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1 …tukajšnje predstavništvo v Yumi. Velika čast je biti zopet povabljen. Nazadnje
smo imeli z vami čudovito druženje in ko sem izvedel, da se bom zopet vrnil, sem se
počutil zelo dobro. Ko slišim vaša pričevanja in vse lepe besede, me vse to na nek način
ohrabri.

2 Billy mi je dejal, da je brat iz Las Vegasa, ki je želel imeti službo v podružnici,
tukaj,  in  po  končani  službi  ga  bomo videli.  Ker  imamo čas,  kot  je  dejal,  se  lahko
januarja, pred službo v Phoenixu ustavimo v Las Vegasu. In tako smo si vedno želeli
priti tja. Mislim da je imel brat Art Wilson navado priti tja dosti prej in da je mogoče še
tam. Prosil me je, naj pridemo tja gor, on in sestra Wilson. Nisem dobil prej priložnosti
in mogoče bo sedaj čas, da bom lahko prišel.

Če vidite Billy Paula in brata Roy Bordersa - mislim, da sta nekje tu. Nekdo je dejal,
da je brat Roy tukaj. Brat Pearry, Lee, ali  kateri koli  od njih vam bo povedal, samo
določite datum, kdaj naj pridemo.

3 Torej, nedavno tega sem tukaj videl veliko pridigarjev, zelo sem srečen, da se
lahko srečam s svojimi brati. Želel sem, da bi lahko odšel z vami domov, ker imate v
deželi najboljšo kuhinjo. To je dobro.

Brat Pearry ima nocoj res dve stvari. On ima dve stvari, ki sta proti njemu. Kot
prvo, ker se je vtikal v mikrofon. Mislijo, da si kriv zaradi tega, brat Pearry. Jaz mislim,
da nisi preveč kriv, toda... Nekdo je moral govoriti. To je bilo dobro.

In tako je zopet prišel gor in govoril. Dejal je: »Reci…« Povedal je bratu Collinsu ali
nekomu izmed njih, rekoč: »Večerja je bila dobra, vendar,« je dejal, »povem vam, ta
človek mora biti  Španec ali  Mehikanec ali  kaj  podobnega. To je bila najpikantnejša
večerja, kar sem jo kdaj okusil!« In pravzaprav je govoril glavnemu kuharju.

On pa je dejal: »Jaz sem glavni kuhar.«

To je za tebe Teksas. Mi ga bomo tukaj v Arizoni naučili reda, če bo nekaj časa z
nami.

Zares je lepo biti tukaj. In domnevam, da to ne zveni kot šala, ampak kot smisel za
humor. Tudi sam Gospod je imel smisel za humor, saj veste. Dejal je… Herod: »Pojdite
povedat temu lisjaku… (Vidite?) Danes izganjam hudiče in jutri sem popoln.« Torej, če je
imel smisel za humor, zakaj, ne bo nas bolelo, jaz mislim čez nekaj časa.

4 Sedaj je že malo pozno. Jaz po navadi pridigam štiri ure. Ker vemo, da so bratje in
sestre tukaj v tem zboru vljudni, bom danes zvečer skrajšal službo. Da, Terryju sem
dejal, dejal sem… On je dejal: »Ali posnamem to na dvourno kaseto?«

Dejal sem: »Ne Terry, to je banket!« Dejal sem: »Ljudem bom govoril trideset do
štirideset minut o neki temi. To sem poskušal vsakič, vedoč da…«

5 Ko sem bil  mlad fant, so ljudje prihajali  in me poslušali,  ker sem bil  mlad fant
pridigar, pravzaprav mladi deček, fant. In oni bi govorili: »Torej, Billy Branham…« Saj
veste, ti si samo deček, nisi končal šole in nimaš izobrazbe. Oni bi kljub temu prihajali in
poslušali moje lomljene besede, mojo Kentucky angleščino. In tako… Moje udarjanje in
bi poslušali te lomljene besede. Kot so nedavno na nekem srečanju dejali: »Vsi skupaj
bomo vstali in zapeli državno himno.«

Vstal sem in pel: »Za moj daljni stari Kentucky dom.« To je bil zame edini narod, o
katerem sam kaj vedel, tako da je bila to zame nacionalna himna, vsaj kar se mene tiče.

6 Torej, ko postajate starejši, zakaj, vi vstopate, morate imeti nekaj več kot to. Ali
vidite, Pavel je dejal: »Ko sem bil otrok, sem govoril  kot otrok in mislil  kod otrok.«
Obnašali smo se kot otroci. Ko pa odraščate in začnete delati prve korake, doživljate
vzpone in padce in po njih znova vstajate. Po določenem času ste lahko začeli hodili po
ravni  črti.  In to je točno to, kar moramo narediti  kot vojaki  križa; sedaj je čas, da
hodimo naravnost po avtocesti do slave.
7 Jaz verjamem, da živimo v zaključnih prizorih zgodovine tega sveta.  Resnično
verjamem, da je Gospodov prihod mogoče celo bližje, kot v resnici mislimo. Torej, za
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približno trideset minut vašega časa ali nekaj takega, bi želel pritegniti vašo pozornost
na Pismo, ki bi ga želel uporabiti za besedilo in za nadaljevanje teme. Nedolgo nazaj, ko
sem sedel doma, sem razmišljal o tej temi. Pomislil sem: »Torej, ne vem govoriti iz vseh
teh svetopisemskih citatov, vzel bom samo del njih in jih uporabil za današnjo kratko
službo.« Želim povedati eno stvar, medtem ko odpirate knjigo Psalmov. Iz 27. Psalma
želim prebrati prvih pet vrstic.
8 Želel bi povedati nekaj, kar se tiče teh predstavnikov zbora Poslovnih ljudi Polnega
Evangelija. Moj brat Perry je govoril o knjigah in tako dalje in o novih knjigah, ki jih
imajo. Koliko od vas se spominja, ko sem tu v Feniksu na enem zborovanju imel kaseto
in sem pridigal na temo: »Spoštovani, koliko je ura?« Torej, to je bil začetek te knjige
(ali vidite), ko se je to odvijalo.

Napisanih je preveč nadnaravnih potrditev napisane Božje Besede za to uro, da ne
bi bilo razvidno da se nam nekaj približuje. Mi smo samo - to je preveč resnično. Vidite,
to bi vas resnično osupnilo, če bi vedeli, kaj se v resnici dogaja. Mnogi od vas tujci slišite
te može, da vstajajo in dajejo te pripombe o Sporočilu današnjega dne in tako dalje. Kar
so dobili, je Božja obljuba za to uro, ko je On obljubil, da bo to naredil in mi vidimo,
kako On natančno svetopisemsko potrjuje, kar je On dejal, da bo storil  na ta način.
Preroštvo se za vsaki čas popolnoma potrjuje, ker je Bog to govoril.

9 Če bi človek, ni važno kdo, napovedal nekaj takega, bi bile njegove možnosti 1 : 10
000 000. Če vam neki človek pove, da se bo ob določenem času nekaj zgodilo; bi to bilo
1 : 10 000 000. In mesto, kjer naj bi se to zgodilo, bi bilo to 1 :100 000 000. In potem
čas, kdaj naj bi se to zgodilo, in tako naprej, potem način, kako se bo to zgodilo in kaj
se bo zgodilo in tako naprej. To je pravzaprav izven možnosti ugibanja. Ko vidimo, da je
to tako popolno, vedno in vsakič, potem je to Bog. Nato se obrnemo natanko nazaj k
Pismu - morda se nam zdi to tuje, vendar se obračamo točno nazaj v Pismo, kljub temu
da ne vemo, kam naj gledamo, Sveti Duh nam to razlaga in sestavlja celotno Besedo
skupaj, ustvarja sliko, samo zato, da bi nam pokazal čas, v katerem živimo. Mi smo v
obdobju spreminjanja.

10 Mi smo na vogalu. Enostavno je, ko se nekdo na vogalu obrne. Zidar nastavi vogal
in začne… Vsi polagajo opeke naravnost navzdol v ravni vrsti,  tako kot bi to počela
denominacija in začne opeke samo nizati po vrsti, to je v redu, toda ko pridete do teh
vogalov in se pravzaprav morate obrniti nazaj v drugo smer... Torej, Bog ne gradi zidu.
On gradi hišo. Vidite? In obstajajo mnogi rezi in obrati, ki jih je On tukaj v Svetem
Pismu predvidel. Ampak da bi se izvedel obrat… Vsakdo bi lahko poskušal narediti obrat,
vendar mora biti to izvedeno v skladu z načrtom. Če ni, mora biti to ponovno porušeno.

11 Tako slavimo Boga za Njegovo dobroto in za skupnost z vami in za odprta vrata, ki
nam jih  je  dal  Gospod.  In  preko  združenja  Poslovnih  ljudi...  Vedno  sem trdil,  da
verjamem  v  ljudi  v  denominacijah,  ampak  nimam  veliko  časa,  da  bi  spodbujal
denominacije, ker vsaka od njih gradi ograjo okrog sebe in...

In to je tako, kot če… Mislim, da je to majhna izjava brata Davida o tem, kako je
nekoč gojil račke in je reka začela naraščati. Saj veste, vsaka račka se je hotela družiti z
drugo, vendar tega niso mogle početi, ker so bile ograjene z ograjo okrog in okrog. In ko
je reka narasla dovolj visoko, je enostavno dvignila račke nad ograjo. Torej, jaz mislim
da je to način, kako se to mora narediti. Vidite, samo da voda naraste in bi lahko prešle
čez ograde in bi se lahko družile druga z drugo. Vi že veste, da imamo pravo Kristusovo
ljubezen v svojih srcih.

12 In ta družba Poslovnih ljudi Polnega Evangelija je bila zame oaza. Imam brate, zelo
drage brate v vsaki denominaciji, ki sem jih velikokrat srečal: prezbiterijance, luterane,
baptiste,  binkoštnike,  razne vrste binkoštnikov,  iz  Božje cerkve,  Nazarenov,  svetih
romarjev. Vsepovsod imam drage brate. Ampak velikokrat me niso mogli  sprejeti  v
svojo skupnost,  vidite.  Ne za to,  ker  oni  tega ne bi  verjeli,  ampak vidite,  to  bi  jih
oddvojilo od njihove denominacije. In če vi to počnete, se to zgodi.

