, to vam ne bo pomenilo nič, če Znak ni
uporabljen. To je večerni čas. To je bilo v redu v časih Lutra, to je bilo v redu v časih
Wesleya, a sedaj ne deluje. Ne.

Da, takrat je bilo hranjenje jagnjeta v redu. Tisti, ki so umrli takrat, preden je bilo
jagnje uporabljeno, kri, je bilo to drugače. Tako je. Oni so šli naprej zaradi čiste vesti.
Sojeni bodo na podlagi tega ali so…

Če so bili predestinirani, jih je to zadevalo. Če niso bili, potem ne. To je vse. To je
pravičen Bog. “On - On opravičuje kogarkoli hoče, izkazuje milost do kogarkoli hoče in
obsodi kogarkoli hoče.” On je Bog. To je vse. “On ima milost nad komer ima milost in
obsoja, kogarkoli želi obsoditi.”

70 Žid je lahko s svojo obrezo zelo jasno pokazal, da je vernik.

Obstaja veliko ljudi, fundamentalistov, ki lahko vzamejo to Biblijo in rečejo: “Jaz
sem vernik in Jezus je rekel 'po veri' smo rešeni.” In jaz sem vernik, ampak tisti krst v
Svetem Duhu je neumnost.“  Potem Znak ni  nanešen.  Ne glede koliko veruje,  je  to
razveljavljeno.

Prav tako kakor obreza Žida. Rekel je: “Jaz sem Žid. Zakaj moram iti ven in se
obnašati kot tista druga skupina fanatikov.”

71 Mojzes je hodil, gor in dol po ulici, govoreč: “Večerno sporočilo je tu. Zgodilo se bo,
ob  zaključku  štirinajstih  dni,  boste  zbrali  skupaj  skupnost  in  ubili  jagnje.  Celotna
Izraelova skupnost ga bo ubila, dala svoje roke na njega, se identificirala z njim. In kri
naj bo nanešena na podboja in naddurje vrat, in 'Ko zagledam kri, pojdem mimo vas,
ker je to znak, da ste sprejeli Jagnjetovo smrt, ki sem vam ga priskrbel.'” Kri je bila
znak.
72 Sedaj je Duh Znak. “Vi pa boste v nekaj dneh krščeni v Svetem Duhu.” In ko je bila
prelita Kri, je bil na dan Binkošti poslan Znak, kakor silovit vihar.

To je bila tema vsakega apostola. To je, “Ali ste prejeli Svetega Duha, potem ko ste
vzverovali? Izpokorite se, vsak izmed vas, in dajte se krstiti v Ime Jezusa Kristusa v
odpuščanje grehov in prejeli boste dar Svetega Duha, ker je le-ta Znak, amen, da ste
prešli  iz  smrti  v  Življenje.”  Tako je.  Ko je ta pog-… Židovska cerkev izginila,  so to
prevzeli pogani in tudi tisto sprevrženost; sedaj je ona, Nevesta izšla ven, da zbere tisti
ostanek poganov, zavoljo Njegovega Imena.
73 Vidite, kaj mislim? Ali vidite o čem tukaj govori Pismo? Če Znak ni bil prikazan,
potem zaveza ni bila veljavna. Vidite? Mora biti. Ker, če rečete, da verujete in ne sledite
napotkom Besede, potem ne verujete. Vidite? Čeprav ste obrezani, čeprav se pridružite
in čeprav ste krščeni, vse te stvari ste naredili; to še vedno ni Znak, Sveti Duh.

74 Kot sem že povedal, je pred časom z menoj govoril dober učenjak. Rekel je: “Billy,”
je rekel, “Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Kaj več lahko
človek sploh stori, kot da verjame to?”



Znak 13

Rekel sem: “To je res, doktor. Res je. On je verjel Bogu. Biblija pravi tako. Prav
imaš. Do sem imaš prav.”

Dokler je dvanajstero ogleduhov, ki so bili poslani, da gredo ogledovat v Kanaansko
deželo, dokler so hodili  proti Kanaanu, so napredovali; a ko so prišli  do mejne črte,
potem so zavrnili.

Rekel sem: “Vi baptisti  imate prav do točke, do katere ste prišli,  ampak ali  ste
prejeli  Svetega  Duha,  potem ko  ste  vzverovali?”  Rekel  sem:  “Zapomni  si,  Bog  je
prepoznal Abrahamovo vero. On - on je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost,
to je res, a potem mu je Bog dal pečat obreze, kot znak, da naj mu bo znak.” Ne da je
imelo njegovo obrezano telo kakršnokoli zvezo z njegovo dušo, ampak bilo znak, da je
On (Bog) prepoznal njegovo vero.

In  On  nam  daje  znak  Svetega  Duha,  da  nas  je  sprejel  kot  vernike.  Ker,
“Spreobrnite se, in vsak izmed vas naj se dá v Ime Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje
grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam!”

75 Ali ste to sedaj dojeli? Židje, ne glede na to, kako zelo so lahko dokazali, da so
obrezani, toda znak je moral biti prikazan. Če ni bil tam, potem zaveza ni bila efektivna.
Ni bila.

Enako sedaj, ista stvar. Ne glede na to, kaj delate, ne glede na to kako zelo znate -
znate razložiti Biblijo. Lahko ste proučevalec Biblije. Oh, joj! Lahko - lahko rečete: “Jaz
sem vernik in vse to.” A je še vedno zahtevan Znak. Proučevalec Biblije, ti praviš: “Jaz
sem dobra oseba, brat Branham.”

“Ne zanima me, kaj kdorkoli  pravi,  tega človeka ne morete prekositi.  Nikoli  ga
nisem videl storiti ničesar napačnega, v vsem svojem življenju.” To nima toliko opravka
z Bogom. [Brat Branham tleskne s prsti. - op.prev.] Obstaja ena zahteva in samo ta!

In vi tega ne morete storiti. Ne morete nanesti krvi na podboje vrat, kajti znaka ne
more biti, razen če ne umre jagnje. In kri je bila pozitiven znak, da je jagnje umrlo. Ne
namišljena vera; jagnje je umrlo!

76 In Sveti Duh je pozitivni znak, da je tvoje Jagnje umrlo in da si prejel nase Znak;
ker je Njegovo Lastno Življenje v tebi. Vidite? Tu ni namišljene vere. Tu ni pretvarjanja.
Tu ni posnemanja. To je tam! Vi to veste. Vi to veste. Svet to ve. Znak je tam.

Ne glede, kako dobra je oseba. Lahko je proučevalec Biblije. Lahko je… Lahko je
kakršenkoli dober cerkveni član. Lahko je dobra oseba. Lahko je vodja denominacije.
Lahko je - rimska hierarhija. Ne vem, kdo je to lahko, to ne - to ne pomeni nič.

77 Toda Izrael, vsak proučevalec Biblije ve, da je bil Izrael tip Cerkve, točno tako, za
obljubljeno deželo. In Ona potuje tja.

Toda ko je prišel večerni čas in se je pripravljalo potovanje, je bila postavljena ena
resna zahteva. Ne gleda na to, koliko Žida je bil, kako dobro je skrbel za svoj pridelek,
kako dobro je skrbel za svoje sosede, kako mnogo je storil, kako dober član je bil, koliko
desetine je plačeval. Vse te stvari so bile v redu. To je bilo dobro. Bil je dober človek,
prepoznan med svojimi ljudmi kot dober človek. Toda brez znaka, krvi, je bil pogubljen.

78 Oh, naj mi Bog pomaga, da to zares razjasnim, tako tukaj prisotnim, kot tistim, ki
bodo poslušali posnetek!

Ne glede, lahko ste pridigali Evangelij, lahko ste izganjali zle duhove, lahko ste
govorili v jezikih, lahko ste vpili in plesali v Duhu, toda brez Znaka.

Pravite: “Kljub temu, da počnem vse to?”

Pavel pravi, da je tako: “Ko bi govoril človeške in angelske jezike; ko bi razdal vse
svoje imetje, da bi nahranil lačne; ko bi izročil svoje telo, da bi zgorel kot žrtev; ko bi
imel vso vero, da bi gore prestavljal in te stvari, nisem še nič.” Ne zanašajte se na to.
Gre za Znak! Ne glede koliko ste storili, kako dobri ste; ko bo udarila Božja jeza, bo
prepoznala le Znak.

79 Znak, da je bila cena plačana, je bilo zahtevan. In cena, ki je bila plačana, je bilo
Življenje Jezusa Kristusa in On je dal Svoje Življenje. In Njegov Duh pride nazaj na vas,
kot Znak, da ste sprejeti. In vi nosite Znak s seboj, dan in noč, ne le v nedeljo. Ves čas,
vi imate Znak. “Ko Jaz… Tedaj bo za vas kri znak.”

Pravite, “Še vedno verujem. Vernik sem.” To vse je v redu. Toda če zavrnete Znak,
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kako boste potem vernik? To govori proti vam. Vidite, govori proti vašem pričevanju, kar
delate.

Proučevalec Biblije, dobra oseba, cerkveni član, karkoli že ste, to ne pomeni nič.
Tako je. Mogoče je vaš oče pridigar, mogoče je vaša - vaša mati svetnica. Naj… To je -
to je v redu; oni odgovarjajo sami zase. Kot sem že rekel, poskušajo…

80 Ljudje poskušajo Boga prikazati kot nekega velikega, starega, debelega, otročjega
dedka, vidite, in kup vnukov, ki so kot majhni Rickyji in Elvisi in “V njih ni nič slabega.”

Ne Bog! On nima vnukov. On je Oče. Vi  morate biti  nanovorojeni!  On ni  velik,
nežen, otročji.

On je Bog sodbe. Biblija pravi, da je. Njegova jeza je silovita. Ne teptajte po Tem in
potem pričakujete, da vas bo Božja dobrota nekega dne vzela, v vašem grehu in vas
odnesla v Nebesa. Če bi On to storil,  bi  oprostil  vse to tukaj in vzel Evo. Verjemite
Njegovi Besedi ali boste - boste pogubljeni. In ko verjamete Njegovi Besedi, bo Znak na
vas. Uh-huh.

81 Smrt je bila pripravljena, da tisto noč udari Egipt, vsak trenutek. To je bil grozljiv
čas; vse njihove ceremonije, vsi njihovi praznični dnevi in dnevi posta.

Bog jih je obiskal. Bog je v njihovi sredi pokazal Svoje velike znake in čudeže. Kaj
je  to?  Ustavite  se  za  trenutek  sedaj.  Bog  jim  je  pokazal  Svojo  milost.  Dal  jim  je
priložnost.

Niso je mogli zavrniti in reči: “Ah, to ni nič. To je neumnost. Tam je le nekaj v tem
nalivu, šlo je za izbruh - rdeče blato je izteklo in zato je morje rdeče.” Potem je prišla
toča. Potem so prišle žabe. Bog je pripravil mesto in položil Svojo Besedo v prerokova
usta. In kar je on izgovoril, se je zgodilo in oni so to videli. Tega niso mogli zanikati.

Tisto, za čemer je Mojzes klical, je Mojzes tudi prejel od Boga, ker, je govoril samo
Besedo Boga. Rekel je: “Naredil te bom boga.” Mojzes jim je bil bog. Vidite? Drugega
niso poznali, zato je On rekel: “Ti boš bog in Aron bo tvoj prerok. Vidite, ti boš kot bog,
ker te bom jaz vzel, tvoj glas in s teboj bom ustvarjal. In govoril bom in ljudje tega
morejo zanikati, ker je to natanko tam. Kar boš rekel, se bo zgodilo.” Oh, joj. To je to.
“Pokazal vam bom te stvari.” Joj! In Egipt je to videl. To so videli tik pred večernim
časom, oziroma v večernem času.

Pokazal jim je Svojo dobroto. Pokazal jim je, da lahko to vzame, ozdravi.

82 Čarovniki so poskušali narediti isto stvar, posnemovalci. Vedno jih najdete. Tam sta
bila Janes in Jambres; stala sta tam. A ko je prišlo do prave stvari, tega nista imela. To
je res. Nekaj časa sta sledila. Ampak čez čas je bila njuna prevara razkrita.

In ali ne pravi Biblija, da se bo v zadnjem dnevu zgodila ista stvar. “Kakor sta se
Janes in Jambrés uprla Mojzesu?” A njuna prevara je bila razkrita in ponovno bo tako.
Vidite? Tam je to, ljudje popačenega uma, ki se upirajo Resnici, Dejstvu. Morda imajo
cerkvene skupnosti  in  velike stvari  in  velike,  visoke,  velike sijajne stvari,  a  ura bo
končno prišla.

Trdno stojte z Znakom. To Bog želi,  da storimo. Držite se Njegove Besede. Ne
premaknite se od Nje. Ostanite natanko z Njo. Biblija pravi tako.

Smrt je udarjala. Bog jim je pokazal milost, pokazal sile in znake.

83 Sedaj se zaustavimo za trenutek ali dva, na tisti uri tam. Spomnimo se v naših
mislih, kaj je On obljubil, da se bo zgodilo v zadnjih dneh. Sprašujem se, če tega že
nismo skorajda doživeli, vidite?

On je storil  vse te stvari,  pa se še vedno niso želeli  kesati  ali  verjeti  sporočilo
dneva. Še vedno tega niso želeli storiti, čeprav je bilo prikazano pred njimi in je bilo
gotovo razkrito.

In  ko  vidite,  da  se  dogajajo  takšne  stvari,  je  to  znak  prihajajoče  sodbe.  Tem
stvarem bo sledila sodba. Vedno je bilo tako in to pot ne bo izjeme. Vidite? Sodba sledi
usmiljenje. Ko je milost zavrnjena, ne preostane nič drugega kot le sodba. Zato bo tudi
vedno sledila.

84 Sedaj, prizor. Vsako duhovno dogajanje je znak od Boga. Bodite pazljivi. Opazite
to, vidite. Glejte, vsako duhovno dogajanje, vse kar se zgodi, je znak. Tu nismo po
naključju. Te stvari se ne dogajajo po golem naključju. To je znak. To je znak, da se
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zatečemo - se zatečemo na varno, hitro. Noe je bil znak svoji generaciji; Elija je bil znak
svoji; Janez je bil znak svoji. Vidite? Vse, Sporočilo ure, je znak. Opazujte to, glejte, kaj
to počne. Vidite? To je znak. Vse ima svoj pomen.

In tak tip Sporočila ne bi mogel zgoditi ob nobenem drugem času. Ne bi mogel priti
v Lutrovem dnevu, ne bi mogel priti v Wesleyevem dnevu, tudi v binkoštnem dnevu ne
bi mogel priti. Ne bi mogel. Vidite? Takšna… stvar se še ni zgodila, pa vendar je bila
obljubljena v Bibliji. Vidite? Na koncu smo. Nič se ni moglo zgoditi, ni se moglo zgoditi
vse do tega časa. In dogaja se, da se pokaže kot znak. Sprašujem se, kaj je znak?