Nedolgo tega je prišel k meni brat metodist. Ne bom ga imenoval, je dober človek.
Pisal je teze o Božanskem ozdravljanju in je prišel k meni, da bi se pogovorila. Sedla sva
in se nekaj časa pogovarjala. Dejal je: »Edina stvar, ki jo imama proti tebi je, da se
nenehno družiš z binkoštniki.«

Dejal sem: »Potem pa naj bo metodistična cerkev sponzor. Jaz bom prišel.«
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To je bilo nekaj drugega. Vidite? On je dejal:  »Seveda jaz nisem metodistična
cerkev, jaz jim samo pripadam.«

Dejal sem: »To je to. Vidite? Oni so tisti binkoštniki, ki odpirajo vrata. Vidite? Oni
so tisti, h katerim lahko pridem. Ampak če bo kdo od njih odprl vrata, smo pripravljeni
vstopiti.« Tako kot je v Razodetju 3 On dejal: »Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo
sliši Moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z Menoj.« In to
je bil Jezus. Vedno sem vedel, da je bil to Kristus. In On je Beseda. To je res. On je
Beseda.
13 In Poslovni ljudje polnega Evangelija so bili oaza, kjer smo se lahko zbrali. Niti ena
cerkev ni bila pokrovitelj tega. Vsi ti ljudje so iz raznih cerkva in mi se sestajamo in
družimo povsod po svetu, vsepovsod.

In  pomagal  sem ustanoviti  mnoge,  mnoge,  mnoge  podružnice  Poslovnih  ljudi
Polnega Evangelija povsod po svetu. Hvaležen sem zaradi te priložnosti, ki mi je bila
dana. Tudi tam bi bili Poslovni ljudje pokrovitelji tega. In potem, vse cerkve želijo priti
tako ali tako. Toda potem ne želim potegniti nekoga iz njegove cerkve. Samo ostanite v
svoji  cerkvi in širite Svetlobo. Vidite? Bodite pravi kristjan. Vaš pastor vas bo cenil.
Bodite pravi originalni resnični svetnik. Vsak človek, ki verjame v Boga, bo cenil takšno
osebo. Da!

Torej, zahvaljujem se tukajšnjemu bratu in njegovi ženi in tej podružnici  za to
priložnost.  In naj  ta  podružnica raste;  naj  Božji  blagoslov počiva na njej  in  naj  bo
glasbilo  v Božjih rokah,  da bi  se rešilo  na stotine in stotine ljudi  pred Gospodovim
prihodom in tudi na vseh vas iz drugih predstavništev ter na vseh predstavnikih, ki so
tukaj.

14 V knjigi Psalmov… Torej, nocoj želim nekaj časa govoriti o zelo neobičajni stvari.
Zabeležil sem si nekaj svetopisemskih besedil in mislil sem, mogoče bi… Zvečer sem
želel govoriti o eni drugi temi, ampak vidite, čas beži, ne bi se rad predolgo zadrževal na
tej temi, tako da sem še malo prelistal in izvlekel še nekatere dele iz Svetega Pisma. In
jaz želim govoriti na temo: »Vzetje.« Vidite?

Torej,  mi  verjamemo,  da  vzetje  bo.  Vsi  Kristjani,  ki  prebirajo  Sveto  Pismo,
verjamejo da se bo vzetje zgodilo.

15 In sedaj,  kot  osnovo za to  bomo prebrali  25.  Psalm.  Oprostite,  mislil  sem 27.
Psalm, od 1. do 5. vrstice.

GOSPOD je moja luč in moja rešitev, koga bi se moral bati? GOSPOD je trdnjava
mojega življenja, pred kom bi moral trepetati?

Ko se mi hudobneži približajo, da bi požrli moje meso, moji nasprotniki in sovražniki
proti meni, se spotaknejo in padejo.

Tudi če se tabor vojske utabori proti meni, se moje srce ne boji; tudi če proti meni
izbruhne vojna, jaz pri tem zaupam.

Za eno prosim GOSPODA, to skušam doseči: da bi prebival v GOSPODOVI hiši vse
dni svojega življenja, da bi zrl GOSPODOVO milino, premišljal v Njegovem templju.

Zakaj  On  mi  daje  varstvo  v  Svojem  zavetišču  na  dan  nesreče,  skriva  me  v
skrivališču Svojega šotora, na skalo me vzdigne.

Naj Gospod doda Svoj blagoslov na branje Njegove Besede.

16 Torej, danes bomo govorili o tej temi. In sedaj, nekateri od vas se verjetno ne bi
strinjali s potjo, po kateri sem krenil, toda koliko od tukaj verujočih vas verjame, da
Sveto Pismo uči, da se bo vzetje Cerkve zgodilo? Da, gospod! To je res. Zagotovo se bo
vzetje Cerkve zgodilo. Ni važno, če ste metodist, baptist, prezbiterijanec ali kdorkoli,
binkoštnik, vzetje se bo zgodilo.

In mislim, ko govorim, ne želim vstati in reči nekaj takega, za kar mislim, da bo
prijetno ljudem. Nikoli nisem bil kriv za to. Tukaj želim vstati in reči nekaj, za kar se
čutim  voden,  da  bi  moral  povedati.  Mislim,  da  bi  vam  to  pomagalo,  s  tem  boste
napredovali v vaši izkušnji z Bogom, če ste kristjan. In če niste kristjan, vas bo postalo
tako sram, da boste želeli  postati  kristjan. In s tem namenom sem vedno poskušal
iznesti svoje misli, tako kot me je Gospod vodil.
17 Torej, mi smo opozorjeni, da bo doktrina tega v poslednjih dneh s prezirom odbita.



VZETJE 4

Če  si  želite…  Preberimo  to  sedaj  samo  za  minuto.  To  je  v  2.  Petrovem pismu,  3.
poglavje.  Vzemimo  si  trenutek,  da  si  preberemo  3.  poglavje,  od  3.  do  6.  vrstice.
Poglejmo, če je to res.

»Predvsem pa morate vedeti, da bodo v poslednjih dneh prišli taki, ki se bodo z
norčavostjo norčevali iz vsega. Ti bodo živeli po svojih poželenjih in govorili: ›Kje je
Njegov obljubljeni prihod? Odkar so namreč očetje zaspali, je vse ostalo tako, kakor je
bilo od začetka stvarjenja.‹ «

Sami hočejo, da jim ostane skrito, da je nebo obstajalo že zdavnaj in da zemlja po
Božji Besedi obstaja iz vode in prek vode. Po teh prvinah je bil tedanji svet preplavljen z
vodo in tako pokončan.

18 Torej,  sedaj  vidimo,  da je  razlog,  zaradi  katerega je  ta  predmet gledan toliko
nalahno,  v  tem,  da  je  prerok  tukaj  dejal,  da  bodo  v  poslednjih  dneh  prišli  ti
zasmehovalci in govorili takšne stvari. Vidite? To je vnaprej določeno. Razlog, da se
ljudje danes obnašajo tako kot se obnašajo… Zakaj, vi zagotovo to pričakujete, ker je
Sveto  Pismo  to  dejalo:  »V  zadnjih  dneh  bodo  ljudje  svojeglavi,  modri,  ljubitelji
zadovoljstva  bolj  kot  ljubitelji  Boga,  prepirljivci,  lažni  obtoževalci,  nekontrolirani,
prezirali bodo tiste, ki so dobri, imeli bodo obličje pobožnosti, vendar bodo zanikali njeno
moč; takih se izogiblji.« Ali potem lahko pričakujemo, da se bo pojavilo oponašanje
Resnice? Zagotovo!

19 Ko je Mojzes odšel v Egipt, da bi osvobodil otroke Izraela, je šel samo s palico v
svoji roki kot potrditev in z nebeškim Bogom ob sebi in on je prikazal čudež. Toda za
njim sta prišla posnemovalca, ki sta delala enake stvari kot on. Vidite? Ona dva sta
prišla za njim, kopirala sta tisto, kar je on naredil, posnemala sta original. Mi smo to
ugotovili. In sedaj boste rekli: »Dobro, to je bilo v času Mojzesa.« Ampak tudi samo
Sveto Pismo govori, da bodo taki v zadnjih dneh zopet prišli: »Tako kot sta Jannes in
Jambres nasprotovala Mojzesu, bodo ti možje s pokvarjenim umom sprevrgli resnico.«
Vidite? Posnemali bodo razne, razne stvari, da bi vznemirili ljudi.

In potem, če to vzetje, ki se mora zgoditi… In kadar ima Bog nekaj v skladu s Svojo
Besedo, se vedno nekaj pojavi, da bi to vznemirilo, če je le mogoče. To je Satanov
namen, da bi to storil.

Kot je tukajšnji brat iz srečanja v Las Vegasu povedal: »Satan je dejal, da je svet
njegovo kraljestvo in da je tukaj njegov glavni štab.« Jaz vem, da je Satan bog tega
sveta. Vsi narodi pod nebom so pod njegovo kontrolo. To je res! Ta svet pripada Satanu,
toda Jezus ga bo prevzel. Nekoč mu ga je ponudil in On je to zavrnil; toda Jezus je dejal
- ker je On vedel, da bo postal dedič vsega tega v času, ki prihaja.

20 »Zasmehovalci.« Nekaj trenutkov se zadržimo na tej besedi, preden gremo naprej.
Zasmehovalci! Pred dvema tednoma sem bral časopis v Tucsonu, kjer je neki Anglež iz
Anglije  dal  izjavo.  To je  bilo  na naslovnici  časopisa,  češ  da je  bilo  križanje  Jezusa
Kristusa  samo  izpeljana  prevara  med  Pilatom  in  Jezusom,  da  bi  naredil  sebe  za
pomembnega. In ni načina, da bi jim dokazali  nasprotno, ker se vse stvari od Boga
sprejemajo z vero. Mi to moramo verjeti. In on je nadaljeval z opisom tega, kako je to
možno izvesti.

21 Bilo je tukaj ne dolgo nazaj, v tem velikem narodu, v Londonu, v Angliji, kjer so
John Wesley in Charles in mnogi veliki pridigarji v zgodnjih dneh, Spurgeon in drugi,
pridigali  Evangelij  na  trgih  in  vsepovsod.  Oni  so  zavrnili  sporočilo  njihovih  dni  in
poglejte, kaj so danes. To je mesto, kjer so brat Williams in oni nocoj. Danes je to ena
od najnižjih in najbolj degradiranih dežel na svetu. Bil sem povsod po svetu in nikjer
nisem videl tako nelegitimne dežele, kot je Anglija. Billy Graham je rekel isto stvar. On
je moral odpeljati svojo ženo iz parka zaradi dejanj, ki so jih moški in ženske počeli na
javnem mestu, v parku. Ko sem bil tam, še nikjer nisem videl takšnih stvari, ki bi bolj
zlomile človeško srce, kot to, kar je je dogajalo v Angliji. Ona je imela možnost in je
nekoč vodila svetovno reformacijo. Tu se je pokazalo, kako se lahko pade.

Ampak vidite, kaj je to naredilo? To isto Sporočilo, ki je bilo objavljeno za tisti čas,
poskušajo Angleži držati še danes. To danes več ne deluje. To ne bo delovalo.

22 Kako bi… Kaj če bi Mojzes prišel in prinesel Noetovo sporočilo: »Zgradili bomo ladjo
in z njo pluli po Nilu?« To ne bi delovalo. Tudi Jezusovo sporočilo ne bi delovalo, če bi
bilo od Mojzesa. Niti ne bi delovalo Wesleyevo sporočilo, če bi bilo od Lutra, in obratno.
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In danes, naša zadnja velika reformacija je bilo binkoštno gibanje. V tem dnevu se mi
pomikamo naprej in binkoštno sporočilo se ne bo mešalo s tem, ker je danes drugi dan.
To je vse Božja Beseda, ampak to je zgradba. Kot roke in noge, ki prihajajo navzgor, to
sestavlja Nevesto za vzetje. Vidite? Ne izločite iz tega tistih ljudi od prej; oni so živeli po
svojem sporočilu. Vsi, ki so bili v Nevesti, se bodo pojavili. Enako, kot gre življenje skozi
pšenično steblo. Življenje gre skozi fazo lista, luskine, pšenica pa se oblikuje kot zrno
pšenice, ki je padlo v zemljo.

23 Pred kratkim sem bral neko knjigo, ki jo je napisal Nemec, polna kritik. Dejal je: »
Od vseh fanatikov sveta je  William Branham največji.«  Dejal  je:  »Zakaj,  on ni  nič
drugega…On je čarovnik. On dela te stvari…« Vidite, človek tega ne razume…

In tako, ta človek je bil kritik. On niti ne verjame v Boga. Dejal je: »Kako bi mogel
Bog v tistih mračnih obdobjih tako ravnati in držati svoje roke preko svojega trebuha in
se smejati množici kristjanov, materam ter svojim lastnim učencem. Kajti tam so bile
matere z majhnimi otroki in levi so jih goltali in ni niti dvignil roke.« Ali vidite, kje telesni
um in izobrazba in ostale stvari ne morejo ujeti vizije? To pšenično zrno je moralo pasti
v zemljo.
24 Tako kot je Jezus moral pasti, da bi bil  ponovno vzdignjen, tako je tudi cerkev
morala pasti iz binkoštnega dneva. Ona je morala v teh mračnih obdobjih oditi v zemljo.
Vsaka pšenica, katerokoli zrno, ki gre v zemljo, mora ležati v mračnem obdobju, vse
dokler ne pride ven. To je začelo kaliti  v času Martina Lutra, da bi  šlo naprej skozi
Wesleya in naprej v binkoštno gibanje. Sedaj gre ven v zrno. In sedaj, denominacijski
sistemi, ki  so ostali  zadaj,  to so samo stebla. To je vse. Vse to se mora sežgati,  ti
denominacijski  sistemi.  Toda  pravo  pšenično  zrno,  ki  je  prihajalo  iz  vsake  od  teh
reformacij, bo vzeto v Nevesto. Vse to skupaj bo sestavljalo Nevesto.

25 Torej, nedolgo tega smo videli, da so tam v Angliji posnemali križanje, skupina teh
ljudi, fantov s temi dolgimi lasmi in s stvarmi ter so vzklikali in Jezusa klicali »Očka« in
podobne stvari. Kakšna umazanija.

Torej, vi pravite: »To je v Angliji, v Londonu.« Poglejte, kaj je nedavno pisalo v
časopisu tukaj v Ameriki. Neki znani doktor teologije iz neke dobre šole govori, da je bilo
križanje ena sama prevara. Dejal je, da je Jezus samo poskušal narediti sebe takšnega.
In da je on spil neke vrste plevela (mandrake-zelišče) in... To najdemo v 1. Mojzesovi
knjigi,  kjer  se  govori  o  tem.  To  je  nekakšen plevel,  podoben marihuani.  Lahko ga
najdete na Orientu. In če to popijete, vas uspava. Mogoče ste videti kot mrtvi - zrušeni,
v stanju spanja in v tem stanju ste lahko dva do tri dni.

26 Dejal je, ko so mu dali kisa in žolča, je mogoče, da je to bil napitek iz mandakovega
zelišča. Ko so to storili in mu to dali, se je On zrušil, kot da bi bil mrtev. Položili so ga v
grob in ga pustili tam. In po dveh ali treh dneh, seveda, se je On prebudil in potem je
bilo vse v redu. Dejal je, da je On odšel v Indijo in tam nekje umrl običajne smrti. To je
poskušal religiji podtakniti. Kot prvo, poglejte te kritike, kaj je narobe z ljudmi? Vidite?
To je ta dan, v katerem živimo, zasmehovalci. Vidite? Na ta dan se izpolnjuje preroštvo.
27 Bog je razdelil Svojo Besedo na vsako dobo. In vsaka doba je morala to prikazati.
Prav tako je vnaprej določil ljudi, ki bodo v tej dobi izpolnili Besedo. Vsakič, ko je razdelil
Besedo je odredil ljudi za to. Ko je odredil Mojzesov čas, je tudi odredil Mojzesa. Ko je
On določil čas, da bo Božji Sin rojen, je določil Njega za to. V vsaki dobi je On določil
Svoje  ljudi,  vnaprej  določene.  Tako  kot  je  dejalo  Sveto  Pismo,  nič...  Če  je  Bog
neskončen, vsemogočen, silen, povsod prisoten, vseveden, je On zagotovo za vse stvari
vedel že od začetka. Tako da je On vedel… Ničesar ni, kar je izven reda, samo mi tako
mislimo, vse poteka...

Poglejmo nazaj v Njegovo Besedo, da bomo videli, kaj On počne, potem bomo imeli
razumevanje.

28 Torej, samo pomislite. Prvič, če bi ta pridigar malo razmislil; ko so mu dali v usta
kisa in žolča mešanega, je On to izpljunil. Kot prvo, te stvari On ni vzel. Vidite? To je
samo pojavljanje zasmehovalcev. Druga stvar, kako je ta Jezus iz Nazareta, kako to, da
je  Njegovo  življenje  odgovarjalo  vsakemu  preroštvu  iz  Stare  Zaveze?  Kako  je  to
mogoče?  Ne  bi  se  moglo  izpolniti,  če  ni  bilo  odrejeno  od  Boga.  Njegovo  življenje
odgovarja vsakemu preroštvu iz Stare Zaveze. Druga stvar, če so njegovi učenci naredili
ponaredek, kar se Njega tiče, zakaj so potem vsi umrli mučeniške smrti? Apostol Peter
je celo dejal: »Obrnite me z glavo navzdol, kajti nisem vreden, da bi umrl take smrti kot
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On.« Kako so lahko vzeli Andreja in ga na križu obrnili postrani? Vsak od njih je zapečatil
svoje pričevanje z lastno krvjo. Oni so Mu verjeli, Ga ljubili in dali svoja življenja Zanj.
Če je On bil prevarant, kako so lahko storili kaj takega? Vidite? To je duhovna stvar,
ljudje tega ne razumejo.

29 Nedolgo nazaj  je  bil  tukaj  velik  mož,  veliki  rabin,  ki  je  napisal:  »Mojzes,  ki  je
prečkal Rdeče morje,« in nadaljeval, »to v resnici ni bila voda, voda se nikoli ne dvigne v
obliki zidu.« Dejal je: »Kar je bilo na drugi strani Mrtvega morja, je bila grmada trstike.
Tam ni bilo vode, samo grmada trstike, ocean trstike, skozi katero je šel.« In mnogi
duhovniki so temu verjeli in to sprejeli.

Nedavno tega, ko so izstrelili gor prvega astronavta, se je ta nato vrnil nazaj in
dejal, da tam ni videl nič Bogu podobnega. To je zamajalo celo pridigarje. Oni so mislili,
da Bog živi nekje tam zgoraj, sto petdeset milj visoko. Zakaj, o moj, kako… Izobrazba in
znanost tega sveta sta spremenila cerkev v gručo slabičev.

30 Izobraževanje in izobraževalni sistem, znanost in nauk o civilizaciji so od hudiča. To
je hudičeva civilizacija. Sveto Pismo tako pravi. In naša civilizacija, ki prihaja, ne bo
imela popolnoma nič s to civilizacijo. Od te nima nič. To bo drugačna civilizacij od te, ki
jo  imamo  sedaj.  Dobili  smo  več  znanja,  pa  smo  vseeno  v  bolj  mrtvih  stvareh,
smrtonosnih zankah in podobno. V tej novi civilizaciji ne bo smrti ne bolezni ne žalosti in
ne bolečine. Vidite? Tam ne bo nič od tega. Tako, ta civilizacija bo morala biti uničena,
ker je od hudiča.

31 Mi najdemo to v 1. Mojzesovi knjigi, v 4. poglavju, kjer so Kajnovi možje začeli s
civilizacijo, graditi naselja in mesta in tako dalje, izdelovali glasbila in pristali v znanosti.
Ljudi so se vse bolj oddaljevali od Boga, toda vseeno so bili religiozni. Ampak, ko so se
pojavili Setovi ljudje, so začeli klicati Gospodovo Ime. Ah, govorimo o prefinjenosti.

Jaz nisem zato tukaj, da bi koga prizadel ali povedal kaj o cerkvi. In če ste vi tukaj
in pripadate tej cerkvi, jaz ne govorim tega, da bi prizadel vaša čustva, kajti tukaj je
toliko  dobrih  ljudi,  kot  v  ostalih  cerkvah.  Ravno prejšnji  teden sem v Sheverportu
prebral nekaj, kar je izjavila katoliška cerkev. In mi vidimo, kako sedaj vsi prihajajo v
ekumensko zvezo in tako dalje, vse se natanko izpolnjuje, kot je Sveto Pismo reklo, da
se bo. Točno tako.
32 Torej, izvedeli smo, da so dejali: »Zakaj, Sveto Pismo…« Nekateri protestanti so se
hoteli vzdržati Svetega Pisma. »Zakaj,« so dejali, »Sveto Pismo je samo ena Knjiga,
zgodovina cerkve in oni je niso imeli v literaturi do pred dvesto petdeset let. To je bila
vedno cerkev.« Dejali so: »Vedno je bila cerkev in ne Sveto Pismo in Sveto Pismo je le
zgodovina tega, kar je cerkev naredila.« Kakšna prebrisana laž je to. Mi smo imeli Sveto
Pismo že tri tisoč let. Stara Zaveza je bilo napisano Pismo, na stotine, stotine let prej,
preden je prišel Kristus. Kar oni pravijo, je čustvena prevara hudiča.