Oh, mali ljudje, moj brat, sestra, pojdi pod ta Znak, hitro. Vidiš? Ne - ne jemlji
nadomestka. Ne, ne, ne, ne stori tega. Ne si samo zamišljati. Ostani tam, dokler nisi
prepričan, da je Znak nanešen, dokler (tvoj celotni) um, ki je v Kristusu ni v tebi, dokler
vsa neumnost sveta ne izgine, vidiš, dokler ni vsa želja srca - On. Vidiš? Tako, potem, ti
veš, potem veš, da se nekaj dogaja. Jezus je rekel: “Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo
spremljali ti znaki,” ne namišljene vernike, pač pa vernike. Vidite? Sedaj, pri tem ne
želimo nikakor, nikakor tvegati; tega ne smete storiti.

85 Sporočilo  ure  je  znak cerkvam. To je  znak ljudem. Ne… ali  -  ali  to  dojemate?
[Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Upam, da poslušalci  posnetka, da delajo isto
stvar, vidite in v ostalih delih sveta. Vidite, znak ure je tu. Tu je Znak, ki mora biti
uporabljen in ni mogel priti ob nobenem drugem času.

86 Pazite, Božje priprave v tistem času. Sedaj, kot vemo, Biblija pravi: “Vse te stvari
so se zgodile kot primer, vidite, za nas.” Pazite, ko se je Bog pripravil, da sodi Egipt, je
najprej opravil pripravo. Kaj je storil prvič? Nikoli ne spreminja svojega reda.

Prvič, ko je storil, ko je opravil Svojo pripravo, je poslal preroka s sporočilom. Prva
stvar, ki jo je storil Svojim ljudem je, da jim je poslal preroka s sporočilom.

Naslednja stvar, ki jo je storil, da bi identificiral tega preroka, je poslal Ognjeni
Steber za identifikacijo, da to identificira.

In tretja stvar, ki jo je poslal, je bil Znak. To je natanko tako. Znak, kaj je pomenil
znak? Jamstvo!

Najprej,  Njegov  prerok  s  sporočilom;  Samega Sebe  je  identificiral  med…z  -  z
Ognjenim Stebrom z Njegovim prerokom; potem je poslal Znak, da greste pod to kri, da
je sprejel to nadomestno smrt namesto vas. Potem, kri je bila znak, ki ga je videl, da ste
vi slišali sporočilo, verjeli Ognjenemu Stebru in sprejeli nadomestilo, ki ga je priskrbel za
vas, in vi ste bili pod krvjo prav tiste kemije življenja, ki je šla ven za vas. Oh! Kako
popolna, kako popolna stvar je to, vidite, vi ste pod krvjo.
87 Sedaj ste pod Duhom, pod Svetim Duhom. Vidite? Vidite? Verjamete sporočilo
dneva, vidite, verjamete sili, Ognjenemu Stebru. Vi verjamete to, vidite in to delate.

88 Sedaj, sedaj poglejte, samo verjeti Temu, ni dovolj. Ne da - da… Hoditi okoli mesta,
kjer se nahaja, ni dovolj. Vidite, zaradi tega vam bo še slabše. “Kdor torej zna delati
dobro, pa ne dela, ima greh.” Vidite, tisti verniki, ki so prišli do meje, Jezus je govoril o
isti stvari.

Hebrejcem, šesto poglavje. “Kajti nemogoče je take, ki so bili nekoč že razsvetljeni
in so že okusili nebeški dar, ter postali deležni Svetega Duha, take, ki so okusili dobro
Božjo besedo in moči prihodnjega sveta, pa so padli, takó prenoviti, da bi se spreobrnili,
ker sami sebi znova križajo in sramotijo Božjega Sina in štejejo zavezo Krvi, s katero so
bili posvečeni…” Tista kemija posvečuje. To ni Znak. Kri sedaj ni Znak. Življenje je Znak.

89 Življenja tam ni moglo biti, ker je bila to žival. Znak je bil kemija, na vratih ste
morali uporabiti dejansko kri. Sedaj pa je to Sveti Duh. Samo trenutek in prišli bomo do
tega, da to dokažemo, vidite. Življenje je tisti Znak.

Vaše življenje je umrlo in vi ste mrtvi in vaše življenje je mrtvo. Skriti ste v Bogu,
skozi Kristusa in vanj zapečateni s Svetim Duhom. Um, ki je bil v Kristusu, je v vas. In
Kristus in Biblija in Beseda je eno in isto. “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri
Bogu in Beseda je bila Bog.” Potem ste vi in Beseda in Bog in Kristus eno in isto. “Če
ostanete v Meni in Moje Besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo
zgodilo.” Vidite?
90 Silo je položil natanko v Mojzesove ustnice, da je šel z Njegovo Besedo tja ven in
izgovoril in prišle so žabe; izgovoril, žabe so odšle; izgovoril, prišle so uši; izgovoril: uši -
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uši so odšle. Amen!

Toda potem je bil znak zahtevan za cel Izrael. Od vsega Izraela je bil zahtevan ta
znak “Ko zagledam znak, pojdem mimo vas.” Oh, joj, joj. Kakšno zagotovilo!

91 Izrael, prihajajoč iz Egipta, je bil tip, pred-tip današnjega dne. Egipt je bil cerkev in
Izrael je predstavljal Nevesto. In kakor je Izrael prišel iz Egipta, tako pride Nevesta ven
iz cerkve. Vidite? Ker tam mora biti nekaj iz česar naj pride ven in mora priti ven, tako,
če je bil to tip. Cerkev je tam v Egiptu, v svetu in v grehu in se požvižga na vaš Znak.
Oni tega sploh ne verjamejo. A Izrael ga je ljubil, ker je bila to za njih rešitev. Oh. Oh!
To bi nas moralo osrečiti, naša srca bi moralo… Oh!
92 Uporabite Ga, cerkev. Ne zgrešite sedaj. Saj ne boste? Ne - ne - ne dopustite, da
sonce zaide. Ne - ne - ne - ne —ne počivajte dan in noč. Ne tvegajte. Ne bo delovalo,
otroci. Ne bo delovalo. Vi morate imeti Znak.

Pravite, “Jaz verjamem. Da, jaz grem. Da, jaz verjamem v Sporočilo. Jaz…” To je
vse v redu, ampak, to - to je dobro.

Ampak vi morate imeti Znak! Ali slišite, Branhamov Tabernakelj? Znak morate imeti
prikazan.  Brez  Njega  je  vse  vaše  verovanje  v  prazno.  Vidite?  Živeli  boste  dobro
življenje; poslušate, kar pravi Beseda; hodite v cerkev; poskušate živeti pravilno; to je
dobro, ampak to ni To. “Ko zagledam Kri,” to je Znak. In Znak tu ni…

93 Ker, kaj, On - On je moral videti dejansko kemijo, ker je umrlo življenje, odšlo je
stran, to je bila žival.

Ampak tukaj je To Njegovo Lastno Življenje, ki je bilo v Krvi. In kemija je bila le
signal oziroma znak posvetitve, ampak Življenje Samo je Znak; ker brez obreze, brez
Znaka, sploh niste v zavezi. Cela stvar deluje kot celota. Če pravite, da ste obrezani v
Besedo, in samo v Njo, potem boste verjeli Besedi; če verujete Besedi, potem Znak
mora  priti,  ker  je  rekel:  “Pokesajte  se!  Vsak  izmed vas  naj  se  dá  v  Imenu Jezusa
Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha.” To je ta
stvar. Oh, joj.

94 Glejte potem priprave za Njegove ljudi  obljubljene dežele.  Pazite,  kaj je storil.
Najprej, On je imel ljudi, za katere je naredil deželo. On jim je pripravil deželo. In sedaj
je poslal tja dol pripravo za to, za ljudi obljubljene dežele. Bilo je le za tiste, ki so bili
predestinirani za obljubljeno deželo. In kako je to storil, poslal je preroka s sporočilom,
identificiral ga je z Ognjenim Stebrom in dal znak, da so lahko počivali v gotovosti, da je
bilo pravilno. To je res. To je bilo za uteho.

Izrael, ki je takrat prihajal iz Egipta, je bil tip. Bil je pred-tip, cerkve, ki prihaja ven
iz denominacij. Sedaj, ne vsi izven denominacije. Mislim na Nevesto. Vidite? Nekateri
ljudje, nekateri neodvisni so enako slabi kot denominacije, včasih slabši.

Govorim o nanešenem Znaku. Znak se strinja z vsako Besedo. Vidite? Mora se, ker
To  je  Beseda.  To  je  Življenje,  ki  je  bilo  v  Besedi.  “Moje  Besede  so  duhovne;  so
Življenje,” je rekel Jezus. Vidite?

95 Ko je Mojzes začel Njegovo službo v Izraelu, z velikimi znaki, vidite, se je Izrael
hitro zbral iz vsega Egipta v Gošen, vračajoč se v domači kraj, ker so vedeli, da se bo
nekaj zgodilo. Oh, kakšen tip!

Oh, prišli so z vzhoda in zahoda,

prišli so iz oddaljenih dežel, (res je, slišali ste pesem)

Na gostijo s Kraljem, da večerjajo kot Njegovi gostje,

kako blagoslovljeni so ti romarji!

Gledajoč njegov sveti obraz,

Obsijan z Božansko ljubeznijo;

Blagoslovljeni deležniki Njegove milosti,

Da se bodo sijali kot dragulji v Njegovi kroni.

Oh, Jezus bo kmalu tu,

Takrat bo konec naših preizkušenj.
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Oh, kaj če bo naš Gospod, prišel ta trenutek

za tiste, ki so rešeni greha?

Oh, to bi vam prineslo veselje,

Ali žalost in velik obup?

Ko pride naš Gospod v slavi,

Ga bomo srečali v zraku.

Kazati Znak! “In dvignil ga bom v zadnjih dneh.” Gotovo! Mi smo v teh dneh.

96 Ljudje so se zbrali v Gošenu. Bili so pripravljeni. Vedeli so, da se nekaj pripravlja.
Bilo je kot bi…

Poglejte race, ko pride čas za zbiranje v jate, vse tečejo natanko skupaj. Ko čebele,
vse ostalo, se pripravlja, v njih je nek instinkt, ki jih vleče.

Sveti Duh vleče ljudi!

97 Oh, ko bo prišel čas, da pade velika Božja jeza, vsak… Prišli sta dve raci, samec in
samica. Prišli sta dve goski, samec in samica; prišla sta dva konja, samec in samica,
nekaj drugega jih je vleklo, predestinirani. Ostali so bili pogubljeni. Oh! [Brat Branham
ploskne z rokami - op. prev.]. Ostali  so bili  pogubljeni. Ampak tisti,  ki so čutili  tisti
poteg, da vstopijo; vedeli so, da je ladja pripravljena. To je bil znak, da prihaja dež.
Vedeli so, da prihaja dež. Ni važno, kako je izgledalo in kaj so mislili drugi ljudje. Oni so
vedeli.

V njihovi notranjosti jim je nekaj govorilo: “Vstopi noter, prav hitro. Pojdi tja noter.
Ker to je edino mesto, kjer bo varno.” Ker, Bog je pripravil preroka, ladjo je poslal kot
znak, rekel je: “Pojdite tja noter,” in dež je prihajal. In oni so šli natanko tja noter, dva
po dva. Vse živali so šle noter, dva po dva v ladjo, ker so šle za tem. Ne glede na to, kaj
so ostali…

In vsi izven ladje so bili pogubljeni.

98 Vsi izven znaka, krvi, so bili pogubljeni, vsi.

In vsi izven Znaka, Svetega Duha, bodo

Ne glede na to kako dobri, kako veliki cerkveni člani! Veliko jih je bilo v Noetovih
dneh. Veliko jih je bilo v Mojzesovih dneh; a človek, ki ni uporabil krvi kot znak, je bil
pogubljen. Tisti, ki niso šli v ladjo, so bili pogubljeni. Tisti, ki ne bodo šli v Kristusa, ker
On je Ladja!

I. Korinčanom 12 pravi: “Z enim Duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo.”
Mistično, ne cerkev; ampak mistično, ne denominacije, mistično Telo Jezusa Kristusa! “Z
enim Duhu,” z veliko začetnico D-u-h-u, Duhu, “smo vsi potopljeni v to eno Telo.” Potem
je Znak na vratih, ker ste v Kristusu. In On je bil Tista, vaša Žrtev, Ki je prestala sodbo.
In ko Bog pogleda na to, ne more storiti niti ene stvari. Vi ste tako varni, kolikor sploh
lahko ste, ker sta Bog in Kristus ena in ista Oseba, Duh je postal meso in prebival med
nami. In tam je Bog s Samim Seboj in vami, Svojimi Lastnimi otroci, v Telesu. To je ta
stvar, ne kemikalija, ampak Duh! “Pojdem mimo vas.”

99 Prišli so iz celega Egipta, da bi se zbrali na tem enem mestu, da bi bili pod tem
znakom.

In prišli so izmed metodistov, baptistov, prezbiterijancev, luteranov, binkoštnikov,
vseh ostalih, da bi prišli pod Znak. Natanko tako, kot je bilo takrat.

Predstavljen jim je bil Ognjeni Steber. In eden je povedal drugemu, drug je povedal
drugemu, drug je povedal drugemu, in prva stvar, ki  se je zgodila, vsi  so se začeli
zbirati. Začeli so prihajati in gledali so Božji znak. Rekli so: “Kmalu pride Sodba.”

Potem je prerok rekel: “Bog mi je govoril. Tam bo znak. In dajte kri na vrata. Ubijte
jagnje, dajte kri na vrata in to bo znak, ker se smrt pripravlja, da udari.”

100 Naj vam povem danes kot Njegov služabnik, če ne bo Znaka na vratih, bo udarila
duhovna  smrt.  In  vse  cerkve  gredo  nazaj  v  -  v  koncil,  Svetovni  koncil  cerkva  [v
slovenščini se uporablja tudi izraz - Ekumenski Svet cerkva - op. prev.]. Vse se vračajo
v katolicizem. In samo tisti, ki so pristni, nanovorojeni, bodo ostali zunaj!
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Zapomnite si, ne vaše binkoštne denominacije, ker so že v tem. Kaže, da so mrtve!
Pogubljene so. Žrtvovale so. Šle so nazaj. Postavile so Ga pred vrata, a On gleda na
Znak. Ker je bila edina stvar, na katero so se zanašali, govorjenje v jezikih.