33 In  mi  vidimo,  da  je  to  v  tem dnevu,  ko  prihaja  do  velikega  zasmehovanja  in
norčevanja na račun Svetega Pisma, ko jo poskušajo izločiti. Bog bo moral soditi cerkvi
na osnovi nečesa. On ne more biti pravičen, če… Oni ne morejo priti po tej ulici in me
aretirati ter reči, da vozim trideset milj na uro v območju, kjer je dovoljeno dvajset milj,
če tam ni postavljenega znaka, ki mi določa, da mi je dovoljena vožnja s hitrostjo samo
dvajset milj na uro. To mora biti tam. In Bog bo sodil cerkev in nekega dne bo sodil tudi
ljudem. Mi to vemo. Sodba prihaja. Če bo On sodil svet s katoliško cerkvijo, s katero
katoliško cerkvijo? Če jih bo On sodil preko metodistov, so binkoštniki izgubljeni. Če bo
On sodil po eničarjih, so dvojičarji izgubljeni. Vidite? S čim bo On to sodil? On je dejal,
da bo sodil po Kristusu in Kristus je Beseda. Tako da je to Božja Beseda, s katero bo Bog
sodil. »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. In
Beseda je meso postala in bivala med nami, ista včeraj, danes in na veke.« Vidite? Tako,
On bo sodil po Svoji Besedi.

In sedaj, ugotovili smo, da v teh dneh, ko poskušajo izločiti Sveto Pismo in sprejeti
cerkev… Sveto Pismo - tega ne želimo, ampak želimo cerkev, tako da lahko naredijo
kakršno koli veroizpoved ali kaj drugega in hodijo s tem.

34 Zakaj, kot sem sinoči govoril  v Sheverportu o tem obhajilu, ko so ubili  žrtveno
jagnje, med njimi ni smelo biti kvasa in to skozi vseh sedem dni. Brez kvasa, nekvašeni
kruh. Vse je moralo biti nekvašeno. To predstavlja sedem cerkvenih dob, ki jih imamo
tukaj v knjigi. In tam ni smelo biti kvasa - to je nekaj, kar bi se mešalo s tem. In mi
mešamo veroizpovedi in denominacije in vse drugo z Besedo in jo še vedno poskušamo
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imenovati Beseda. To mora biti brez kvasa vseh sedem dni. In kar se je danes jedlo, ne
poskušajte  hraniti  za  jutri,  sežgite  to  v  ognju,  preden  vzide  dan,  ker  je  tu  novo
sporočilo, ki prihaja in nove stvari.

35 Vidite,  to  so  poskušali  zadržati  za  vedno.  Ampak  to  je  bilo  stališče  cerkve.
Prebujenje se začne in kot prvo, kot že veste, se v roku treh let ustanovi organizacija.
Denominacija začenja z organizacijo. Ali ste opazili, da ta stvar traja že dvajset let in ni
postala organizacija. In nikoli ne bo! To je konec. Pšenica se ponovno vrača k pšenici.
Pšenica se je vrnila k svojemu zrnu. Luskine so odstranjene. In pšenica mora biti sedaj
izpostavljena soncu, da bi dozorela.
36 Ali ni čudno, da je bila nedavno na zahodni obali velika zatemnitev. Oni tega niso
mogli razumeti. Teksas je bil prejšnji teden v mraku. Oni tega ne morejo razumeti. Ali se
ne zavedate, da je to znamenje? Ali  ne veste, da se narodi lomijo? Izrael je v svoji
domovini in ta znamenja pričujejo, da smo na koncu! Istočasno je tudi zatemnitev, ali ne
veste, da je to znamenje, o katerem je prerok govoril? Da. V času večera bo Svetloba,
Svetloba se bo pojavila v večernem času, ko bo mrak in vse ostale stvari, ki se ravno
sedaj dogajajo. Samo poglejte, kašen mrak je to bil.

37 Papež je prišel ravno sem čez. Vi ste dobili kasete; mislim da ste jih vsi vzeli. Na
kakšen način je samo Gospod tega dne v skupnosti pokazal, kje točno se bo nahajala ta
cerkvena doba in kakšna bo. Jaz sem jih narisal na tablo, vse te cerkvene dobe, ki ste
jih videli narisane v knjigi. In na kakšen način je sam Sveti Duh prišel dol v Ognjenem
Stebru, odšel naravnost do zidu in jih narisal. Osebno On, ko je tam sedelo tristo do
štiristo ljudi in vse to opazovalo. In ravno takrat, ko je papež šel tja čez, se je luna
zatemnila in so to fotografirali na enak način, kot je bilo to narisano na odru. Torej, on
je pripotoval sem trinajstega, naredil trinajst korakov, daroval mašo trinajstega, narodu,
ki  je  pod številko  trinajst  in  zatemnitve  se  pojavljajo  povsod.  Ali  ne  vidite,  kje  se
nahajamo? Mi smo na koncu časa.

Zasmehovalci se bodo pojavljali v zadnjih dneh in govorili: »Nobene razlike ni od
časov, ki so bili, vse je isto kot v dneh, ko so pomrli naši očetje.« Toda ko vidite, da se
te stvari začnejo dogajati, dvignite svoje glave in se pripravite. Vsak trenutek se lahko
nekaj zgodi. Kristus prihaja po Svojo Cerkev.

38 Torej, oni tega ne verjamejo, ker ne razumejo… Oni so tisti, ki izpolnjujejo Pismo.
Ljudje tega resnično ne razumejo, medtem ko počenjajo te stvari in govorijo te stvari,
oni v resnici izpolnjujejo Pismo. Kako malo je Kajfa vedel, veliki duhovnik in vsi ostali
duhovniki v tistem dnevu, ko so Ga zasmehovali in se norčevali iz Njega - niso vedeli, da
je to sam Bog, o katerem so prepevali: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil,« (22.
Psalm), »prebodli so mi roke in noge…« To so prepevali v templju, On pa je umiral na
križu, zelo malo so vedeli, kaj so naredili. Celo Jezus je molil: »Oče odpusti jim. Saj ne
vedo, kaj delajo.« Pravzaprav je bilo za njih v Pismu prerokovano, da bodo slepi.

39 Ali ste vedeli, da je za katoliško in protestantsko cerkev prerokovano, da bosta v
poslednjih dneh slepi? Isto je v Pismu, kjer je Kristus izven cerkve in poskuša vstopiti.
Zato ker praviš: »›Bogat sem in nimam potrebe za ničim,‹ in ne veš, da si pravzaprav
nesrečen, siromašen, beden, nag in slep in ti tega ne veš,« Razodetje 3. Tu ste, zopet
nazaj  v  slepoti,  gazijo  po  Božjih  stvareh,  kot  da  jim te  nič  ne  pomenijo,  temu se
posmehujejo in norčujejo, ravno tako kot govori Sveto Pismo.
40 Ampak Cerkvi, Nevesti, njej je vzetje razodeto. Njej je to odkrito. Ona sama bo to
razodetje - prava Kristusova Nevesta bo čakala na razodetje vzetja.

Torej,  to  je  neke  vrste  razodetja,  ker  je  vera  razodetje.  Vi  ne  morete  imeti
razodetja brez vere. Vera je razodetje. Vera je nekaj, kar vam je bilo odkrito, tako kot je
bilo Abrahamu, ki je lahko rekel karkoli v nasprotju s tem, kar mu je bilo odkrito, kot da
to ni bilo tako. Torej vera… To je tisto, kar je vera, to je razodetje od Boga. Cerkev je
zgrajena na razodetju, celotno Telo.

41 Nekaj tednov nazaj sem se pogovarjal z enim prijetnim baptističnim pridigarjem.
Prišel je, da bi razpravljal z mano. Dejal je: »Imam te rad kot človeka, toda,« je dejal, »
ti si zmeden.«

Odgovoril sem mu: »Potem te prosim, da mi pomagaš, da se popravim…« On je
dejal: »V skladu s Pismom…«

Dejal je: »Nikoli ne bomo sposobni, brat Branham, da povežemo vse skupaj, dokler
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ne bomo šli skozi Sveto Pismo od besede do besede, natanko z grškim prevodom in tako
dalje.«

Dejal sem: »Oh, gospod, vi veste, da to ni tako.« Dejal sem: »Celo na Nicejskem
koncilu daleč nazaj, ki je bil tristo let po Kristusovi smrti, oni še vedno razglabljajo,
kateri grški učenjak je imel prav. Vi ne morete vedeti… To je razodetje. Celotna stvar
je…«

On je dejal: »Jaz ne morem sprejeti razodetja.«

Dejal sem: »Kako pa potem lahko sprejmete Kristusa?«

On je dejal: »Sveto Pismo govori: ›Tisti, ki veruje v Jezusa Kristusa, ima večno
življenje.‹«

Dejal  sem:  »To  je  resnica.  Rečeno  je  tudi,  da  noben  človek  ne  more  Jezusa
imenovati Kristus, če nima razodetja po Svetem Duhu.« Vidite? In tukaj ste, ponovno se
vračamo nazaj, vračamo se na razodetje. To mora biti razodeto.

V Svetem Pismu…

42 Kajn in Abel nista imela Svetega Pisma, da bi ga brala, vendar je bilo Abelu po veri
razodeto, ki pa je razodetje. Abel je daroval Bogu sprejemljivejšo žrtev kot Kajn, za
katero je Bog pričeval, da je bila pravična. Ko jih je Jezus tukaj v Mateju 16,17 in 18
vprašal; nimamo časa, da to preberemo, ampak kdo hoče, si lahko zapiše. On je dejal: »
Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin Človekov?«

Eden od njih je dejal: »Ti si Mojzes, Elija in podobno.«

On je dejal: »Kaj pa vi pravite, kdo sem Jaz?«

Učenec je dejal: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

On je dejal:  »Blagor tebi  Simon, Jonov sin,  meso in kri  ti  tega nista razodela,
ampak  Moj  Oče,  ki  je  v  nebesih,  ti  je  to  odkril.«  Na  tej  skali  (Na  tem duhovnem
razodetju, kdo je Bog in kdo je Jezus in On je razodetje od Boga, Bog, ki je postal telo in
se razodel  svetu.  On je bil  na svetu; Bog je bil  v  Kristusu,  da pomiri  svet s  Seboj,
razodet, kar je bil Bog v človeškem telesu.)… »Ti si Kristus, Maziljenec, Božji Sin.«

On je dejal: »Telo in kri ti tega nista razodela, ampak Moj Oče, ki je v nebesih, ti je
to odkril.  In na tej skali  bom sezidal Svojo Cerkev (na razodetju Besede ob svojem
času). Jaz bom sezidal Svojo Cerkev in vrata pekla je ne bodo premagala.«

43 Knjiga  Razodetja  je  zadnja  knjiga  v  Svetem  Pismu.  Ona  je  za  nevernike
zapečatena. Tam v 22. poglavju Sveto Pismo govori: »Če pa bi kdo kaj odvzel od besed,
ki so v tej preroški Knjigi, bo Bog odvzel njegov delež iz Knjige življenja.« Mi razumemo,
da je to vse dano vernikom. In to odpira knjigo Razodetja in odkriva, kdo je Avtor
celotne  Knjige  (Na njega je  potrebno gledati  kot  na  Alfo  in  Omego,  od  Geneze do
Razodetja,  Jezus  Kristus  je  isti  skozi  vso  Knjigo.),  in  odkriva  kompletno  skrivnost
samega Sebe in  Svoje  načrte  za Svoje  cerkvene dobe,  ki  morajo  priti  in  to  je  bilo
zapečateno v sedmih Pečatih.

44 Torej, Knjiga je bila napisana in zapomnite si, da je bila zapečatena s sedmimi
Pečati. In teh sedem Pečatov ni smelo bilo odprtih (Razodetje 10), dokler se ne oglasi
zadnji angel na zemlji, Razodetje 10,7. Vidite? »V dneh glasu s Sporočilom poslednjega
angela, sedmega angela, bo skrivnost Boga v tej dobi dokončana.« In to je doba, v
kateri živimo.

Vsi vemo, da živimo v Laodicejski dobi. Za njo ne bo nikoli več druge dobe, ne
more biti. Torej, mi živimo v Laodicejski dobi in teh sedem Pečatov, ki so držali to Knjigo
zapečateno, pomenijo ljudem skrivnost in se morajo odpreti v tem času. To je tisto, kar
je On obljubil. Torej, to ne bo nič izven Besede, zato ker Besedi ne morete nič dodati in
Besedi nič odvzeti. To mora vedno ostati Beseda. Ampak Razodetje je zato, da odkrije
resnico  o  tem,  kaj  je,  da  bi  ustrezalo  preostalemu delu  v  Pismu.  In  potem Bog to
potrjuje, da je to Resnica.

45 Vidite, Bog ne potrebuje razlagalca. On je Svoj lastni razlagalec. On daje lastno
razlago tako, da izpolnjuje to, kar je rekel, da se bo zgodilo. Kot je On na začetku dejal:
»Naj  bo  svetloba,«  in  bila  je  svetloba.  To  ne potrebuje  nobene razlage.  To  je  bilo
potrjeno.
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Torej, On je v Svetem Pismu za poslednje dni obljubil nedvoumne stvari. Zakaj,
tam je bilo to. To je, kako je bil Jezus Božji Sin. On je obljubil, da Ga bo poslal. Ko je On
bil v svojih dneh tukaj na zemlji in Mu ljudje niso mogli verjeti, je On dejal: »Preiskujete
Pisma, ker mislite da imate v njih večno življenje, toda ona so ta, ki pričujejo o Meni. Če
Jaz ne delam del Svojega Očeta, potem Mi ne verjemite. Toda če ne verjamete Meni,
verjemite delom, ki jih delam, ker ona pričujejo o Meni.«
46 In potem, v Wesleyevi dobi so dela, ki jih je on delal, pričevala, kdo je bil On. V
Lutrovi dobi reformacije je seveda tudi to pričevalo, kdo je On. V dneh binkoštnikov, v
času obnove duhovnih  darov,  so  bili  obnovljeni  darovi,  govor  v  jezikih,  izganjanje
demonov in darovi, torej vse to je pričevalo. S tem ni bilo šale.

Ko se je v začetku pojavilo, so ljudje dejali… Bral sem knjigo o zgodovini Binkošti.
Dejali so: »To ne more trajati dolgo, to bo izgorelo.« To še vedno gori. Zakaj? To je
zato, ker vi tega nikoli ne boste mogli odstraniti. Bog je dejal, da bo to tam. To je del
Besede in tega ne boste mogli odstraniti. In potem, ko je bila Nevesta poklicana, kako
boste vi to odstranili? To je razodetje manifestirane Besede, ki je v Resnici. In mi živimo
v tem dnevu. Slavljen bodi Bog! To je razodetje skrivnosti o Njem samem.
47 Torej, to vzetje, o katerem govorimo, je samo za Nevesto. Spomnite se, Sveto
Pismo govori: »Drugi mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let.« To je veliko
vzetje. Če ni vzetja, prijatelji, na čem smo? Kaj bomo storili? V kateri dobi živimo? Kaj je
naša obljuba? Vzetje se bo zgodilo. Sveto Pismo govori, da to bo. In to bo samo za
izbrane, za izbrano Damo, za Nevesto tega časa, ki je izvlečena ven, za to Cerkev.

Sama beseda ›cerkev‹ pomeni ›poklicani ven iz‹. Tako kot je Mojzes poklical narod
iz  naroda,  Sveti  Duh kliče  Nevesto  iz  cerkve,  Cerkev  izven  cerkve;  člane  iz  vsake
denominacije,  ustvarili  bodo Nevesto -  Nevestino drevo. To je posneto na kaseti  ›
Nevestino drevo‹. Nevesta, ki izide ven, ki je poklicana in to so tisti, ki so Nevestino
drevo. Pravzaprav so Nevesta tisti, ki bodo v vzetju; samo oni, nihče razen Neveste,
izvoljeni od Boga, ki so vnaprej znani že od začetka, Očetovi duhovni geni.

Dovolite mi, da se tukaj zaustavim samo za minuto. Ko razmišljam, da vas bom
predolgo zadržal, postajam nervozen.

48 Bodite pozorni, poglejte! Vsak od vas, ljudje, ali veste, da ste že mnogo let pred
svojim rojstvom bili v svojem očetu kot geni? To je res. V vašem očetu je bila ena klica,
seme; ta prihaja od moškega spola, ne od ženske. Vidite? Ženski rod ima jajčece, rodno
tla, toda kalček prihaja od očeta.

Torej recimo takole, moj oče ali moj sin sedi tukaj. Ko sem imel 16 let, je moj sin
že bil v meni. Nisem ga poznal, toda on je bil tam. Torej, skozi rodovitna tla, skozi sveti
zakon, je on prišel v moji podobi. In sedaj ga poznam. Lahko se družim z njim. In on je
prišel točno ob pravem času.

49 Torej, tako ste tudi vi bili v Bogu, če imate večno življenje. Vi ste bili v Bogu, še
preden je bil svet. Vi ste del Njega, Božji sin, imate en del Božjih lastnosti. On je poznal
dobo, v kateri boste prišli. On vas je vnaprej določil za to dobo, da zavzamete to mesto
in nihče drug ga ne more zavzeti; ni važno, koliko je posnemovalcev in podobnih stvari.
Vi  ste  morali  biti  tukaj,  ker  je  On  vedel,  da  boste  to  ravno  vi.  Torej,  vi  ste  sedaj
uresničeni. In vi lahko imate sedaj skupnost z Njim in to je to, kar On želi. On hrepeni za
skupnostjo, da bo proslavljen. Toda če vaše življenje ni bilo vedno del lastnosti v Bogu,
ste samo posnemovalec krščanstva. Vidite? Milijoni in milijarde jih bo, ki bodo samo
posnemovalci krščanstva.

50 Pred  kratkim sem nekaj  povedal,  kot  pripombo.  Opazoval  sem brata  Demosa
Shakariana, ko so hibridizirali  čredo, opazoval sem testne epruvete in vse ostalo in
doktorji so me popeljali noter in sem opazoval vse te stvari.

Pri samčevem izlivu je pri njem okoli milijon semenčic. Toda, ali ste vedeli, da od
vseh teh semenčic, ki se gibljejo naokoli, od tega milijona, je samo ena od njih odrejena
za življenje in obstaja samo eno jajčece, ki je plodno? In ta mala semenčica bo migetala
točno med vsemi ostalimi, naravnost preko vseh teh malih semenčic, ki so ji popolnoma
podobne in bo prišla naravnost mimo vseh ostalih in bo našlo to plodno jajčece in se
prebilo v njo. In po tem vse ostale semenčice umrejo. In če govorimo o brezmadežnem
spočetju, oh, pa to ni niti za polovico tako skrivnostno v primerjavi s fizičnim spočetjem,
kako je to vnaprej določeno, vnaprej določeno od Boga.
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Torej, v začetku, daleč nazaj, preden se je sam čas začel, ste bili vi, če ste nocoj na
novo rojeni kristjan, že takrat v Bogu, v vašem Očetu. In to je to, zakaj, ko vi pridete
sem v to življenje in pričujete kot novorojeni kristjan, vse vam gre narobe, ste začudeni,
zakaj je tako in podobno. In vi se temu čudite. Ampak nekega dne vas nekaj zadane.
Kaj je to? To je življenje, ki je bilo tam spodaj že od začetka.

51 Tako kot majhna zgodba o orlu, ko je mati našla tega malega orliča. Slišali ste me
pridigati  o  tem,  kako  se  je  majhen  orlič  zvalil  pod  kokošjo.  In  ona  je  po  nagonu
poskušala nahraniti piščančke, toda mali orel tega ni mogel prebaviti, ker že od samega
začetka ni bil piščanec. Ampak vseeno je bil v skupini s piščanci in je sledil piščancem.
Koklja je brskala po kmečkem dvorišču, toda mali orel tega ni prenesel. In vsakič, ko bi
ona kokodakala in podobno, bi vsi mali piščančki prišli in tudi on bi šel za njimi.

Toda nekega dne, njegova mati je vedela, da je izlegla dve jajci in ne samo ene. Tu
nekje bi moralo biti tudi tisto drugo. In tako ga je ona začela iskati ter krožeče letati
naokrog. Končno je prišla nad kmečko dvorišče, našla svojega otročička in zakričala proti
njemu. To je bil glas, ki ga je on prepoznal in ki mu je odgovarjal. To je bilo tisto, kar je
iskal, vidite, on je komaj tedaj spoznal, da ni piščanec. On je bil orel. Poponoma enako
je  z  vsakim  na  novo  rojenim  kristjanom.  Ko  prihajate,  ni  pomembno,  v  kolikih
denominacijah ste bili kot član, kolikokrat ste se vpisali v različne knjige in podobno. Ko
se na ta način ta prava Božja Beseda pred vami potrdi kot Resnica, vi potem spoznate,
da ste en orel, točno takrat. Kajti vse tisto kokodakanje kokoške: »Pridruži se temu in
pridruži se onemu, pojdi po tej poti in pojdi po oni poti,« to je nesmisel. Resnično je to,
Beseda se nadaljuje po Besedi.

52 Ko semenčice pride v maternico samice, to ne vzame… Vi niste postali človeška
klica od svojega očeta in potem bi prišla klica od psa in potem bi prišla od mačke in
potem bi prišča od piščanca. Vse to je bila samo človeška klica. In Telo Jezusa Kristusa -
Nevesta,  bo del  Njegovega telesa.  On je  bil  Beseda in  tudi  Nevesta bo morala  biti
Beseda, Beseda, ki se nadaljuje po Besedi. Lutrovo opravičenje, Wesleyevo posvečenje,
binkoštni krst v Svetem Duhu - obnova duhovnih darov in vsega ostalega, ki spada
zraven. To mora biti Beseda na Besedo, klica na klico, Življenje na Življenje, da iznese
popolno obliko Neveste Gospoda Jezusa Kristusa.