Ne zanašajte se na nikakršno govorjenje v jezikih, niti na kaj drugega. Ampak naj
bo Znak samo tam, Oseba Jezusa Kristusa, Njegovo Lastno Življenje v tebi. Ne obrežite
le to, ono; ampak obrežite vaše celotno bitje, dokler nista ti in Kristus Eno. Kristus je v
tebi in Njegovo Življenje živi skozi tebe.

101 Sedaj, sedaj, iz vsega Egipta! In glejte sedaj, ko vidimo, kaj so storili oni, ko vidimo
prihajajoči čas, nam je ukazano, da storimo enako stvar. Ali ste to vedeli? Poglejte, kaj
je rekel prerok.

In sedaj bomo brali, če želite prebrati, v Hebrejcem 10. poglavje. In če želite brati z
menoj, preden nadaljujemo želim sedaj prebrati tukaj vrstico ali dve. Hebrejcem, 10.
poglavje in začnimo s 26. vrstico 10. poglavja Hebrejcem. Ne, jaz… Poglejmo. Da. Tako
je! Hebrejcem, 10. poglavje in 26. vrstica, vidite.

Če namreč prostovoljno grešimo, potem ko smo dobili…

Poglejmo, ali sem tole pravilno našel? Da. To je pravilno. Da.

…Če  namreč  prostovoljno  grešimo,  potem…  ko  smo  dobili  spoznanje
resnice, ne ostane za grehe nobena žrtev več,

ampak  strašno  pričakovanje  sodbe  in  maščevalni  ogenj,  ki  bo  požrl
nasprotnike.

Poglejte! Če je kdo zavrgel Mojzesovo postavo, ga je po pričevanju dveh
ali treh prič brez usmiljenja doletela smrt.

…koliko večjo kazen, zares, menite, bo zares zaslužil, kdor je teptal, tepta
božjega Sina in… ki ima za ne-sveto kri zaveze, s katero je bil  posvečen,
tisti, ki zasramuje Duha milosti, ki prihaja iz Krvi?

102 Pridigar,  član,  dobri  človek,  moralni  človek,  karkoli  že  si  in  veš,  da  te  je  Bog
osvobodil cigaret. Žena, veš, da te je osvobodil kratkih hlač in - in kratkih las in vzel vse
od tebe. Ti veš, da je On to storil. Ampak če se potem obrneš okrog in to zasramuješ in
imaš Kri zaveze za ne-sveto. Ki te je posvetila in te privedla tako daleč!

Kot vohuni, čeprav so prišli  natanko tja do mejne črte in pogledali  čez in rekli:
“Torej, vem, da je to tam, ampak ovira je prevelika. Izgledamo kot kobilice,” bili so
pogubljeni v puščavi. Verniki mejne črte.

103 Ne pridite le do točke, ko rečete: “Jaz verujem Sporočilo.” Bodi poslušen Sporočilu!
Pridi v Kristusa! Pravite: “Oh, verujem v vsako izrečeno Besedo, brat Branham.” To je
dobro. Ampak to pomeni le, da znaš brati.

Vzemite Sporočilo, vzemite ga v srce, da morate imeti Znak, prav tisto Življenje, ki
je bilo v Kristusu, mora biti v vas. “Ko zagledam Tisto, pojdem mimo vas.”

104 Ko danes vidimo na zemlji  velike znake zaključnega časa,  vemo, da je  to  res.
Poglejte sedaj, dolgo, dolgo časa sem čakal na to, na to Sporočilo za vas. Vidite? In
videli ste znake zaključnega časa. In o Tem sem vam pridigal in To sem vam pokazal, iz
vsega tega, kar je govorili Kristus. Ali je to res? [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.]
Ali priznate to? [“Amen.”] Mi smo v zaključnem času. Ne vidim, da bi še kaj ostalo.

Pravite:  “Kaj  pa znak zveri?”  Tisti,  ki  so  zavrnili  Svetega Duha,  jih  je  zver  že
označila. Kazen bo prišla kasneje. Vidite?

105 V Izraelu, ko je v jubilejnem letu zatrobila trobenta, je vsak človek… Ali ste opazili,
da je  Kristus  to  prebral?  On je  prebral  le  polovico  tega,  ker  se  je  le  tista  polovica
nanašala na tisti čas. Vidite? “On me je poslal, da potolažim tiste z zlomljenim srcem,
pridigam odrešitev in tako naprej, vidite,” ampak, On, “in milostno leto Gospodovo.”
Preostanek vrstice,  On ni  nikoli  -  nikoli  ni  tega prebral;  odložil  je  Zvitek,  ker  je  to
namenjeno temu dnevu. Vidite? Prebral je le del tega, del ki je pripadal Njegovemu
dnevu.

Sedaj, to je tisto, kar bo On storil danes. To On govori skozi Njegovega maziljenega
Duha cerkvi danes. Sedaj je ta ura. Sedaj je ta čas. Sprejmite To, ljudje, sprejmite To!

106 Kaj!  Vidimo veliki  zaključni  čas,  vsepovsod utripajoče rdeče luči  (nekoč je bila



Znak 19

utripajoča rdeča luč znak, da vlak zapušča železniško postajo - op. prev.) V naravi,
vidimo naravo, kako utripa z lučjo. “Čas je blizu.” To vidimo v cerkvi, utripa z lučjo. Ona
je obsojena. “Čas je blizu.” Ona je v svetu. To vidimo na - na nebu, na morju, nad
narodi, nad vsem; v soncu, luni, zvezdah. Znaki!

Vidimo znake zaključnega časa Svetega Duha, kako so se vrnili nad ljudi. Kot je bilo
v Lotovih dneh, kako je Sveti Duh tam deloval skozi tisto človeško telo, to je bil Bog,
manifestiran v telesu. Kako je Bog Samega Sebe učlovečil,  Samega Sebe v Njegovi
Nevesti v tistem dnevu in pokazal isti znak, Jezus je rekel, da bo enako v zaključnih
dneh. Mi to vidimo. Vidimo isti Ognjeni Steber. Celo znanost Ga je fotografirala in tako
naprej. Vidimo, da so znaki zaključnega časa tu. Vemo, da je to tukaj.
107 In potem, ko vidimo to, če mi verjamete! [Brat Branham je potrkal po pridigalnici. -
op. prev.] Če mi ne verjamete, verjemite znakom, verjemite Besedi, ker oni govorijo o
tem, kar vam pripovedujem. Če vam ne bi govoril Resnice, ne bi oni nikoli odgovorili
nazaj. Bog nikoli ne odgovori na laž. Bog odgovarja na Resnico. In te Besede pričujejo,
da vam govorim Resnico. One pričujejo o Sporočilu, ki vam ga pridigam. Ne samo Angel
tistega dne na reki, ki je rekel: “Tvoje Sporočilo bo predhodnica drugem Kristusovem
prihodu,” dejanja sama! Če ne verjamete, da je Angel govoril resnico, verujte dejanjem,
ker je Biblija rekla, da se bodo te stvari zgodile v zaključnem času. Te stvari so Tiste, ki
pričujejo. One so tiste, ki govorijo glasneje, kot moje besede ali kogarkoli drugega. To je
Njegova Beseda. One pričujejo o tem času.

108 In mi vidimo te velike, strašne zaključne znake na ljudeh in znake časa, na zemlji,
stisko nad narodi.

Vidimo Izrael  v svoji  domovini.  Zastavo, šestkrako Davidovo zvezdo, plapolati,
najstarejšo zastavo sveta, najstarejšo zastavo sveta. On je narod. On ima vlado. On ima
svoje lastno ljudstvo. On je v Ligi  Narodov. Ima, ima vse te stvari.  Je v Združenih
narodih. In ima svojo lastno valuto, vse. Jezus je rekel: “Ta rod ne bo prešel, dokler se
vse to ne zgodi.” In zapomnite si, prav tisto noč, ko je Izrael postal država, je bila noč,
ko se mi je tamkaj prikazal Angel Gospodov. To je res. Tu smo vsi.
109 Vse kaže natanko na Resnico. Nisem vam lagal. Povedal sem vam Resnico in Bog je
dokazal, da sem vam povedal Resnico. Sedaj, zapomnite si, jaz sem vaš brat. Jaz sem
človek, vidite. Jaz sem samo človek, tako kot vi vsi skupaj, a nekdo mora To prinesti,
nekdo mora To povedati. To ni bila moja izbira; to je bila Njegova izbira. In povedal sem
vam Resnico in on je dokazal, da je to Resnica. [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.]

Ko danes vidimo te stvari na zemlji, oh, ljudje, to je zadnja ura. Pridobite si ta Znak
nad sebe, kakor hitro morete; oziroma vstopite v Znak, vstopite v Znak. Ko vidimo veliki
znak zaključnega časa in je čas blizu, ki opozarja, “Čas je blizu.”

110 Oh, vzemite to resno! Drug drugega moramo ljubiti. Oh, joj! Morali bi biti v takšni
ljubezni. Nikoli ne govorite grdo drug o drugem. Če kdo naredi napako, hitro molite zanj.
Skupaj smo v tem, z Bogom. Bratje in sestre smo. Oh, živite pobožno. Živite, živite kot
Božje hčere, živite kot Božji sinovi. Živite ljubeznivo, prijazno, ponižno.

Naj nobeno zlo ne pride v vaš um, v vaše razmišljanje. Samo, samo odslovite ga.
Če potrka na vrata,  ga preženite.  Preprosto recite,  samo pokažite  vaš Znak,  samo
pojdite naprej, “Jaz sem pod Krvjo!”

111 Zapomnite si,  veliko jih je tisto noč prišlo mimo tistih deklet [Brat Branham je
potrkal po pridigalnici. - op. prev.], rekoč: “Hej, Gertie, Lily, katera od vaju, pridita ven;
nocoj gremo na zabavo.”

“Ne, ne! Jaz sem pod Krvjo. Jaz sem pod znakom, da ostanem tu. Moja ljubezen je
posvečena mojemu Stvarniku. Nocoj je v deželi smrt.”

In danes je v deželi smrt. Sodba čaka, visi v zraku. Atomska in hidrogenska in
vsakovrstna katastrofa, čaka narode.

In Bog vodi Svojo cerkev in je vse pokazal. Že nekaj časa pazimo na Jagnje, ga
opazujemo, gledamo, kaj On dela, opazujemo Njegovo naravo in vse, a sedaj mora biti
nanešen Znak. Mora biti nanešen. To je edina stvar. “Če se kdo ne rodi iz Duha in vode,
ne more priti noter.” In morali bi ljubiti drug drugega. Verniki bi se morali ločiti od sveta.
Ne jemljite tega sedaj zlahka.

112 Sedaj,  vi  ljudje,  ki  poslušate To s  posnetka,  ve žene,  vi  možje,  prisluhnite  za
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trenutek. Če ste mi kdajkoli verjeli, verjemite To sedaj.

Čas  je  da se  prenehamo prerekati  drug z  drugim.  Verjemite  Sporočilu  Biblije!
Verjemite  Jezusu  Kristusu!  In  ljubite  in  čislajte  in  spoštujte  drug  drugega.  Možje
spoštujte vaše žene. Spoštujte vaše domove. Spravite vaš dom skupaj, ker, zapomnite
si, to Jagnje je bilo namenjeno domu, ne le posamezniku; prav tako celotnemu domu,
ves je moral biti zbran. Vsi so morali biti zbrani. Mi bi morali ljubiti drug drugega. In
verniki bi se morali ločiti od sveta.
113 Pazite, niso se zbrali skupaj, le da bi govorili o sporočilu. Zbrali so se, da nanesejo
kri, da nanesejo znak.

To morate storiti. Pastor Neville in cela skupnost, upravitelji, diakoni, vi bratje, čas
je, da odvržemo vso nespamet sveta, čas, da odvržemo vse ostalo. Do sedaj smo videli
že dovolj, da smo prepričani, gotovi. In Znak mora biti uporabljen. Brez Njega boste
pogubljeni; morate biti pogubljeni, to je edina stvar.

Oh, ne zberite se skupaj rekoč: “Jaz To verjamem.” Pojdite pod To, pojdite v To! [V
posnetku se sliši vpliv neznanega radijskega programa - op. prev.] Kako to storite? “V
enem Duhu smo krščeni v Telo Jezusa Kristusa.” Vsi verujte, s celim srcem. Vidite? On
ni bil odgovoren za nikogar izven Tega.

114 Kdo je to govoril? [Nekdo pravi: “To je kratko-valovni radio, brat Branham.” - op.
prev.] Radijsko valovanje od zunaj? [“Prihaja skozi zvočnik.”] Skozi zvočnik. Ali imajo to
tam notri? Nekoga sem slišal. [“Brat Branham, mislim, da je bilo to radijsko valovanje,
ki se je slišalo.”] Radijski valovi, da. Oh, priključili  so se. Verjetno so vzeli… Oh, za
avtomobile? Oprostite mi. Vem, da je nekdo nekaj rekel. In sem mislil, da je nekdo hotel
nekaj reči meni in da niso razumeli, vidite, in to je razlog, da - da sem rekel, kar sem
rekel. Videl sem, da pogledujete naokrog. Slišal sem glas. Mislil sem, da je nekdo vstal,
da bi nekaj rekel in nisem vedel, kaj bi to bilo. Sedaj, sedaj, hvala.

Ampak, verjemite, pojdite pod to!

115 Izrael se ni zbral, rekoč: “Pojdimo danes vsi skupaj v Gošen. Peljali  se bomo v
Gošen. Zajahaj svojo kamelo in mi bomo vzeli  voz.  In odpeljali  bomo Jonesove, tu
zraven in tako naprej in - in Goldbergove in vsi skupaj bomo šli v Gošen. In veste kaj?
Danes bo govoril Mojzes.” To ni bilo to. Ne, gospod, brat! To je, pojdi pod tisto kri! Da,
zares.

Ne govoriti o Tem, ampak iti v To!

Eden izmed njih je rekel: “Veš, gospod Goldberg, dejansko vem, da je to Resnica.”

“Da, brat. Verjamem, da je to Resnica. Jaz vem, da je to Resnica.”

“Gospod Lavinski, kaj vi mislite o tem?”

“To je popolna Resnica! Videl sem govoriti silo Jehove Boga. Videl sem tiste žabe, ki
prihajajo iz dežele. Vem, da se to ni zgodilo, preden on tega ni izgovoril in vem, da je to
Jehova Bog.” Sedaj, to vse je dobro.

“Ali si obrezan?”

“Da, gospod.”

“Ali si vernik?”

“Da, gospod.”