53 Sedaj si zapomnite, vi ste bili lastnost. In sedaj je stvar tega, ko smo izvedeli te
stvari, da Kristus prihaja po Svojo Nevesto, kako mi potem pridemo v to Nevesto? Torej,
to je vprašanje. Mnogi pravijo: »Pridruži se naši organizaciji.« En del njih želi določeni
način krsta. Eni želijo, da bi naredili  to ali ono. Nekateri pravijo: »Morate govoriti v
jezikih ali pa tega niste dobili.« Drugi govorijo: »Ni potrebno govoriti v jezikih.« Ostali
pravijo: »Morate plesati v Duhu.« Naslednji govorijo: »Morate kričati.« Tile: »To mora
biti senzacionalno.« Vse to je popolnoma v redu, toda hkrati je to tudi napačno. Kako bi
mogel biti moški ali ženska ali nekdo, ki je Božji otrok, ki je rojen od Svetega Duha,
kako bi lahko zanikal Božjo Besedo, ko Bog osebno tolmači to in pravi: »To je to. Jaz
sem to obljubil. Tukaj je to,« in prikazuje to tako jasno, kot je le mogoče. Zakaj, oni so
določeni, da to vidijo. Vidite? Le kako bi Kristus lahko zanikal Svojo lastno Besedo? In če
je Kristus v vas, potem On ne more zanikati Svoje lastne Besede.

54 In potem, kako mi pridemo v to Telo? V 1. pismu Korinčanom 12 pravi: »Z enim
Duhom smo vsi  krščeni  v  to  Telo.«  -  z  enim krstom Svetega Duha.  Če si  želite  to
zapisati,  to je 1.  pismo Korinčanom 12, 13. »V enem Duhu smo bili  namreč mi vsi
krščeni v eno Telo.« In Duh je Kristusovo življenje. Ali je to točno? Kristusovo življenje.
Ker On sam je bil seme Besede in prinaša seme življenja. Ali razumete to? Če se to
življenje nahaja v tem semenu in le to s krstom v Svetem Duhu prihaja na Njega, je On
dolžan, da prinese to Seme Življenja.

55 Kot sem nedavno v Feniksu dejal. Pogovarjal sem se z bratom Johnom Sharritom.
Bil sem tam zunaj in on mi je pokazal neko drevo, citrus. On vzgaja veliko tropskega
sadja. In pokazal mi je neko drevo, ki je imelo na sebi osem ali devet različnih vrst
sadežev. Vprašal sem ga: »Brat Sharrit, kakšna vrsta drevesa je to?«

Dejal je: »Pomarančno drevo.«

Vprašal  sem  ga:  »Toda  zakaj  so  tu  tudi  limone  in  mandarine  in  tangelo  in
grapefruit?«

On je dejal: »Vse to so plodovi tropskega sadja. Oni so vcepljeni.«



VZETJE 11

»Oh,« sem dejal: »Razumem, naslednje leto bodo vse to samo pomaranče.«

»Oh,  ne.  Vsaki  del  drevesa bo rodil  po svoji  vrsti.«  Mnogi  od vas,  ki  vzgajate
plodove v tej dolini južnega sadja, to veste. Vsako bo rodilo po svoji vrsti.

56 Če vstavite limonino vejo na drevo oranže, bo rodilo limone, ker je narava tega
plodu takšna. Kljub vsemu pa ne bo rodila originalnega plodu. In to je to, kar smo mi
naredili. Mi smo vcepili, vstopili z veroizpovedmi in tako dalje in vsako vcepili tukaj.
Kako lahko metodisti  vzgojijo  kaj  drugega,  kot  metodističnega otroka? Kako lahko
katera koli denominacija vzgoji kaj drugega, kot denominacijskega otroka?

Če bo kdaj iz drevesa zrastla originalna veja, bo rodila pomaranče. In potem, če
Bog karkoli naredi v cerkvi, bo to originalna vrnitev natanko k Besedi. Mora biti tako, ker
je življenje v drevesu in to nosi svojo lastno vrsto.

57 Torej, ko smo izvedeli… Tako kot se je velika cerkev premikala skozi dobe, rojevala
svoj sad in ko so se veje posušile, so porezane. V Janezu 15… Nikoli ni podrezal vinske
trte, potegnil je ven veje in jih odrezal, ker niso rodile sadu. In mi…

Jezus želi sadove za Sebe. Njegova žena mora roditi takšno vrsto otrok, kot je On.
Če ona ne rodi otrok, Nevestinih otrok, otrok Besede, potem so to denominacijski otroci.
Potem je njena prva ljubezen namenjena svetu in denominaciji, ona gre nazaj k temu.
In ona ne more roditi pravega resničnega novorojenega kristjana, kajti tam ni ničesar,
kar bi to moglo roditi.

To je tako, kot bi vzeli limonino vejo in jo vcepili tja, ona bo rodila limone, ona ne
more roditi  oranž, ker tega ni  bilo tam od začetka. Ampak že na začetku je bilo to
odrejeno, Božje predznanje, vnaprej določeno in rojeno, tako da ona enostavno mora
roditi oranžo. Ona ne more roditi ničesar drugega.

58 Tako je to tudi s cerkvijo živega Boga. Ko pride ura, vsak… Dopustite Bogu, da
prične nekaj delati, potem je vsak dobil žogo in odšel. Vidite? Vedno je bilo tako. Pred
kratkim sem bral zgodovino o Martinu Lutru. Rečeno je bilo, da ni bilo težko verjeti, da
je lahko Luter protestiral proti katoliški cerkvi in se mu ni nič zgodilo. Vendar je bilo
rečeno, da je čudno to, kako je lahko šel vzdignjene glave nad vsem fanatizmom, ki je
spremljal njegovo prebujenje in da je še naprej ostal odločno na svojem opravičenju.
Vidite? Bilo je mnogo tega, imitacij in lažnih stvari.

59 Poglejte gospo Semple McPherson, Aimee Semple McPherson, ki je imela cerkev tu
čez. Vsaka gospa pridigarka je imela to krilo in nosila Sveto Pismo na isti način - to so
samo telesne imitacije. Oni ne morejo biti original. To je način, kako ne morejo biti niti
cerkve. Če bi dovolili eni cerkvi, da v mestu nekaj naredi, druga cerkev tega ne bi mogla
prenesti,  dokler  oni  tega  ne  dobijo.  Vidite?  Oni  niso  več  original.  Božja  Beseda je
original. To je Beseda in Ona mora roditi po svoji vrsti, po svoji vrsti za svoj odrejen čas,
za izbrane, vnaprej določene od Boga Očeta.

Torej, kako pridemo v to Cerkev? Z enim Duhom smo vsi krščeni v to eno Telo, v
Kristusovo Telo, ki je Nevesta, Beseda. Krščeni smo s Svetim Duhom.

60 Sedaj  pa poglejte,  če smo v zadnji  dobi  ali  ne? Torej,  to bomo izvedeli,  če se
vrnemo nazaj v 1. Mojzesovo knjigo, v 5. poglavje, lahko odprete tudi Lukov evangelij in
lahko vidite, da je bil Enoh sedmi od Adama. Tam se odkriva kačje seme, kajti če bi bil
Kajn Adamov Sin, potem bi Enoh bil osmi. Vidite? Nikjer v Svetem Pismu ne piše, da je
bil Kajn Abelov sin, oziroma da je bil Kajn Adamov sin, ker Sveto Pismo pravi, da je bil
Kajn od hudiča. In Adam ni bil zloben. Vidite? Oni drugi je bil od hudiča.
61 Torej, tukaj vidimo, da je bil Enoh sedmi od Adama, kar je tip cerkvenih dob. Vseh
šest ljudi pred njim je umrlo, Enoh pa je bil prenesen, Enoh je bil vzet, kot sedmi, kar
kaže na to,  da je  to  sedma cerkvena doba,  v  kateri  se  bo zgodilo  vzetje.  Sedaj  ni
nobenega dvoma, da smo v sedmi cerkveni dobi. Vsi to vemo.

Torej, to je sedma cerkvena doba, v kateri se dogaja vzetje. Vseh predhodnih šest
je umrlo. Ampak Enoh je bil prenesen zato, ker ga niso našli; Bog ga je vzel. Enoh je bil
vzet, bil je tip vseh ostalih, ki so umrli. In Nevesta zadnjega časa bo poklicana ven v
vzetje brez smrti - poklicana bo ven iz sedme cerkvene dobe, kateri priče smo, da smo v
tej dobi. Oh, moj! Kopljimo sedaj po tem res globoko. Vidite?

62 Torej, tukaj je tudi tip sedme cerkvene dobe, za katero v Razodetju 10,7 piše, da
mora biti odkrita velika skrivnost Knjige s Sporočilom sedmega angela.
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Torej, vedno obstaja glasnik, ki je nad tem, glasnik na zemlji. Angleška beseda ›
angel‹ pomeni ›glasnik‹. In v sporočilu sedmega angela, ki ga je objavljal skozi svojo
službo, potem ko je pričel oglaševati svojo službo, ne ko je krenil… Ko je Jezus krenil, je
On začel zdraviti bolne in uboge. »In oh, ta veliki Rabbi, On je Prerok!« In vsi so ga
želeli v svoji cerkvi, toda ko se je nekega dne usedel in dejal: »Jaz in Moj Oče sva eno,«
je bilo to drugače. To je bilo drugače. »In če ne jeste mesa Sina Človekovega in ne
pijete Njegove krvi, nimate življenja v sebi.« »Zakaj, saj On je vampir.« Vidite, vidite?
To je bilo drugače. On tega ni razložil. Oni so že videli manifestacijo, potrditev Besede
Boga za njegovo dobo, narejeno za resnično in bilo jim je dokazano, da je On bil glasnik
te dobe. Njemu tega njim ni bilo potrebno razlagati.

Ti učenci mogoče niso bili v stanju, da bi to razložili, oni so to verovali ne glede na
to, ali  bi lahko to pojasnili  ali  ne. Oni so sedeli  mirno in verovali.  Kako bi oni lahko
razložili, da bodo jedli Njegovo Telo in pili Njegovo Kri? Zakaj, njim je bilo to nemogoče
narediti. Toda oni so verjeli zato, ker so bili določeni za to. Jezus je dejal: »On jih je
izbral pred začetkom sveta.« Vidite? Oni so to verjeli. Ne glede na to, ali bi to lahko
razložili ali ne, oni so še vedno verjeli.
63 Poglejte sedaj. V sedmi cerkveni dobi, ko se sedmi angel začne oglašati, morajo biti
Božje skrivnosti razjasnjene. Pečati, ki te reformatorje… Oni niso imeli časa… Luter ni
živel dovolj dolgo, niti Wesley, dobe teh reformatorjev niso trajale dovolj dolgo. Oni so
imeli  svoje  sporočilo  za  ta  dan,  toda  ljudje  so  bili  grabežljivi  ter  naredili  iz  tega
denominacijo. In kaj je to?