116 In ko je potem slišal govoriti pastorja Mojzesa, tisti dan, je on rekel: “Ampak vi
morate priti pod tisto kri, ker je Bog rekel: 'Kri je znak.' To je znak. Ne glede na to, kako
zelo verjameš, ali kako zelo si obrezan; to je zaveza, ki jo je Bog dal Abrahamu, in tako
naprej, to je zaveza. Ampak ti moraš priti pod tisto kri, to je znak, ker je On rekel: 'Ko
zagledam kri, pojdem mimo.' Izraelec ali kdorkoli.”

To je denominacijski ali nedenominacijski, oba, vi morate priti pod Kri. Metodist,
baptist,  prezbiterijanec,  binkoštnik,  nedenominacijski,  karkoli  že  si,  to  velja  za
posameznika. Moraš priti pod Kri. Sedaj, ne da le govoriš o Tem; sprejmi To! Poslušaj
me! Poslušaj me! V Imenu Gospodovem, poslušaj me! Vidite? Moraš priti pod Kri!

On ni bil odgovoren za nobeno osebo, ki ni bila pod Krvjo. Bog je bil jasen, da bodo
vsi, ki ne bodo pod krvjo, pogubljeni.
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117 Ali  lahko uporabim Njegove Besede? Vsi  izven Kristusa bodo pogubljeni.  Kako
pridete v Kristusa? Prva Korinčanom 12: “Z enim Duhom!”

Ne,  “Z  enim  rokovanjem,  z  enim  članstvom,  z  eno  denominacijo.”  To  želijo
napraviti. To lahko naredijo.

“Ampak z enim Duhom smo bili namreč mi vsi krščeni v eno Telo.” “Tudi če pride
angel iz nebes in uči karkoli drugega,” je rekel Pavel: “Naj bo preklet.” To je Sporočilo,
pridite v Kristusa!

Poglejte, Bog ni bil odgovoren za nobeno oseba izven znaka. In Bog ni odgovoren
za nobeno osebo, veliko ali malo, popularno ali nepopularno, bogato ali ubogo, sužnja ali
svobodnega, moža ali ženo; On ni odgovoren za nikogar, ki ni pod zavezo Znaka. Ni
odgovoren.

118 Pravite: “Ampak, o Gospod, storil sem to; izganjal sem demone. Gospod, storil sem
to; pridigal sem Evangelij.”

“Pojdite proč od Mene, kateri delate krivico! Nikoli vas nisem poznal.” On prizna le
Znak.

Ali slišite To? Recite: “Amen.” [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Sedaj, od vas
je odvisno. On…

Pred dnevi sem sedel tam v gozdu in fantje so spraševali rekoč: “Minila sta dva
dneva, ti nisi…” Ustrelil nisem niti ene veverice. Spraševali so: “Kaj je narobe?” Vidite, to
je bil razlog. Vidite?

Rekel je: “Položi to na njih, na njih.” Rekel je: “O tem si govoril z Menoj.” Vidite?
Sedaj je to v vaših rokah. Od vas je odvisno.

119 On ne bo priznal ničesar drugega kot le tiste Zaveze Svetega Duha. In te Zaveze ne
morete sprejeti, razen če ste rešeni, posvečeni in potem krščeni v Telo. On ne bo.

Lahko posnemate; lahko se počutite dobro in skačete gor in dol, govorite v jezikih
in plešete v Duhu. To nima zveze s Tem. Poslušajte To, v Imenu Gospoda! Bog tega ne
prizna. To delajo pogani. To delajo čarovnice.

Pravite: “Jaz sem učenjak. Delam to, ono ali kaj drugega.” Njega ne zanima kakšen
učenjak ste. Hudič je tudi. Vidite?

On prepozna le Znak. To je Sporočilo ure! To je Sporočilo tega dne! To je Sporočilo
tega časa! V Imenu Jezusa Kristusa, sprejmite To!

120 Ne nadomestek,  nekaj,  kar  lahko hudič  postavi  na vas;  kot  lažna ljubezen,  ki
pripravi človeka, da ljubi drugo žensko poleg svoje žene; ali žena, nekoga drugega poleg
ali nekaj takega tukaj, nečastna stvar. To ni prava ljubezen. To je hudič. To so njegova
dejanja. To je nekaj, kar vam hoče dati namesto Tega; veselje, da pijete in se ob tem
počutite dobro, rekoč: “Otožen sem; šel bom ven in si kupil četret litra žganja in pozabil
na to.” To je smrt.

Bog je vaše veselje. Bog je vaša Moč. Poznati Sporočilo, poznati Resnico, to je naša
zadostnost sedaj. On je moja vsa-zadostnost. V Njem, vse stvari, ki jih potrebujem,
imam v Njem. To je naša Moč. “Moja pomoč prihaja od Gospoda.” Vi kristjani, v Njem
poiščite svoje veselje, v Njem poiščite svojo moč, v Njem poiščite svojo srečo. On je moj
mir. On je moja Sreča. On je moja Ljubezen. On je moje Življenje. To je Zaveza, Znak
na vratih!
121 Ni  odgovoren za nobeno osebo,  nobeno osebo,  ne glede na to,  kdo ste,  On ni
odgovoren za nobenega, ki ni pod Tem.

In zapomnite si, vsa družina je bila zbrana skupaj. Oh, joj! Oh, zapomnite si!

Praviš: “Torej, moj očka je pridigar. Moj brat! Moj pastor! Moj…” To je tudi lahko
res, ampak kaj pa ti?

Zapomni si, varen edino, ko je prikazan znak! Če bi bil  človek tukaj pod tem in
njegov sin tam na drugi strani ulice, bi bil v nevarnosti. Bil bi pogubljen. Njegov oče bi
bil rešen. Ali, če bi bil sin tukaj in njegov oče tam preko, bi bil njegov oče pogubljen.
Samo znak! “Ko zagledam znak, pojdem mimo vas.” To je edina stvar.

Praviš: “Torej, moj sin je pridigar.” Vaša mati pravi: “Jaz imam najboljšega fanta ali
najboljše dekle. Povem ti, ljubka sta. Napolnjena sta bila s Svetim Duhom, in takšno



Znak 22

ljubeznijo! Poslušna sta. Takšnih še nisem videla!” Kaj pa je s teboj, mama?

Praviš: “Moja mati je najboljša. Vem, da gre v nebesa, če umre, ker ima zares
Znak, brat Branham.” Ampak kaj pa je s teboj, sestra? Celotna družina mora biti zbrana
pod to.

122 Ali ste utrujeni? [Skupnost pravi: “Ne.” - op. prev.] Zaključil bom v nekaj minutah,
še trenutek. Lahko tudi prekinem in nadaljujem zvečer. [“Ne.”] Toda če želite le še malo
počakati, poskušal bom pohiteti sedaj. [“Amen.”] To bom zaključil. Ker, mislim, da bo
bolje prav sedaj, ko ste še pod maziljenjem, da slišite to zdaj. [“Amen.”]

Le ko je prikazan Znak! Potem, celotna družina mora biti pod tem Znakom, Krvjo.
Očka in mama, vem, kako se počutite. Tudi sam imam otroke. Poskrbeti moram, da
bodo rešeni. Danes govorim samemu sebi. Vidite? Imam brate. Imam sestro. Imam
ljubljene. Tudi njih želim videti rešene. Ampak zapomnite si, brez prikazanega Znaka,
bodo pogubljeni. Za njih ni vstajenja. To je res. Z njimi je konec. Le kadar je prikazan
Znak!
123 Poglejte, Jozue, želim si, da bi imeli čas, da bi to prebrali. Zapišite si. Jozue, 2.
poglavje; verujoča poganska prostitutka, Rahaba.

Oh, želim si,  da bi bila ura šele devet. Želim - želim vzeti  to in vam preprosto
pokazati kako je bilo tam, vidite? [Skupnost pravi: “Vzemi si čas.” - op. prev.]

Ta prostitutka, poganka, glejte, vsa njena družina. Ona je bila vernica. Vsa njena
družina je morala priti pod tisto škrlatno vrv, tisti znak. Morali so iti pod to, sicer bi bili
pogubljeni. Slišali so o Božji jezi. Slišali so o prikazanih znakih in Božjih čudežih med
Njegovim ljudstvom in to so morali  sprejeti.  Ona je  morala to  sprejeti.  Bog,  angel
uničenja je prihajal. To so vedeli. In Jozue je bil ta angel. Bili so na poti.

In tako je vsak narod sveta na poti Božje Sodbe!

Ta mala prostitutka, ona je slišala. Vera pride s poslušanjem! Rekla je: “Vsa dežela
je vznemirjena glede vas.” To je res.

124 Sedaj, ogleduha, ki sta bila poslana tja, da izvedeta priprave in tako naprej; tema
možema je izkazala čast. In ona, želela je biti rešena. Rekla je: “Vem, da je vaš Bog Bog
in slišala sem kako velike stvari je storil. Vem, kaj je storil Ogu in vem, kaj je storil
drugim  narodom.  In  vidim,  da  so  tisti,  ki  ga  sprejmejo,  rešeni  in  tisti,  ki  ga  ne
sprejmejo, so uničeni. In jaz želim živeti,” je rekla. Oh, joj. To je to. “Želim živeti.” Ker
so le…
125 Glejte, Jeriho je slišal, kaj je delal Bog, a niso želeli sprejeti opozorila.

In ni denominacije vse naokrog po tej deželi, ki ne bi slišala, kaj Bog dela. Ne želijo
sprejeti opozorila.

Njegova velika moč in znaki so bili prikazani. Kaj je storil, šel je skozi Mrtvo morje,
kakor bi hodil po suhih tleh. Sprožil je, ustvaril je stvari in napravil žabe in uši in muhe,
da so prišle v zrak; ustvaril jih je s Svojo Besedo, skozi Svojega preroka. To ni bila
skrivnost. Oni so to vedeli.

In Rahaba je rekla: “To sem slišala. Ne želim biti pogubljena s temi neverniki. Ne,
gospod!” Vedela je, da bo sledila sodba, ker so bili sedaj na vrsti. Ona je to vedela. Tako
so pripravili način, da bo ona temu ušla.

126 Verjetno so verjeli, da se je njihova lastna, velika denominacija Jeriha sposobna
upreti Božji jezi, vidite, njihova lastna velika denominacija.

Tako jih veliko razmišlja še danes. “Oh, gotovo Bog tega ne bo storil.” Tudi hudič je
to rekel Evi. “Oh, gotovo Bog ne bo.” Bo, ker je rekel, da bo, vidite in to je Njegova
Beseda. Tako je.

“Razen če se človek ne rodi!” “In ti znaki bodo sledili tiste, ki so rojeni!” Vidite? “Po
tem bodo vsi ljudje vedeli, da ste Moji učenci” in tako naprej, vidite. V redu, to so želeli
storiti. Oh!

127 Kaj se je zgodilo? Potem so se zaprli.  “Tukaj ne bo nobenega preporoda. Naša
denominacija česa takega ne bo sponzorirala. Takšnih neumnosti ne bomo imeli med
nami. Prepovedujem komurkoli med vami, da gre na ta sestanek.” Huh! Jeriho, natanko
v vrsti prekletih!
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Toda tja so se verjetno pretihotapili  kakšni fantje s posnetki, za predestinirano
seme [Brat Branham daje sliko - primerjavo z brati, ki širijo avdio posnetke njegovih
pridig - op. prev.]. Pretihotapili so se v njeno hišo in predvajali nekaj posnetkov. Ona je
- svojo lastno hišo je spremenila v cerkev, da prejme sporočilo.

Še vedno jih imajo, veste. Sporočilo v vsakem primeru pride do predestiniranega
semena. Ne vemo, kako je prišlo tja, a prišlo je, tako da Pravični ne bo pogubljen z
nepravičnim. Bog poskrbi za to, danes. Da, na nek način se vtihotapi. Ne vemo kako.
Čeprav tega ne želijo sponzorirati, ampak tam zunaj je neko seme, ki je predestinirano.

128 Vsak, ki  vsaj malo pozna Biblijo, ve, da je bila tista prostitutka predestinirana.
Gotovo je bila. Ona ni… Biblija pravi: “Ni bila pokončana hkrati z neverniki.” Tako je. Pač
pa je verjela sporočilu ure.

In Bog ji je preko Svojih glasnikov dal znak. Rekla sta: “Vzemi škrlatno rdečo vrv in
jo zaveži za tvoje…” Rekla sta: “Zapomni si, če ne zavežeš tiste vrvi tam oziroma je ne
pustiš tam, tiste po kateri sva pobegnila, nisva odgovorna za svojo zaprisego.” In rekle
sta: “Če boš izven tega, nisva odgovorna.” Oh, joj. [Brat Branham trikrat ploskne z
rokami. - op. prev.] “Rahaba, pojdi ven in ujemi vsako predestinirano seme tu. Pojdi po
svojega očeta, svojo mater! Kajti  mi smo pravkar izšli  ven, pod tisto odkupitvijo, v
Egiptu; in vse, česar nismo imeli pod tistim znakom, je bilo pogubljeno. Rahaba, dajem
ti znamenje. To je znak. In jaz pravim v Imenu Gospoda, kot se reče, da postaviš to!
Poznam tistega glasnika. Poznam angela jeze, Jozueta, On je Božji uničevalni glasnik.
Poznam ga in on ve, da mora biti tam znak znamenja. In to obesi tam in zagotavljam ti.
Prisegam.” In tudi Bog je prisegel, da bo vse, kar ne bo pod tem, pogubljeno in vse, kar
bo pod tem, bo živelo.

129 In sedaj, enaka prisega velja danes, ista stvar, vidite. “Ne bom dopustil, da boš
pogubljen skupaj s tistimi, ki ne verjamejo Sporočilu.” In oni…

Ona je slišala za dejanja, ki so se zgodila in ona je verjela. Ampak glede, ona je…
Ona in njen oče in nekaj bratov ali kaj takega, so bili edini v celem mestu, ki so verjeli.

130 Vidite, kako malo jih je? Samo eden tu in tam, majhna družina bo prišla iz države.
Je to res? [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Natanko tako, govorimo o dejstvih. Mi
smo… Če želite prepoznati pred-tip, morate najprej videti, kakšen je tip. Videti morate
kakšna je senca, potem šele veste, kako bo izgledala prava stvar. Vidite?

Njegova moč je bila prikazana. Sodba je v vrsti. Verovati morajo, da bi lahko bili
rešeni. Tako je.

131 In ti mali…

Ta fanta sta vstopila, ta glasnika in - in ujela to predestinirano seme, ki je verovalo.
Svojo hišo je uporabila za cerkev, da sprejme ta glasnika. Niso ju spustili v tiste cerkve.
Ne, gospod. Vidite? Tako je ona…

Tudi vas ne bodo spustili. Vržejo vas ven, če rečete karkoli o Tem. Da. Vidite?

Vse v njenem mestu, ki so verjeli, so dobili pod znak.

To je natanko tisto, kar je bolje, da storimo danes mi. Če želite, da so vaši ljubljeni
rešeni, je bolje, da jih natanko sedaj dobite noter. Vidite?

132 Ko je Božja jeza uničila tisto veliko mesto, je znamenje znaka obvaroval njeno hišo.
Amen.  Kaj?  Na njenem znaku je  bilo  znamenje… Oziroma znak je  bil  na njeni  hiši,
medtem ko se je preostanek mesta podrl na zemljo… Kaj je bilo to? Kaj je bilo to? Jozue,
Božji  glasnik! Bog Sam je priznal sporočilo Svojega glasnika. Amen! [Brat Branham
dvakrat ploskne z rokami. - op. prev.] To ga je potrdilo! To ga je potrdilo! Priznali so
sporočilo. On je priznal sporočilo Svojega glasnika. In ko je podrlo preostanek mesta, je
tam nad vrati stal Rahabin škrlatni znak in vsi ostali so umrli.

Potem, takoj za tem so krenili angeli uničenja in uničili vse, kar je bilo v mestu,
ostal ni niti kos premoženja. Nekdo je vzel kos premoženja in je moral biti skupaj z njim
pogubljen, iz tiste denominacije. Vzel je celo stvar in jo uničil! “Preklet naj bo človek, ki
ga kdajkoli poskuša zgraditi. Ko bo začel, bo umrl njegov prvorojenec,” in tako naprej.
Bog  je  to  tako  preklel,  tisto  veliko  stvar,  ki  je  zavrnila  mi-…  sporočilo  milosti  in
usmiljenja, mislili so, da so varno zavarovani.
133 Danes mnogo ljudi misli; “Ker pripadam cerkvi, sem varno zaščiten.” Ne verjemite
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takšni neumnosti.

Ko pa velja: “Tedaj bo za vas Kri znak.” Sedaj vam je Duh Znak, Življenje, ki je bilo
v Krvi.

134 Isto, samo pomislite na to, isti znak, ki so ga uporabili v Egiptu, isti znak življenja,
ki je bil v Egiptu, ki je bilo Egiptu, isti simbol je Bog uporabil tam. Jozue, popolen tip
Jezusa, je bil zvest znaku znaka, ki sta ga pridigala njegova glasnika. Jozue, ko je to
rekel,  je  rekel:  “Ne  dotaknite  se  tiste  hiše  ali  česarkoli  v  njej.  Rezervirana  je  za
Gospoda.” Amen!

Poganka, prostitutka, pocestnica, toda slišala je in verovala in uporabila znak.

Ni važno, kako globoko si v grehu, kaj si storil, to nima nobene zveze s tem. Nanesi
Znak. Tebi je namenjeno. Če čutiš, da te v srcu nekaj vleče, je To za tebe. Nanesi Znak.
In veliki Joz-…

135 Beseda Jozue pomeni “Jehova-rešitelj.” Tako tudi Jezus pomeni “Rešitelj.” In Jozue,
ker je poznal svoja glasnika…

Njegova glasnika sta se vrnila in rekla: “Poslušal  sem tvoje ukaze. In tam sva
naletela na neko ženo, ko sva predvajala posnetke, veš. Naletela sva na ženo, ki je
verovala. In povedala sva ji, da bodi vsi, ki pridejo pod tisto rdeče znamenje tam, znak,
bo to pomenilo… Sedaj, to sem pridigal. Ali boš to upošteval, Jozue?”

»Poslal sem vaju, da to storita.« Amen.

In ko potem, to, Bog je to spoštoval, hiša se nikoli ni podrla. In potem, ko je Jozue
stal tam in dal signal, da uničijo vse skupaj, je šel naravnost tja in Rahaba in vsi njeni
sorodniki so bili  na pravem mestu in vsa njihova lastnina, amen, amen, vsa njihova
lastnina, je bila varna v hiši. Preprosto bili so tam in ni jim bilo treba gledati skozi okno.
Morda so brali Pismo, ko se je odvijala bitka.

Ponovno  se  je  pojavila  in  se  zaročila,  zaročila  z  vojaškim  generalom  in  bila
povzdignjena in prišla v Betlehem in bila je dodeljena med njih. In rodila je - rodila je
slavnega  sina  in  ta  slavni  sin  je  rodil  naslednjega  slavnega  sina  in  ta  sin  je  rodil
naslednjega slavnega sina, dokler ni prišel veliki slavni Sin. Prav skozi Obeda in skozi
Jeseja in tja do Davida. Tako je. Prostitutka Rahaba, ker je verjela glasniku, nanesla je
znak in njena hiša je bila rešena ali pa bi bila pogubljena tam, kjer je bila.
136 Poslušajte sedaj pazljivo. Oh, povejte, ali prepoznate to? Vsi pod tem so bili rešeni
v  Egiptu.  Vsi  pod tem so bili  rešeni  v  Jerihu,  vsi  pod Tem bodo rešeni  danes.  Krvi
zavezano, krvavo jagnje je tip Jezusa Kristusa.

V Hebrejcem 13:10-20. Nimam časa, da bi to prebral. Zapišite si. To sem mislil
prebrati.  To je  imenovano “Trajna zaveza.”  Kri  Jezusa Kristusa se imenuje “Trajna
zaveza.” Tako je. Trajna zaveza…

Zakaj  ni  bila  imenovana  večna  zaveza?  Zato  da  ne  bi  bila  večna.  Ko  smo
odkupljeni, je potem vse končano. “Trajna” je, kar pomeni “določeno obdobje časa,
dokler se čas ne dopolni.” Nikoli več ne bo nove. Ko se čas izteče, ne bomo potrebovali
nobene zaveze; ampak dokler čas še teče, potrebujemo zavezo.

137 Sedaj, zapomnite si, Hebrejcem 13:10-20, trajna zaveza… Božja s krvjo zavezana
obljuba nas osvobaja greha. Amen. V Njem ni greha; greh, sebičnost, mesenost.

Slavi Ga in izkazuj Njegovo obljubljeno silo. Božji krvi zavezani, znaku zavezani,
ljudje zaveze imajo Duha Jezusa Kristusa tu noter, “Kdor veruje vame, bo dela, ki jih
opravljam, opravljal tudi sam,” prikazujejo zavezo. Vidite?

Nova zaveza! “Testament” pomeni “zaveza.” To je res, kajne Dr. Vayle? Testament
pomeni zaveza. Novi Testament pomeni “nova zaveza.” Stari testament je bila stara,
pod jagnjetom, tako da se življenje ni moglo vrniti nazaj na vernika. Novi testament je
bilo Jagnje Božje in Njegovo življenje se vrne nazaj na nas. Življenje Krvi. Vidite? Kri je
Življenje v Novem Testamentu. Vidite? Življenje je iz Jagnjetove Krvi, ki pomeni Novi
testament, novo zavezo.

In sicer, Bog… “Po tistih dneh Bom zapisal svojo postavo na mesene plošče njihovih
src.” Vidite, vidite? “Ne na kamnite plošče z jagnjetovo krvjo, kjer ste morali reči: 'Da,
tu imam kri, kaj sedaj pravi naj storim?' Ampak na plošče vašega srca, vidite, duhovno
zavezo bom sklenil z ljudmi.”
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138 In to kaže Njegovo moč - Janez 14:12 pravi: “Kdor veruje vame, bo dela, ki jih
opravljam, opravljal tudi sam.”

Novi testament je “nova zaveza,” novo življenje, kaže, da je Jezus izpolnil  vse
zahteve, ki jih je Bog postavil, da nas ponovno naredi, resnično, sinove in hčere Božje,
pod Krvjo, ker ni več nikakršne obsodbe.

Rimljanom 8:1: “Zdaj ni torej več nobene obsodbe za tiste, ki so v,” ne tiste, ki To
verujejo, “tiste, ki so v Kristusu Jezusu, ki ne živijo po mesu, ampak po duhu.” “In Moja
Beseda je Duh in Življenje?.” Oh, kaj ko bi vzel to témo in govoril še nekaj ur. Toda
pohiteli bomo preko tega, vidite.

Nič  več  obsodbe,  osvobojeni  greha,  osvobojeni  skrbi  sveta,  nobene  obsodbe.
Zakaj? “Za tiste, ki so bili z enim Duhom krščeni v eno Telo.” Tam je bila uporabljena Kri
Jagnjeta. Bog Nebes vas je sprejel in vaše… V vas je Njegovo življenje in vi ste sinovi in
hčere Boga.

Vaš karakter je Božji karakter. Kaj je to, šleva? Ne, gospod. Bog je Bog sodbe. On
je Bog kazni. Mora biti skladno. Nič drugega ne zaleže. Takšen karakter imate vi, ker ste
karakter vašega Očeta. Vidite?

139 Kaj? Življenje, poglejte kdaj je bilo vzeto življenje, zaradi krvi. Vidite? Življenje
samo je vzeto. Vidite? Življenje je vzeto, zaradi krvi. Vidite? Kri je bila nanešena in to
življenje takrat ni moglo priti na vernika, ker je bilo življenje živali. Ne življenje…

Ampak poglejte, namesto človeškega bitja je bilo super, super, super bitje. Vidite,
vidite? In to človeškega bitja ne napravi le človeško bitje, pač pa je on sin in hči Boga,
super, super, super, super, super Življenja, ki je bilo v Njem, pride nazaj na vas in vas
spremeni  iz  grešnika  in  stvari  tega  sveta,  cerkvenega  člana  in  denominacijskega
obiskovalca, v nanovorojenega kristjana, napolnjenega z Duhom. Božje Življenje teče iz
vas kakor iskrice od nakovala, ko hodite polni kreposti in ljubezni in blagosti in Sveti Duh
se giblje, govori. Oh, joj! Tako je to. In s (čim?) poslušanjem sporočila, opazovanjem
Ognjenega stebra in blagoslovljene varnosti, “sem prešel iz smrti v življenje.” Pazite,
zatorej nobene obsodbe nasploh.

140 “Če nas naša srca ne obsojajo, je naša prošnja uslišana, vidite, mi vemo.” Toda če
je v našem srcu greh, potem nas obsoja, potem - potem je bolje, da sploh ne začnemo.
Vidite? Morate biti osvobojeni greha. In edini način, da ste osvobojeni greha, je, priti v
Njega. To je edino zavetje za greh, je Kristus.

Zapomnite si, Kri zaveze, Kri zaveze ni priznana brez znaka. Ne morete. Ne boste.
Pravite:  “Torej,  bil  sem očiščen  teh  stvari.”  To  ni  Znak.  Gre  za  Duha,  ki  je  Znak,
Kristusov Duh na vas. Verujte!

141 Sedaj, poglejte, Beseda nam zagotavlja obljubo. Vse to so citati iz Biblije, ki sem jih
pripravil. Lahko bi pridigal cel dan, kot izgleda, vidite, v zvezi s tem. Vidite? Beseda nam
zagotavlja obljubo, ker Ona je Obljuba. Beseda je Obljuba in Beseda je Bog in Beseda je
- je naša. In mi postanemo Beseda in Beseda postane mi. In: “In če živite v Meni in
Moje Beseda živijo v vas, ” potem, vidite, vse skupaj postane ena velika družina. Vidite?
Daje nam zagotovilo. Zaradi česa? Zato, ker je del nas. Vidite? Vidite? Vidite, To postane
del nas. Kakšna téma! Dobro. Zagotavlja nam obljubo.

142 Znak je znamenje, da je bil nakup opravljen in potem sprejet. Sedaj, ne morete
dobiti vozovnice od železnice, preden ne plačate cene; in edini način, da plačate ceno,
je, da jo plačate. To je res. Kaj? Verujte To. Sprejmete To. Popolna poslušnost vsej Božji
Besedi vam da pravico do Znaka. Popolna poslušnost! Ne le del, toliko, kolikor veruje
vaša denominacija, ampak Vse. Popolna poslušnost Besedi, ki je Kristus, vas privede v
Kristusa.
143 Sedaj, kaj če bi bili vi v celoti znotraj, le noga bi štrlela ven? Kaj če bi bili vi v celoti
znotraj, le roke pa bi štrlele ven? Skoraj vse je znotraj, le srce štrli ven? Vidite? Vidite?
Srce je še v svetu. Vidite? Ampak tega ne delamo.

Polna, popolna poslušnost naredi vas in Besedo eno. Verujte Ji, vsakemu delčku. In
Vsa je v vas in opazujte Jo, kako deluje skozi vas.

Ne hodiš več naokrog in se nespametno obnašaš. Vidite? Kristjan si. Ne glede na to,
kar kdorkoli reče, te ne bodo nikoli prizadeli. V Kristusu si. Bolj varen kot si, ne moreš
biti.
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Ko smrt trka na vrata, nima nobene moči, vidite, sploh ne. Zakaj? Gre le za korak
od tu, Tja.

144 Starost ne pomeni nič. Prešli ste iz starosti. Ste v večnosti, ker ste v Njem. On je
večen. Povsem brez pomena je, če ste mladi, stari, srednjih let ali karkoli že ste. Lepi,
grdi, majhni, debeli, karkoli, brez pomena je. Brez pomena.

Ne postopaš več okoli in vse te stvari. S tem si prenehal. Mrtev si. Tvoje življenje je
skrito v Bogu skozi Kristusa. Tja noter si zapečaten s Svetim Duhom, hodeč v Kristusu.
Edini  smoter,  ki  ga vidiš,  je Kristus.  To je vse.  To je vse,  hodiš.  Toda, oh, joj!  Nič
čudnega, da smo nekoč peli tisto kratko pesem!

Mojo pot napolni vsak dan z ljubeznijo,

Ko hodim z nebeškim Golobom;

Naj hodim vseskozi s pesmijo in nasmehom,

Napolni moje…

145 Naj bom vaš brat. Naj živim kot vzor, karšen je Kristus rekel, naj bi človek bil. Naj
bom brat  bratu,  brat  sestri.  Naj  bom božji  služabnik božjim služabnikom. Naj  bom
primer primerov. Naj kažem svetu, da je ta Beseda Kristus. Edini način, da to storim, je,
da pridem v Njega. Ker sam tega ne morem storiti, tega ne moreš storiti. Toda dopusti,
da Beseda in ti postaneta eno, potem Sama živi navzven. Postaneš Živo Pismo Jezusa
Kristusa, ko On dobi popolni nadzor, nadzor nad teboj, da izpolni vsako Besedo.

Če on pride s tem: “Želim storiti to,” in ti odvrneš: “Ne, ne, Tega ne verjamem,”
vidiš, še vedno nisi v Besedi. Vidiš?

Popolna,

146 glejte sedaj,  popolna, sedaj,  popolna poslušnost celotni  Božji  Besedi nam daje
pravico do Znaka. Potem, ko molimo, molimo, moramo imeti Znak, da ga pokažemo
skupaj z našo molitvijo.

Če praviš:  “Molim, Gospod, ampak zares nimam…” Torej,  nimaš. Lahko se kar
ustaviš,  vidite,… Nadaljuj,  najprej  si  pridobi  Znak,  vidite,  ker je Znak tisto,  kar bo
sprejel. Vidite? Tako je.

Ko molimo, moramo pokazati Znak: “Gospod, v celoti sem Ti bil poslušen. Pokesal
sem se svojih grehov. Čutim, da si mi odpustil. Krstil sem se v Ime Jezusa Kristusa.
Sveti Duh je na meni. Sedaj, imam potrebo po določeni stvari za Tvojo slavo. Gospod,
prosim za to. Sedaj je moja.” Potem se tu nekaj usidra. Fijuu - fijuu. [Brat Branham
zažvižga - op. prev.] Tvoje je. Opravljeno je. Potem je vse končano. Vse je končano.
Urejeno je. “Prosim za to. Prosim za to. To moram imeti. Vidite? Vidite? Želim si zaradi
Tvoje slave.” Vidite? Torej, to je to, potem vam to preprosto da. Potem veste, da je
vaše. Tako je tudi z našimi otroci in tako naprej, nanesemo kri, verujemo. To je vse.
Dobro.

147 Kaj On potem stori? Ko imaš - lahko Znak pokažeš s tvojo molitvijo, to kaže, da si
prišel v popolno poslušnost vsej Božji Besedi. Ko imaš Znak, to kaže, da si ubogal vsako
Besedo. Potem sta ti in Beseda eno, prosiš le za stvar, katera si ti sam. Vidite? Vidite?
Potem, torej, ti veš.

Če rečem temu: “Roka, ubogaj me, sezi po tistem robčku!” Ona to stori. Vidite,
roka me je ubogala. Zakaj? Del mene je. Vidite?

Ko torej ti in Beseda postaneta eno, vsaka obljuba, slava Bogu, je vsaka obljuba
tvoja. Uboga te. Potem paziš na to, kaj želiš storiti. Ti ne bi dal svoje roke v ogenj, le
zato da bi rekel: “Poglej kaj lahko storim.” Oh, ne, ne. Vidite? Toda če je v tistem ognju
nekaj, kar moram pobrati ven, me bo ubogala. Vidite? Vidite? To je res. Vidite, paziš na
to, kaj delaš.

To je razlog, da je Sveti Duh skrbno razdeljen, saj veste, kaj mislim, ker nekateri…
Ne  želiš…  Pravi  Božji  služabnik  se  s  tem  ne  hvali,  vidite.  To  je  res.  To  je  potem
predstava.

Ko molimo, pokažemo Znak, kar kaže, da smo bili v celoti poslušni.

148 Pavel nam pravi, da: “Kri govori.” Da vsak ve, da kri sama, dejansko, sama ne
more govoriti. To je kemija. Je to res? Koliko vas to ve? [Skupnost pravi: “Amen.” - op.
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prev.] Toda koliko vas ve, da kri govori? [“Amen.”] Če si želite to zapisati: 1. Mojzesova
knjiga 4:10. Bog je rekel: “Kaj je s tvojim bratom?” Rekel je: “Njegova kri  vpije iz
zemlje zoper tebe.” Amen! Je to res? Njegova kri govori. Aleluja. [Brat Branham trikrat
zaploska. - op. prev.] Bog je rekel: “Kaj pa je z njim?”

Odgovoril mu je: “Sem mar jaz varuh svojega brata?”

Rekel je: “Njegova kri vpije. Njegova kri vpije.” [Brat Branham šestkrat potrka po
pridigalnici - op. prev.] Ona je znak. Ona je znak, da je bil ubit. Njegova kri je vpila
zoper njega.

149 Sedaj, če ste se naučili to iz 1. Mojzesove knjige 4:10, potem v Hebrejcih 12:24,
začnite brati. V Hebrejcih 10, 12:-4 pravi: “Jezusova Kri govori boljše stvari kot Ablova.”

Vidite, Abel, bil je pravičen mož. Umrl je. Umrl je, nedolžen, ker je bil v napoto. Bil
je v napoto, zaradi pravega razodetja, ki ga je imel. On je govoril. Ona je vpila! Pravična
Ablova kri je vpila zoper Kajna.

Ampak Kri Jezusa Kristusa ni le vpila, pač pa tudi odkupila. Amen. “Govori boljše
stvari.” Naredi vas sinove in hčere. Skrije vas pred Božjo jezo. Vidite? Ablova kri ni
mogla skriti Kajna, vidite, toda Jezusova kri lahko. Amen!

Tako je, stari Kajn prišel danes na plan, če ste bili preganjalec Besede in pravite:
“Dnevi čudežev so preteklost. Vse te stvari so neumnost in ostalo.”

Ona vpije, vidite. Kri Jezusa Kristusa vpije, toda v njej je odpuščanje, če ga le
sprejmeš. Želim si, da bi ostali malo dalj časa na tem, vidite, “Kri govori boljše stvari.”

150 Verujte, za varnost. Potem nanesite, vidite. Verujte zanjo. To je tisto, za kar želite
verovati. Vidite, želite si vašo lastno varnost. Verujte za svojo varnost in potem nanesite
Znak  za  celotno  družino.  Vidite?  Praviš:  “Kako  naj  to  storim?”  Zahtevaj  to!  Če  je
delovalo na tebi, potem sta ti in Beseda postala eno. Amen! Amen! Vidite? Vidite, deluje
za oboje. Ti in Beseda sta eno, potem To nanesi za svoje otroke, nanesi To za tvoje
ljubljene.

Kot je to storila Rahaba, znak je nanesla za svojega očeta; nanesla ga je za svojo
mamo; nanesla ga je za svoje brate in sestre in jih vse pridobila noter.

Uporabi Ga, reci: “Gospod, grem za svojim sinom: Grem za svojo hčerjo. Zahtevam
jo, Satan! Spusti jo! Prihajam po njo. Nanašam moj Znak, Svetega Duha. Oh, Sveti Duh,
ki živiš v meni, ujemi mojo hči tam. Sedaj grem k njej, s Tvojim maziljenjem na sebi.”
On bo to storil. Amen.

151 To so storili v Egiptu. To so storili v Jerihu.

Če želite prebrati še en primer, Apd 16:31. Pavel je rekel ječarju: “Veruj! Jaz sem
glasnik te ure. Veruj v Gospoda Jezusa Kristusa, ti in tvoja hiša boste rešeni.” Je to res?
Veruj za svojo hišo, vse jih pripeljite pod to. “Sedaj, videl si, kako je Bog nebes storil
čudež, pred sodbo. Ali veruješ to?”

“Da! Kaj naj storim?”

Rekel je: “Vstani in se krsti.” Pavel ga je peljal ven in ga krstil, rekel je: “Sedaj,
veruj v Gospoda Jezusa Kristusa in rešen boš ti in tvoja hiša.”

Veruj v kaj? Veruj v Gospoda Jezusa Kristusa za tvojo hišo, nanesi znak za tvojo
hišo.

Kaj potem storiš, ko Ga uporabiš za svojo hišo? Vrzi ven vse smeti. Vzemi vsa
kratka krila in kratke hlače in karte in cigarete in televizije in karkoli že drugega in jih
vrzi skozi vrata, ko boš nanesel Znak; ne bo ti dalo miru. Tako je. Vse vrzi ven. Vse
plese in zabave in rock'n'roll in stare vulgarne časopise in stvari sveta, vrzi jih skozi
vrata. reci: “Pri nas čistimo.”

152 Kot je to storil  Jakob, svoji  ženi  je rekel  in vsem njim, rekel  je: “Operite vaša
oblačila in vse. Vrzite stran bogove.” Amen. Jo-…

Veste kaj je rekel Jozue, preden so šli čez? Rekel je: “Operite svoja oblačila, ne
približajte se svojim ženam in tako naprej in se pripravite, kajti čez tri dni bomo prečkali
Jordan.” Amen. On se je pripravljal, nanašal je znak. Amen. Tako je.

Pripravite se. Nanesite. Verjemite to. Očistite. Naj vaši otroci, vaša družina, naj vaši
ljubljeni vidijo to v vas. To je res. Prineslo bo rezultat. Tako je.
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Potem nanesite Znak v molitvi s - s - s premislekom, z vero. Nanesite ga s takšno
ljubeznijo in tako naprej, da boste vedeli, da se bo zgodilo. To je vse. Nanesite ga z
zaupanjem, verjemite, da bo pomagalo. Ko govorite s tem otrokom, ko govorite z vašim
možem, govorite z vašo ženo, govorite z vašimi ljubljenimi, verujte, da bo pomagalo.
Vztrajajte  in  recite:  “Gospod,  zahteval  sem  jih.  Moji  so.  Pridobivam  jih  za  Tebe,
Gospod.”
153 Nanesite to in ustvarite atmosfero okoli vas, da bodo padli natanko v to. Vidite? Oh,
ti si - ti si, če imaš Znak, ustvariš okrog sebe duha silo, da ko hodiš, ljudje vedo, da si
kristjan.  Želijo  si,  da  jim nekaj  poveš.  Tvoji  besedi  verjamejo.  Kar  rečeš,  tega  se
oklenejo. Vidiš? To je to.

Uporabi Znak; potem hodi z njim. Zahtevaj svojo družino. To moraš storiti sedaj.
To je večerni čas. Sedaj, dolgo časa ste poslušali, sedaj je to večerni čas. Sedaj je čas
nanašanja. Enega teh dni bo udarila jeza, potem bo morda prepozno. Vidite? Nanesite
Znak, z zaupanjem.

154 Če ste želeli brati o tem, preberite tole tu, moje Pismo, ki sem ga zapisal v zvezi s
tem, je Efežanom 2:12 in če si želite to zapisati. Pazite, v Efežanom 2:12, ko to berete,
pravi tako. “Da ne služimo mrtvim dejanjem ampak služimo živemu Bogu, z živimi deli.”
Amen!  Oh,  joj.  Z  živimi  deli,  živimi  znaki.  Ali  verjamete  v  žive  znake?  [Skupnost:
“Amen.”] Prav tako si zapišite Hebrejcem 9:11-14, če si želite zapisati. Živi znaki, živa
dela, nanesite to!

Ne mrtve veroizpovedi. “Svojega sina bom peljal v cerkev in poskrbel, da se bo
pridružil cerkvi.”

Neki dobri kristjanski fant tukaj, dober prijatelj, star prijatelj, pravi mož, on - on je
prišel sem in bil krščen. Njegova mati je rekla: “Želim si, da bi šel v večjo cerkev, če si
se želel krstiti.” Vidite? Vidite, On si preprosto ni želel starih mrtvih veroizpovedi in
ostalega. Vidite?

155 Ne služimo mrtvim veroizpovedim in  mrtvim bogovom.  Služimo živemu Bogu,
katerega Kri je bila prelita v preteklosti in za nas je bil nanešen Znak, da živimo tudi mi.
Amen. Tako je!

Ne služite kakšnim mrtvim veroizpovedim. One celo zanikajo stvari, kot je Znak.
Pravijo: “Dnevi čudežev preteklost. Stvari, kot je krst v Svetem Duhu, ni.” Zakaj bi se
pridružili nečemu takemu? Vidite? Ne počenjajte tega.

Nanesite Znak, potem “služite živemu Bogu,” za živa dela, žive znake: znake, ki
ozdravljajo bolne, oživljajo mrtve, napovedujejo dogodke, govorijo jezike, interpretirajo,
vsakič popolnoma pravilno, preroštva in pravijo to in ono se bo zgodilo, pokaže znake
zgoraj na Nebu in na zemlji, znake in čudeže, amen, govoreč natanko tisto, kar je Biblija
rekla, da se bo zgodilo. “Služite živemu Bogu,” nanesite Znak!

156 Ne hodite v tiste cerkve in ne pridružujte se tem starim, mrtvim delom in tem
stvarem, ker oni niti ne verujejo v stvari kot je znak. Toda mi ki verjamemo, amen,
vemo To. Pravijo: “Znaki ne obstajajo. Da, oh, oh, to je neumnost. To, kar govorijo tam,
je noro. Torej,  teh stvari  sploh ni.  Torej,  ve žene, oh, ve - ve, torej ve ne… Kaj se
oblačite…?” Pomembno je; Biblija pravi tako. “Kaj imajo vaši lasje karkoli…?” Biblija
pravi tako.

To, to so pravzaprav razlike, vidite? “Ne prijemaj, ne dotikaj se, ne pokušaj.” On je
Bog. Vidite? Sedaj, to zares nekaj pomeni.

157 Sedaj, oni mislijo, da je to noro. Toda za nas, ki to verujemo in poznamo Resnico,
vemo, da je To Njegova živa Prisotnost, ker izvaja enake stvari, kot jih je delal On, ko je
bil tukaj na zemlji. Amen.

“Oh,” pravijo: “Samo domišljajo si, da vidijo Ognjeni Steber.” O, ne! O, ne! Mi si
ničesar ne domišljamo.

Mislili so, da si je tudi Pavel To domišljal. Egipt je mislil, da si Izrael To domišlja,
toda To jih je odpeljalo v obljubljeno deželo. Tako je! Mi ne…

Hebrejcem 13:8, saj veste: “Jezus Kristus je isti včeraj, danes in na veke,” če si to
zapisujete, vidite, da: “On je isti.” To - to ni - to ni nek… nekakšno domišljanje.

158 Ko zapisujem te Biblijske vrstice, ki jih zapisujem tu, potem vem, kje so te Biblijske
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vrstice in tako jih poiščem. Vidite?

Vemo, da je to Njegova živa Prisotnost, ker dela On enako v tem Duhu. Sedaj, če bi
to zašlo v kakšno veroizpoved ali denominacijo, bi prav hitro vedeli, da to ni Kristus. Je
to res? [Skupnost: “Amen.” -  op.  prev.]  Če bi  vas vodil  v neko veroizpoved ali  kaj
podobnega, bi bil poslan iz kakšne denominacije. Toda ne prinašam vam veroizpovedi in
ne učim vas denominacij.  Učim vas Božjo Besedo, ki je manifestirana sila vstajenja
Jezusa Kristusa, ne le zame, ampak za vsakogar, ki si želi. Vidite? Da ti…
159 Ti  moj  brat.  Jaz  nisem velika  osebnost  in  ti  mala  osebnost.  Mi  vsi  smo  male
osebnosti v Bogu. Vidite? Mi smo Njegovi mali otroci. Ničesar ne vemo, kar bi zares
morali vedeti. On nam daje vedeti, kar On sam želi in hvaležni smo mu za tisto, kar
vemo o Njegovih blagoslovih. In tega ne jemljem samo zase, to želim podeliti tudi z
vami. Vidite? Tudi vas želim v Tem in želim, da prejmete ta Znak. In če tega niste
storili… Mnogi med vami, večina vas je to že storila. Toda če kdo od vas tega še ni
storil…

Vidite,  govorim tudi  za posnetek, saj to razumete. In mnogi med vami… In ne
pravim, da tukaj v cerkvi; mi vsi smo izšli ven, domnevam. Toda tisoči krat tisoči bodo
morda slišali posnetek, vidite. In to, to je služba [duhovna služba, poklic. - op. prev.].
Tam bo nekdo, ki se bo vtihotapili v Jeriho, veste, s posnetkom, tako želimo - želimo
ujeti to predestinirano Seme, ko bo šel tja noter, vidite, ker prihaja jeza.

160 Vedeti, da je to Prisotnost živega Boga, dokazuje, da Ga je Bog dvignil v skladu z
Njegovo obljubljeno Besedo. “Še malo in svet Me ne bo več videl. Jeriho, Egipt, oni Me
ne bodo več videli.  Vi pa Me boste videli,  ker Jaz…” “Jaz,” osebni zaimek, se vedno
nanaša Nanj, vidite. “Jaz bom z vami. Jaz sem Znak. Moje vstajenje je Znak. Dela, ki jih
Jaz delam, vas bodo identificirala, bodo identificirala Mene v vas.”

“Kakor  je  bilo  Lotovih  dneh,  tako bo tudi  ob prihodu Sina človekovega,  ko bo
objavljeno večerno Sporočilo.”

“Ob večernem času bo Svetloba. Ravno ob večernem času bo prišla Svetloba.” Oh,
slava Bogu. Počutim se, kot da bi lahko “prodiral skozi krdelo in preskočil zid” [citat iz
Biblije - Ps 18:29 - op. prev.]. Vidite? Vidite? “Ob večernem času bo Svetloba.” Tako je.
Tako je rekel prerok.

“Jaz bom z vami. Jaz bom v Lutrovi dobi, Jaz bom v Wesleyevi dobi, Jaz bom v
binkoštni  dobi,  toda natanko v večernem času bo prišla  Luč.”  Denominacijski  bodo
izginili in potem bo nanešen Znak. In vsi, ki so iskreni v srcu, skozi vso preteklost, brez -
brez vas ne bodo popolni. Toda v vas…

161 To je kot glava mi mora vzeti stopalo. Glava mora vzeti roko. Glava mora vzeti
srce. Glava mora vzeti usta. Vidite, glava mora vzeti.

In  sedaj  smo  v  času,  ko  je  bil  znak  nanešen  na  podboje  vrat,  vidite  in  na
nadvratnico. “In potem ko zagledam Kri, ki je znak, pojdem mimo vas.”

Sedaj bom pohitel, kolikor bom mogel. Le še pet minut, ali deset in končali bomo.

162 Dokazuje, da Ga je Bog dvignil od mrtvih. Ali temu verjamete? [Skupnost pravi:
“Amen.” - op. prev.] Danes On živi med nami. In ta “Jaz” je Kristus. In ta “Jaz” bo z
nami do konca… Tam pravi konca, kar pomeni “konca sveta.” “Jaz bom do konca sveta,”
v skladu z Njegovo obljubljeno Besedo. To je obljubil. “In dela, ki jih Jaz opravljam, jih
boste opravljali tudi vi.” To za nas ni neumnost. To je Znak. To je Znak.

163 Mi sprejemamo to sveto žrtev Krvi. Sprejemamo Njegovo žrtvovano Kri, potem
daje… Njega, ki nam daje Življenje, Znak, pečat Njegove obljube. Efežanom 4:30 pravi:
“Ne žalostite krvi?” Ne. “Ne žalostite Svetega Duha, s katerim ste” [Brat Branham se
zaustavi in pusti skupnosti citirati: “zapečateni,” - op. prev.] “zavezani, postavljeni na
stran…” Vi ste Zaveza. Vi ste Znak, Sveti Duh bo pečat. Ko je karkoli zapečateno znotraj
pečata, tega ne smete prelomiti. Ne morete prelomiti, vi…, pa ne Božjega pečata. Ne.
Vidite? Ker ste… “Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste zapečateni vse do
dneva vaše odkupitve, ko je telo obujeno.”

164 To je seme, znak, da je bilo seme oplojeno z Večnim Življenjem, “Zoe, 'Moje lastno
življenje' in ponovno ga bom obudil poslednji dan.” In ko živite, imate zaupanje, da je v
vas Življenje Kristusa in da ste vi v Njem. “Z enim Duhom smo namreč mi vsi krščeni v
eno Telo in zapečateni tja s Svetim Duhom,” med takšne vernike “do dne, ko nas Jezus
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obudi.” Oh, joj. Nanesite Znak. To je tisto, kar nam pomeni. Pričakujemo, da nam žrtev
da Življenje in nam ga zares tudi da. In nam da Znak in mi nanesemo Znak, ki je pečat
do… Smo - smo deležniki Tega, kako velika stvar je to, da smo deležniki, krščeni s tem
enim Duhom v to eno mist…mitično Telo.

Sem uporabil pravo besedo, mitično? Skrivnostno - skrivnostno Telo, skrivnostno
Telo Jezusa Kristusa. Vidite, Sveti Duh je rekel: “To praviš narobe.” Nevednež, kakršen
sem, toda On je  rekel:  “To praviš  narobe.”  Rekel  sem “mitično,”  kar  je  pravzaprav
skrivnostno (mistično - op.prev.) Telo Jezusa Kristusa, vidite, skrivnostno Telo Jezusa
Kristusa. Jaz ne… Ne potrebujemo izobrazbe, potrebujemo Svetega Duha. On je Pravi.
Vidite? On je Pravi. To bi lahko koga kje pohujšalo, kakšnega pedagoga, toda upam, da
bo to pravilno razumel. Skrivnostno telo! To nekaj pomeni, sicer tega ne bi povedal.
Vidite? On je prav tukaj, sedaj. On je prav tukaj pri pridigalnici. On je natanko tu. To je
On. Vidite? Hu!

165 In v Njem ni smrti. V Njem ni žalosti. V Njem ni utrujenosti. V Njem ni greha. V
Njem ni bolezni. V Njem ni smrti. Mi smo v Njem. Če vam Satan poskuša dati nekaj, kot
je bolezen, preprosto vzemite Znak in ga nanesite. Oh, joj! Vzemite svoje Znak in ga
nanesite, ker ste kupljeni produkt Jezusa Kristusa. Znak potrjuje, da je vaša vožnja
plačana.

On pravi: “Ko umreš, si izgubljen.”

Recite: “Nimaš prav. Jaz imam kupljeni produkt. Jaz sem kupljeni produkt. Jaz
imam Znak.”

“Kaj je Znak?”

On ve, kaj To je. Ne, ne šalite se z njim. On ve, kaj je To. Sedaj, morda lahko
govorite s katerim od teh pridigarjev in oni bi se prerekali z vami. Vendar ne Satan, on
že ve. Vidite? O, da. On udari proti temu dvakrat ali trikrat, veste in naredi napako,
preizkuša. Satan ve, o čem govorite. Le pokažite tisti Znak, zbežal bo. Da.

166 Ker, kaj je to? To je zapečaten produkt. Tega ne more odpečatiti in vstaviti nekaj,
kar ni prav. Recite: “Roke stran, zapečaten sem.” Oh, joj. Zapečaten produkt! Tako je!
Ti si kupljen. Ta Znak drži nad tvojo neomajno vero v Njegovo obljubo, glej, kako bo šel.
“Veliko  moč  ima  dejavna  molitev  pravičnega.”  Vidite?  Vzemite  ta  Znak.  Temu  je
namenjeno. Satan vas bo zapeljeval.

Bil je v Egiptu, da bi zapeljeval.

Torej, vi veste, da ko je Rahaba dala tisto prostitutko… Prostitutka spustila tisto
vrv, tisto vrv, si mislim, da so se nekateri izmed vojakov smejali in se norčevali, rekoč:
“Tista nora ženska tam gor. Zmešalo se ji je. Poglejte, kaj dela. Ha ha ha! Torej, ste že
kdaj slišali kaj takega? Torej, Dr. Jones je rekel: 'To nima nikakršnega pomena.'” Pa ga
vendar ima, ker je Božji glasnik prinesel sporočilo in jim povedal.

167 Si  predstavljate  Egipčane,  rekoč:  “Izgleda… Poglej,  poglej  tisto  noro  skupino
pobožnjakov, ki mažejo kri! Ha, ha! Kakšno umazanijo bodo imeli, ko bodo poskušali to
sprati dol sedaj! Oh, joj! Tisti veliki lepi domovi, vsi prekriti s krvjo! Oh, kakšen smrad!
Stavim, da bo čez nekaj dni strašno. To nima nikakršnega pomena. Veste zakaj? Ker
Sveti oče ta-in-ta rekel tako.” Toda imelo je. Imelo je. Imelo je pomen.

To ima pomen za nas, ki verujemo Temu. Vidite? Samo ne pozabite vaše neomajne
vere,  ki  jo  imate  v  to  Besedo!  Sedaj,  vi  niste  več  Eva.  Vidite?  Vi  niste  eden  teh
dvomljivcev, in, torej, ki delate kompromise s Satanom. Vi se opirate na vsako Božjo
Besedo. Vidite?

Eva je rekla: “Torej, Gospod je rekel tako!”

Satan je rekel: “Ampak, veš, Gospod gotovo ne bo storil takšne stvari tako prijetni
osebi, kot si ti. Oh, tako si ljubka. On ne bi.” O, da, On bo to storil. Rekel je, da bo.

“Torej, moj oče je bil Božji služabnik. Jaz sem bil Božji služabnik.” Ne - ne morem
pomagati. Brez Znaka si izgubljen. Jeza je na tebi, vidiš, to je vse, brez Znaka. Vidite?
Da. Rekel je, da bo to storil in On bo to storil. Stvar, stvar je opravljena. Rekel je, da bo
to storil.

“Oh, verjamem, da so dnevi čudežev…”

Da, toda On je rekel, da niso. “Jaz sem isti včeraj, danes in za vedno,” vidite, On
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dokazuje, da je res.

Sedaj, za nas, mi to vemo. Za njih, oni Temu ne verujejo. Toda mi To verujemo. Mi
vemo, da je Resnica. Vidite?

168 Sedaj,  ko smo v tem, postanemo del  Besede. In potem vzamemo Znak, Duha,
preko obljube. “Jaz sem Gospod, tvoj zdravnik.”

Sedaj, pripravite se na službo ozdravljenja nocoj. Vidite? Vzemite ta Znak, obesite
ga nad Besedo, na vašo neomajno vero v to Besedo, šel bo ven. Sedaj, to je - to je
stvar, ki ga meče ven, ker tega ni v Njem.

Sedaj si želim pričevati o nekaterih stvareh, ki sem jih videl, da so se zgodile samo
v zadnjih nekaj tednih. Vidite, vidite? Oh, o čem vse bi lahko pričeval.

Vi veste in Luka je rekel: “Če bi v knjige vse zapisali, kar je storil Jezus,… v svetu
ne bi bilo dovolj knjig, da bi lahko vse to zapisali.”

Samo to, kar sem videl v svoji lastni službi, videl kar je On storil, ne bi mogli znositi
vseh knjig na ta oder. Če bi napisal do podrobnosti le vse, kar sem videl, da je On storil
v moji lastni službi, Ga videl storiti. Vidite? Več uspeha je imel v moji službi, kot ga je
imel v Svoji Lastni. Sedaj, zapomnite si. On je imel več uspeha sedaj, ne jaz; On ga je
imel. Slava! Aleluja!

169 Več uspeha je imel v Jeffersonvillu, kot ga je imel v Nazaretu. Imel ga je v tistem
pokvarjenem mestu in tem pokvarjenem mestu. Amen! Slava! Ker: “Ni mogel izvajati
čudežev tam,” toda tu jih je. Tu je končno uspel. Tu jih je storil. Morda je moral ljudi
pripeljati od kod drugod, toda izvedel jih je vseeno. Tako je imel več uspeha natanko tu,
kot ga je imel v - v Kafarnaumu ali - ali v Nazaretu, v tem. Storil je več čudežev natanko
tu v tem Tabernaklju, kot jih je storil v celotni službi na zemlji. To je res, storil jih je.
Sedaj, kaj pa v ostalem svetu? Oh, joj! Sedaj, to je On storil.

Sedaj, zapomnite si. “On” je storil. Sedaj, nikoli nisem rekel, da sem jaz to storil,
vidite,  ne, ker jaz tega nisem storil.  Preprosto nisem. Le ljubil  sem Ga in se mu le
podredil in rekel, kar je rekel On in Sveti Duh je šel k drugim ljudem in oni so verjeli, kar
je rekel On in potem je opravil delo. To je vse.

Če  nas  On  vse  pripravi,  da  verujemo!  Kaj  bi  storil  prav  sedaj,  če  bi  nas  vse
pripravil, da verujemo, natanko sedaj, kajne? V vsem mestu ne bi bilo obolele osebe. To
je res. Če bi lahko vse pripravil, da bi verovali, bi bilo vse končano. Vidite?

Držite svoj Znak nad svojo neomajno vero v Njegovo obljubljeno Besedo in Satan
bo šel.

Sedaj, sedaj bom zaključil.

170 Nekoč je dal  Bog zemlji  nek drug znak; to je bila  mavrica.  Se tega spomnite?
[Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Vedno, vedno je ostal zvest temu znaku, ker ga je
dal  kot  znak.  Vsa  ta  tisočletja,  ni  nikoli  izneveril  pokazati  tega  znaka.  Je  to  res?
[“Amen.”] Zakaj? Spoštuje ga. On ga je dal. Svetu je dal znak, da ga ne bo več uničil s
potopom. In vedno, vedno od tistega dne naprej ga je pokazal.

V zraku so določene sestavine, ki tvorijo to mavrico. Ko pada dež in se pokaže
sonce, se pojavi. Sonce osuši dež, tako On postavi mavrico, da bi pokazal, da na zemljo
ne bo nikoli več padlo toliko vode, da bi jo ponovno uničilo. To je Njegova zaveza. To je
znak. Rekel je: “Dal vam jo bom v znak.”

171 Spoštoval je Svoj znak. Spoštoval je Svoj znak v Noetovem času. Še vedno ga
kaže. Spoštoval je Svoj znak v Egiptu. Spoštoval ga je v Jerihu. Spoštuje ga danes.
Vedno spoštuje svoj znak, ko je prikazan.

Vsa  ta  tisočletja  je  rad  prikazoval  ta  znak.  Nikoli  ga  ne  pozabi.  On ne  pozabi
Svojega znaka. Sedaj, ne glede na to, kako se svet spreminja, je mavrica še vedno tam.
Vidite, spoštuje znak.

Tako ga tudi sedaj, On spoštuje Svoj Znak. Ne glede na to, kako se spreminja
cerkev, koliko to dela, Bog še vedno spoštuje Svoj Znak, in le to. To nam kaže, kako se
On  nikoli  ne  izneveri  spoštovati  tisto,  kar  počne  in  kar  reče.  To  sprejemamo  in
spoštujemo. Jaz spoštujem.

172 Od nas pričakuje, da pokažemo ta Znak nad našo vero, Satanu in vsem njegovim
nevernim kultom in denominacijam, da mi verjamemo, da je Njegova obljuba resnična in
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da bo On storil, kar je obljubil, da bo storil. To je cerkev.

Nič čudnega, da ne morete priti s svoje polovice igrišča, kot se temu reče, oprostite
tej frazi. Nič čudnega, da ne morejo nikamor priti, pač pa se le vrnejo v denominacijo in
predstavljajo skupino olepšanih, uglajenih ljudi, intelektualcev, izobražencev. Nikoli ne
pridejo nikamor; ker kažejo le: “Jaz sem metodist. Jaz sem prezbiterijanec.” To je tudi
vse, kar so.

173 Toda verniki vzamejo Znak! In kar je Jezus začel delati v Galileji, nadaljuje tudi
sedaj, skozi Njegovo ponovno prikazovanje Znaka Svetega Duha nad cerkvijo. Kajti to
niso bila dejanja apostolov, bila so dejanja Svetega Duha v apostolih in to je bil Znak.

Pravijo, da so opazili Petra in Jakoba, ko sta… Petra in Janeza, ko sta šla skozi vrata
imenovana Lepa, videli so, da sta nešolana. Morda sta rekla: “Prid', 'nauš, nes', ustan,
pr'nes', nes', povedal ti bom o tem.” Vidite? Morda sta uporabljala slovnico, ki jo niso
mogli razumeti. Morda nista razumela vse…vse matematike iz Pisma. Toda morali so
opazili, da sta bila z Jezusom. Pokazala sta ta Znak, ker je isti Duh, ki je bil nad Njim
pred Njegovim križanjem, bil na njima po vstajenju. Amen!
174 Potem ga to pokaže skladnega s Hebrejcem 13:8: “Jezus Kristus isti včeraj danes in
za vedno.” Po tem vemo, da On živi. Zaradi česa? Kako vemo, da mi živimo? Ker On živi.
In razlog da mi vemo, da živimo, je ta, ker smo kot On in smo v Njem. In rekel je: “Ker
Jaz živim, živite tudi vi. Jaz sem On,” v Razodetju, “bil  sem mrtev in živim na veke
vekov.” In če - če umremo sami sebi in oživimo v Njem, mi živimo na veke vekov. In
potem je Njegovo Življenje v nas, kot življenje česarkoli drugega, kaže kaj je bil On. In
to ga naredi istega včeraj, danes in za vedno.

Sedaj, kako lahko potem vi, ko oni To zanikajo? Kaj ne vidite, “mrtvih dejanja?”
Služite živemu Bogu, po večni… Mislim, po trajni zavezi Življenja, ki je bilo v Krvi Jezusa
Kristusa. Sedaj se približujem zaključku, jaz… Torej, jaz bom… Končali bomo. Vidite,
kaže Znak Njegove milosti, Njegove ljubezni! Sedaj, če ne bi uporabili ta Znak…

175 Sedaj, to je znak. Kaj je znak? Znak je znamenje, da je bil dolg plačan. Zahtevana
cena je bila poravnana. Cena naše rešitve je bila smrt, vidite in nihče razen Kristusa je
ni mogel plačati. In ne duh denominacije, ne duh papeža, ne duh kakšnega človeka ali
kakšnega svetnika; pač pa Duh Jezusa Kristusa, nad cerkvijo, je Znak, da je bil dolg
plačan in da je On izpolnil vsako zahtevo, ki jo je Bog postavil in mi in On smo eno.
“Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in Oče v Meni; Jaz v vas in vi v Meni.”

Nanesite znak! Nanesite Znak Njegovega vstajenja. Da ko je bil On vzdignjen za
naše opravičenje, je prav tako vzdignil nas skupaj z Njim. In sedaj sedimo v Nebeških
prostorih v Kristusu Jezusu, v družbi, pod Znakom.

176 Ko je bil Izrael tam in so se po ulici slišali kriki, se jim ni bilo treba ničesar bati.
Edina stvar, ne pozabi, da je kri, znak, prikazana.

To je edina stvar, ki jo moramo imeti na skrbi sedaj. Težave so na poti - na poti, se
pripravljajo, prijatelji.  Ne bo dolgo trajalo, težave napadajo. Vi to veste. Ne pozabi
prikazati Znaka. In znak je Sveti Duh. “V enem Duhu namreč smo bili vsi krščeni v eno
Telo  in  postali  deležniki  Njegove  slave,”  na  naši  Deželi,  korakajte  sedaj  domov  v
obljubljeno Deželo.

Ali Ga ljubite? [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Ali verujete Znaku? [“Amen.”]
Koliko vas bi radi rekli: “Oh, brat Branham, moli zame, da bom prišel pod ta Znak?”
[“Amen.”]

Sklonimo naše glave.

177 Gospod Jezus, najbolj milosten! Ko je bil svet v grehu in ni nihče mogel pomagati,
je Bog, v milosti, s primerom nakazal, da je prihajal Znak, ki lahko odvzame greh; ne da
ga le prekrije, pač pa da ga odvzame. In Jezus je prišel ob pravem času in prelil je Kri,
Njegovo lastno Življenje, vzel… opravil poravnavo za naše grehe in ga potem ponovno
podaril v obliki Svetega Duha, ki je sedaj Znak, ki ga mora Cerkev imeti do Njegovega
prihoda. Ker je apostol Peter rekel: “Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem,
ki so daleč in kolikor jih bo k sebi poklical Gospod, naš Bog.”

Gospod, po Tvoji milosti, Tvoji pomoči, jaz terjam vsakega, ki sliši to Sporočilo.
Terjam jih za Boga, prosim Te, Gospod, za vse - te, ki so tukaj danes zjutraj in tiste, ki
bodo to poslušali na posnetku. In če je tu kjerkoli seme, ki je predestinirano, Gospod, da
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sliši Besedo tega zadnjega dne, naj sedaj pridejo, blago in ponižno in naj položijo svoje
trofeje na križ, oziroma sebe kot trofejo Božje milosti, ki jih je poklicala. In naj bodo
napolnjeni  s  Svetim  Duhom in  kažejo  Znak  Življenja  Jezusa  Kristusa  v  Njegovem
vstajenju, kolikor časa bodo tu na svetu. Usliši to, Gospod.

178 Te besede, Gospod, morda jih nisem izrekel pravilno. In če jih nisem, molim, da bo
Sveti Duh vzel te besede in ji predstavil na način, kakor bi morale biti predstavljene, da
bodo  ljudje  razumeli  in  vedeli,  brez  zlonamernosti.  In  naj  vedo,  da  je  ljubezen
korektivna. In naj vedo, da je to zaradi ure, v kateri živimo in bližnjega Gospodovega
prihoda in mi vidimo velike utripajoče rdeče luči, po celem svetu, da je čas blizu.

Naj ljudje prejmejo Svetega Duha na današnji dan! Jaz molim in jih predajam Tebi
v Imenu Jezusa Kristusa. In naj bo To naš Znak, kolikor dolgo bomo živeli, kakor si Ti
obljubil, da bo. Naj bo enostavno to prositi, ker si Ti obljubil, da bo tako in jaz vem, da
bo. V Jezusovem Imenu to prosimo. Amen.

Sedaj, ko imamo sklonjene glave, za trenutek.

179 Z vero verujoč, molil  sem za vas, kakor sem pač znal.  Molil  sem z iskrenostjo,
kakor pač znam moliti za to.

Poglejte, zavedam se. Veste kaj? Živim s pomočjo vaših desetin in prostovoljnih
prispevkov. Gre za vašo podporo tu v cerkvi,  da imam komu pridigati.  Gre za vašo
ljubezen in vaše “amene” in vašo družbo. In vaše prijazne besede v svetu tam zunaj, ko
greste v različne dežele po celi državi, vaše besede pomagajo ponesti Sporočilo. To ste
vi. V tem smo partnerji, skupaj s Kristusom. Mi smo bratje in sestre in On je naš Kralj.
In rad vas imam. Jaz - jaz - jaz - jaz, kjer sem sam, želim, da ste tudi vi. Prepotujem
celo državo, da vam nekajkrat pridigam. Hrepenim, da bi se v nedeljo zjutraj srečal
tukaj z vami. Rad vas imam. Vedno sem vas imel rad. Včasih moram govoriti res ostro,
toda to je le v korekcijo. Vidite, to je le zato, ker vas imam rad, vidite in ker ne želim, da
To zgrešite. Vi, ne smete tega storiti.

180 Sedaj,  blago in ponižno, z  vsem, kar je v vašem srcu,  v globini,  sprejmite To.
Recite:  “Gospod  Jezus,  natanko  sedaj  vzemi  vse,  kar  je  v  meni  tistega,  kar  Ti  ni
podobno in naj odstranim ves svoj ponos, vse kar je v meni, ven. Vse smeti, vso nevero,
ki je v meni, jaz - jaz jo sedaj odvračam, Gospod. Mečem jo ven. In naj se blagi Božji
Sveti Duh, kot golob spusti na mene. Jaz - jaz želim živeti Večno, Gospod in jaz - jaz si
želim, da mi sedaj pomagaš. Usliši to, Gospod.”
181 Ko molite  in  mrmrali  bomo to pesem ali  jo  tiho peli,  skupaj,  Jaz Ga ljubim.  In
zapomnite si, to pride z ljubeznijo, ker On je ljubezen. Medtem ko držim roke čez te
robčke, ker jih bodo ljudje morda vzeli pred večerom.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On

in rešitev mojo kupil je,

na Golgoti.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On (predajte Mu sedaj svoje življenje)

in rešitev mojo kupil je,

na Gol…

Ljubite,  ljubite,  ljubite Ga.  Poglejte,  kaj  je  storil  za vas.  [Brat  Branham začne
mrmrati  pesem  Jaz  Ga  ljubim.  -  op.  prev.]  To  je  z  ljubeznijo.  Ljubezen  prinese
poslušnost.  Ljubezen  prinese  dvorjenje.  Ljubezen  prinese  poroko.  In  k  temu  smo
usmerjeni, Jagnjetovi Poročni Večerji. Slišim, kako moj Rešitelj kliče, da ljubi tudi mene.

…Golgoti.

Jaz…

Z vsem vašim srcem, občutite kako v vas prihaja Nekaj resnično blagega. To je
Sveti Duh.

…ker me je prvi ljubil On

in rešitev mojo kupil je,
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na Golgoti.

182 Če… Dvignil bom svoje roke, skupaj z občinstvom, ob glasbi. Če sem grešil, če sem
karkoli storil narobe…

Sedaj molim za vas in za sebe.

Če sem karkoli storil narobe, moja roka dvignjena k tebi, Gospod, pomeni, da mi je
žal. Moja roka dvignjena k tebi, Gospod, pomeni, da ne - da tega nisem želel storiti. In
vem, da umiram, Gospod. Moram zapustiti ta svet, v telesni obliki. Želim Te srečati.
Moja roka pomeni - vzemi jo, Gospod. Napolni me z Duhom. Daj mi Znak Tvoje ljubezni
nad menoj, Svetega Duha, ki me bo pripravil, da bom živel blago, nežno, pripravil, da
bom živel življenje, ki je bilo v Kristusu; da bo moje srce gorelo za druge, da ne bom
miroval ne podnevi ne ponoči, dokler ne pridobim vsakega, ki ga lahko. Jaz bom kot
glasnika v Jerihu; šel  bom k vsaki osebi,  h kateri  morem priti  in videl,  če jih lahko
privedem pod Krvno zavezo, pod Jagnjetovo Kri, da bi lahko prejeli Znak.

183 Vidite, Kri očiščuje. Duh je Znak, da je bila Kri uporabljena. Vidite? Duh je Znak, da
je bila Kri uporabljena. Dokler ni Kri uporabljena, Duh ne more priti. Toda ko je Kri
uporabljena, potem je Duh Znak, ki je poslan nazaj na vas, da je bila vaša vera v Kri
sprejeta, vaša vožnja je plačana. Vaša vožnja je plačana. Vse je končano. Primer je
zaključen. Ti si kristjan. Ti si vernik. Kristus je v tebi in ti si v Kristusu.

…prvi ljubil On

in rešitev mojo kupil je,

na Golgoti.

184 Vaša  srca  so  sedaj  sklonjena  pred  Bogom;  vaš  pastor,  brat  Neville,  njegove
zaključne besede, kar bo povedal.

Spomnite se službe nocoj, službe ozdravljenja. Pridite zgodaj. Začnimo ob sedmih,
naj pridem na oder ob sedem-trideset. Je to v redu, brat Neville? [Brat Neville odgovori:
“To je v redu.” - op. prev.] Sedaj, nocoj bomo imeli Večerjo Gospodovo. Pridite!

To popoldne, ostanite natanko s Tem. Naj vas to Sporočilo ne zapusti. Zapomnite
si, naj vas to Sporočilo nikoli ne zapusti.

Kri bo Znak, da je bilo dano Življenje. Vidite? “In ko zagledam Kri, pojdem mimo
vas.” Sveti Duh je Znak, da je bila Kri nanešena na vaše srce in je Znak, da je bila Kri
nanešena. Če nikoli ni bila nanešenaa, potem Znak ne bo prišel. Če razumete, recite:
“Amen.” [Skupnost pravi: “Amen.” - op. prev.] Kri mora biti nanešena in potem pride
Znak. To je Znak, da je bila Kri odkupitve nanešena in da je vaša vožnja plačana. Naj
vas Bog blagoslovi. Brat Neville.
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