64 Nikoli ne morete premagati narave. Narava vedno pričuje. Bog se vedno giblje v
kontinuiteti z naravo. To mora biti tako. Kakor sonce, sonce vzhaja zjutraj; to je kot
rojevanje majhnega otroka. On je slab in nima dovolj toplote. Ob deseti uri prihaja on iz
srednje šole. Sredi dneva odhaja v življenje. Ob tretji uri popoldan se začne starati. Ob
peti uri popoldan umre, star in ponovno slaboten, gre nazaj v grob. Je to njegov konec?
Ponovno vstaja naslednje jutro. Vidite?

Poglejte drevesa, kako poganjajo liste in vse, kar delajo. Torej, mi vemo, da listje
odpada z dreves, gre nazaj. Kam? Življenje gre dol do drevesnih korenin. Je tu njegov
konec? Naslednjo pomlad pride nazaj z novim življenjem.

65 In sedaj poglejte cerkve, kako se je to isto zgodilo v reformaciji. Vse to prihaja
navzgor. To pšenično zrno pade v zemljo in umre pod preganjanjem mračne dobe. Odšlo
je v zemljo. Moralo je umreti. Vsak duhoven človek lahko to vidi. Če zrno ne umre in ne
strohni, ostane samo. V mračni dobi je moralo pasti v zemljo. Ležalo je tam in strohnelo.
In potem je vzklilo v dva majhna lista Luteranske cerkve. Iz Luteranske cerkve je vzklilo
še mnogo listov, Zwingli in tako dalje. Od tam je zrastlo v klas, kar je bil John Wesley, v
veliki  misijonarski  dobi.  To  je  padlo  nazaj.  Od  tam dalje  prihaja  doba  prevare,  ta
binkoštna doba. Ta pšenični klas, ki…

Je kdo od vas tukaj že sejal pšenico? Poglejte na pšenico. Ko jo gledate… Ko greste
ven na polje in rečete: »Imam pšenico.« Zdi se vam, da je tam pšenica. Poskušajte
odpreti eno zrno in dobro poglejte. Tam sploh ni zrna, imate samo pleve. Ali nas ni Jezus
na to opozoril v Mateju 24,22-24, da si bosta v zadnjih dneh dva duha tako podobna, da
bi lahko prevarala celo izbrano pšenico, če bi bilo to mogoče. Vidite? Sedaj poglejte, to
je samo nosilec.
66 Torej, življenje, ki je prišlo skozi Lutra, je bilo to, kar je naredilo Wesleya. Življenje,
ki je prišlo skozi Wesleya, je naredilo binkoštnike. Življenje, ki prihaja iz binkoštnikov,
ustvarja to zrno pšenice. Vendar so oni samo nosilci. Vidite? Pravo življenje prihaja skozi
njih. Sporočilo prihaja skozi njih in to končuje zgoraj v glavi, kot pšenično zrno. To je
razlog, zaradi katerega pšenica prihaja gor in dviguje celotno stvar v vzetje, tu zgoraj na
vrhu. Sama Nevesta prihaja iz vsake dobe, denominacijska bilka umira, se posuši in
umre.

67 Ali ste opazili v teh poslednjih dneh, kako se začenja to ločevati? Ko začne pšenično
zrno rasti, se pričnejo luskine odvajati od nje. Poglejte to malo pšenico, ko jo boste
naslednjič videli.  Odprite jo, poglejte v njo in tam boste videli  samo majhen popek.
Morali bi vzeti mikroskop, s tridesetkratno povečavo, da bi tam odkrili popek pšeničnega
zrna. Vidite? To je tam daleč nazaj, ampak začenja rasti. Luskina mora biti tam, da bi
zaščitila zrno, da mu da možnost, da ne izpade. In ko to začne rasti in se Sporočilo
začne širiti, takrat se začnejo luskine odvajati od semena. Življenje začne izhajati iz
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luskine naravnost v zrno pšenice; potem gre naprej. To je pot za vsako dobo. Ne moreš
premagati narave; to je Božja kontinuiteta na način, kako On deluje. In sedaj, takšna je
tudi doba, v kateri sedaj živimo, sedma cerkvena doba.

68 Torej, vse to mora biti na koncu izraženo v pšeničnem zrnu. Drug povratek nazaj…
Če pogledate v Luka, 17. poglavje, 30 vrstica; On je dejal: »Tako kot je bilo v času
Sodome, tako bo v času prihoda Sina Človekovega, ko bo Sin Človekov začel odkrivati
samega Sebe.« Kaj naj odkrije? On odkriva Sebe, to kar On je v teh dneh, odkriva
ljudem Besedo, ki je naznanjena za ta dan, odkriva ljudem z manifestacijo Svetega
Duha, delujoč, da Jezus živi med nami.
69 Zapomnite si, On je bil zastopan v človeku, On sam. On je dejal: »Kot je bilo.«
Torej, On je bral isto Sveto Pismo, kot jo beremo mi, 1. Mojzesovo knjigo (Genezo). Mi
smo to videli v poglavju Geneze, o kateri je Jezus govoril… Mi vidimo, da je bil s hrbtom
obrnjen proti šotoru, ko je bila Sara v šotoru. On je dejal - postavil je vprašanje. In ona
ni verjela v to, kar se je moralo zgoditi, da se lahko zgodi. On je dejal: »Abraham, Jaz te
bom obiskal v času tvojega življenja.« In Sara se je na to v šotoru nasmejala. On je
dejal: »Zakaj se je Sara v šotoru nasmejala, govoreč, kako se bo to zgodilo?« Jezus je
obljubil in to je bil On. Abraham Ga je klical Elohim, Vsemogočni. To je bil On.

Torej,  Sveto Pismo napoveduje,  da se bo to v zadnjih dneh ponovno dogajalo.
Jezus je tako dejal. In sedaj vidite, da se te stvari dogajajo, samo zapomnite si to, ko se
bodo stvari začele dogajati, takrat vedite, da je čas tik pred vrati.

70 Poglejte samo ta svet. Poglejte ta svet, sama Sodoma, če je bila kdaj Sodoma.
Poglejte sprevrženost ljudi.  Njihovi umi so sprevrženi.  Oni ne vedo, kaj je običajna
spodobnost. Poglejte na kriminalce, homoseksualce in na vse drugo. Poglejte na naše
žene,  kako  so  polne  besa.  Poglejte,  kakšno  je  besnilo  nepristojnosti,  kakšna  je
nemoralnost med našimi ženami, in ne samo med našimi. Vi pravite: »To so metodisti.«
To so tudi binkoštniki. Vsi so takšni.

Poglejte na naše može; Namesto da bi se oprli na Božjo besedo, so se obesili na
tradicijo neke denominacije. Držijo se tega, namesto da bi prišli ven iz tega, ko vidijo, da
Bog sam Sebe v popolnosti razodeva. To je zato, ker so slepi in tega ne vidijo. Oni ne
bodo tega nikoli videli. Sedaj poglejmo, kaj se dogaja tukaj, medtem ko hitimo. Mislim
da gospa želi, da zapustimo to mesto. Videl sem, kako mi je mahala z rokami, ima neki
razlog, zaradi katerega želi, da gremo, torej je bolje, da pohitimo.
71 Sedaj  bodite  pozorni  na  Enoha,  ki  je  tip  Cerkve.  Tukaj  je  on  tudi  tip  sedme
cerkvene dobe.  Ali  lahko  razmislite  o  tem? Sedma cerkvena doba…Poglejte,  ko  se
oglasi…

Koliko od vas verjame, da je bilo sedem glasnikov za sedem cerkvenih dob. Oh, pa
mi vsi to verjamemo, če verjamemo Svetemu Pismu. Če ne verjamemo Svetemu Pismu,
potem seveda (vidite) mi tega ne bomo verjeli. Vendar je bil…

Sedaj  živimo  v  sedmi  cerkveni  dobi.  Ko  začne  glasnik  sedme  cerkvene  dobe
oznanjati svojo Sporočilo, takrat bodo skrivnosti vseh stvari, ki so bile izkrivljene skozi
dobe, postale odkrite v tej dobi. In tukaj vidimo prihajati Sina Človekovega med svoje
ljudi in dela natančno to ter potrjuje Svoje Sporočilo, kot je On dejal, da bo. Mi najdemo
to tukaj, v tej zadnji dobi.

Torej, in sedem straž, teh sedem straž. On ni prišel ob prvi straži, ali ob drugi,
tretji, četrti, ampak je prišel ob sedmi straži. To je bil Enoh, sedmi, ki je bil vzet. In Noe,
ki je slika ostanka Judov, bo prenesen preko.

72 Torej, v času Svetega Pisma, ko se govori o urah - takrat noči niso bile razdeljene
na ure. (Sedaj pazljivo poslušajte, ker bom pohitel, ker moramo zapustiti ta prostor.)
Ne, Sveto Pismo ni bilo razdeljeno…, oziroma noči niso bile razdeljene na ure, razdeljene
so bile na straže.

Obstajale so tri straže. Prva straža je začela od devete do dvanajste ure; druga
straža je začela od dvanajste do tretje ure in tretja je začela od tretje do šeste ure.
Tukaj imamo trojke, imamo tri trojke, to je devet, nepopolna številka. Zatem odhajamo
nazaj do številke sedem zaradi vzetja, ki se bo zgodilo, jaz verjamem, da bo med šesto
in sedmo uro -  ali  šesto in deveto uro nekega jutra.  Ko se bo trobenta Gospodova
zaslišala…

Ob tem svetlem in vedrem jutru,
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ko bodo mrtvi v Kristusu vstali.

In podelili slavo Njegovega vstajenja;

Ko se bodo njegovi izvoljeni zbrali

v svojih domovih onstran neba.

Ko bo spisek zgoraj poklican, bom jaz tam.

73 Beseda ›Vzetje‹ v Svetem Pismu sploh ni uporabljena. Mi smo enostavno uporabili
to besedo. Sveto Pismo govori: »Dvignjen, biti dvignjen.« Mi beremo tukaj v 2. pismu
Tesaloničanom, oziroma v 1. pismu Tesaloničanom, o zaporedju tega velikega vzetja, ki
se bo zgodilo v zadnjih dneh. Poslušajte to. Začeli bomo tukaj s 13. vrstico, 4. poglavja:

»Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali,
tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo…
da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim.

Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do
Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli…

(kajti ta beseda »prehiteti« pomeni »zadrževati«)

…zaspalih.  Kajti  Gospod sam bo stopil… (Sedaj  pazljivo poslušajte.)  Kajti  sam
Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej
bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu.«

74 Torej, želim, da ste pozorni na veliko stvar, ki se danes dogaja tukaj. Ne zamudite
tega.  Vidite?  Sedaj  poglejte,  Beseda  tukaj  v  1.  pismu  Tesaloničanom  govori,  da
obstajajo tri stvari. Poglejte, od trinajste do šestnajste vrstice, tam so tri stvari, ki se
morajo zgoditi,  preden se pojavi sam Gospod. (Pohiteli  bomo, da bi lahko zaključili.
Vidite?) Prva stvar, ki se je zgodila, poglejte: povelje, glas, trobenta. Preberimo to sedaj
in poglejmo, če je to v redu. Vidite?

Kajti sam Gospod… (16. vrstica) …bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji
trobenti…

75 Tri stvari se dogajajo, glas… Povelje, glas in trobenta se morajo zgoditi, preden se
pojavi Jezus. Torej, povelje. Jezus izvaja vse te tri stvari, ko se On spušča. Povelje, kaj
je povelje? To je Sporočilo, ki prihaja najprej, živi kruh Življenja, ki pripravlja Nevesto.

Torej, Bog ima način, kako izvaja stvari in On nikoli ne menja svoje metode. On je
nespremenljivi Bog. V Amosu 3,7 je dejal, da On ne bo naredil ničesar na zemlji, preden
ne bo tega odkril Svojim služabnikom, prerokom. In tako gotovo, kot je to obljubil, bo
On to tudi storil.

76 Tako, mi smo prešli skozi cerkvene dobe, vendar nam je za zadnje dni po Malahiji 4
obljubljeno, da se bo v deželi  ponovno pojavil  prerok. To je res. Pazite na njegovo
naravo in kakšen bo. Bog je uporabil tega duha petkrat: enkrat na Eliji, na Elizeju, na
Janezu Krstniku, v klicanju cerkve ven in v pozivanju Judov; petkrat, milost. J-e-s-u-s
(Jezus), f-a-i-t-h (vera), to je število milosti. Vidite? V redu.

77 Sedaj se spomnite, Sporočilo je obljubljeno. In ko bodo skrivnosti od duhovniških
skupin tako zavozlane, bo potreben neposredno od Boga poslani prerok, ki bo to razkril.
In to je točno to, kar je On obljubil, da bo storil. Vidite?

Sedaj  si  zapomnite,  Božja Beseda prihaja k  preroku,  ne k teologom, ampak k
preroku. Prerok odraža Božjo Besedo. On ne more govoriti  nič; on ne more govoriti
svojih osebnih misli, on lahko govori le tisto, kar Bog razodeva. Celo prerok Bileám, ki so
ga hoteli podkupiti, da bi prodal svoje pravice, je dejal: »Kako bi kakšen prerok lahko
rekel karkoli drugega, kot samo to, kar mu Bog vstavi v usta?« To je tisto, kar Bog dela
in vi ne morete govoriti nič drugega. In vi se takšni rodite.
78 Ne več, kot bi zmogli…Če bi lahko dejali: »Jaz ne morem odpreti oči,« ko gledate.
Vidite? Vi ne morete iztegniti roke, ko sami hočete. Vidite? Ne morete biti pes, če ste
človek. Vidite? Vi ste enostavno tako ustvarjeni in Bog je imel vedno takšne v dobah,
skozi  Izaijo,  Jeremijo  in  vse  njih,  Elijo  v  dobah,  ki  so  minile.  Ko  so  duhovniki  vse
pomešali, je Bog poslal preroka, pojavil se je od nikoder. On ni pripadal nikomur od teh,
on je govoril Njegovo Besedo, poklican je bil na sceno in odšel kot močan človek Božje
Resnice.
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79 In to je vedno bilo tako, kako bi mu povedal. On je dejal: »Je kdo tukaj med vami,
ki  je  duhoven ali  prerok…« Obstaja  dar  preroštva,  ki  je  v  cerkvi,  ampak prerok je
vnaprej določen in vnaprej pripravljen za določeno uro. Vidite? Da, gospod.

Torej, ko nekdo prerokuje, morata biti dva ali trije, da presodita, ali je to dobro ali
ne, da bi lahko cerkev to sprejela. Ampak nihče ni postavljen nad preroka, ker je bil on
absolutno Božja Beseda. On je bil Beseda svoje dobe. Vi ste videli Boga, kako odraža
samega Sebe.

80 Torej, če nam je Bog obljubil, da bo poslal preroka v poslednjih dneh, da izpelje
Nevesto iz religiozne zmede, je to edini način, kako je lahko to narejeno. Cerkev ne
more sprejeti Kristusa. Mi binkoštniki, mi ne moremo nositi sporočila v stanju, v katerem
se danes cerkev nahaja. Kako bomo iznesli  zadnji  čas v stanju, v katerem se sedaj
nahajamo, ko so vsi drug proti drugemu in vse ostalo in duhovščina? Oh, usmiljenje! To
je ena sama zmeda. Vse to je odšlo v denominacijo. V različnih časih bi vprašal različne
zgodovinarje, če lahko to zanikajo. Vedno ko je bilo Sporočilo poslano na zemljo in so jo
organizirali,  bi  točno  tam umrlo.  Binkoštniki  so  naredili  isto  stvar,  kot  vsi  drugi  -
binkoštno gibanje, ki je izšlo ven.

81 Ve skupnosti Božje, ko so vaši praočetje in matere izšli iz teh organizacij na starem
generalnem koncilu, so klicali in blagoslavljali Boga in govorili proti tem stvarem; pa
vendar se vi vračate nazaj, kakor se vrača pes k svojemu izbljuvku in ste naredili isto
stvar, kot so jo naredili oni. In sedaj ste tako duhovniško zaprli svoj kanal sočutja in
imeti morate kartico skupnosti, preden bi se lahko nekdo družil z vami.

In vi eničarji, Bog vam je dal eno takšno sporočilo, in namesto da bi šli naprej in
nadaljevali s ponižnim življenjem, ste organizirali svojo skupino. In kje ste sploh sedaj?
Ste  v  istem vedru.  To  je  točno tako.  Božji  Duh pa gre  naprej.  »Jaz,  Gospod,  bom
posejal. Jaz ga bom zalival dan in noč, da ne bi kdo…«

82 On je odredil te stvari, da bodo in On mora poslati to. Prva stvar, ki prihaja, ko se
On začne spuščati z nebes, je povelje. Kaj je to? To je Sporočilo, da se začnejo ljudje
zbirati. Najprej pride Sporočilo. To je čas čiščenja svetilke. »Vstanite in očistite svoje
svetilke.« V kateri straži je bilo to? V sedmi, ne v šesti, ampak v sedmi. »Glejte, ženin
prihaja.« Vstanite in očistite svoje svetilke. In one so vstale. Nekatere so ugotovile, da
nimajo dovolj olja v svojih svetilkah. Vidite? To je čas urejevanja svetilk. Je čas Malahije
4, Luke 17. To je Izaija. Vsa ta preroštva, ki jih je On perfektno uredil v Pismu za ta dan,
mi živeči vidimo sedaj prikazana tukaj. Tam ni…

83 Vidite, te stvari se dogajajo, moj dragi brat in sestra. Bog v nebesih ve, da bi jaz
lahko sedaj tukaj na odru umrl. Vi bi morali biti nekaj časa ob tem. To je pravzaprav…
To  je  veličastno,  ko  vidite  Boga,  ki  prihaja  z  nebes  in  stoji  pred  skupino  ljudi,
razpoznavajoč Sebe, tako kot je On to vedno delal. In to je resnica in Sveto Pismo je
odprto. Vidite? Mi smo tukaj.

In denominacijski sistem je mrtev. Izginil je. Nikoli več se ne bo dvignil. Požgan bo.
To je tisto, kar delate s plevami na polju. Bežite od tega. Vstopite v Kristusa. Ne recite:
»Jaz  pripadam metodistom,  jaz  pripadam baptistom,  jaz  pripadam binkoštnikom.«
Vstopite v Kristusa. In če ste v Kristusu, potem ni tukaj nobene zapisane Besede, ki ji ne
bi verjeli. Ne briga me, kaj drugi govorijo. In potem Bog naredi, da se ta stvar odrazi,
zaradi  vas.  Kaj  se dogodi,  ko On izlije  Svetega Duha na Besedo? To je  enako,  kot
izlivanje vode na katero koli seme. To seme bo živelo in rodilo po svoji vrsti.

84 Vi govorite: »Dobil sem krst Svetega Duha.« To ne pomeni, da ste rešeni, na bilo
kakšen način.

Poglejte sem. Vi ste tri-plastno bitje. Znotraj tega malega fanta se nahaja duša,
naslednji je duh in potem je telo. V tem telesu imate pet čutil, da bi lahko prišli v stik z
zemeljskim domom. Ta čutila ne občutijo ostalih stvari. Vi imate tudi pet čutil duha:
ljubezen, zavest in tako dalje. Toda tukaj notri je mesto, kjer vi živite. To je, kar ste vi.

Ali ni Jezus dejal, da pada dež na pravične in nepravične? Posejte ljuljko tukaj in
pšenico tam, zalijte obe, dajte jima plodno zemljo. Ali ne bosta obe živeli od iste vode?
Zagotovo. Torej, kaj je to? Ena od njih bo rodila ljuljko, ker ona to je. In ljuljka bo
dvigala roke in klicala isto, kot pšenica.

85 Ali ne govori Sveto Pismo, da bodo v zadnjih dneh prišli lažni kristusi? Ne lažni
Jezusi,  ampak  lažni  kristusi,  maziljenci,  lažni  maziljenci,  kar  se  Besede  tiče.
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Denominacijsko maziljeni, ne po Besedi, ker Beseda pričuje o Sebi. Ona ne potrebuje
ničesar več; Ona bo pričevala o Sebi.  Pojavili  se bodo lažni  maziljenci.  Imate mojo
kaseto o tem. In ti maziljenci… Oh, če bi nekoga vprašali in rekli: »Ali ste vi Jezus?« »
Oh, zagotovo nisem.« Oni ne bi stali za tem. Ampak, ko pride do tega, da se reče: »O
slava, jaz sem maziljen…« In to je resnično maziljenje.

Spomnite se, tudi Kajfa je imel maziljenje in je prerokoval. Tudi Bileám je imel
maziljenje in je prerokoval, vendar to nima nič s tem, kar je v notranjosti. Če to ni bilo
Božje seme že od začetka, Njegov gen, vnaprej določeno, je z vami konec. Vseeno mi
je, koliko vi kličete, govorite v jezikih, tečete in kličete; to nima nič s tem. Ljuljka ima
takšno vrednost,  kot kateri  koli  od teh lažnih maziljencev. Videl  sem pogane, kako
kličejo in govorijo v jezikih, pijejo kri iz človeške lobanje in kličejo hudiča. Vidite? Vse te
stvari in senzacije, pozabite na to. Vaše srce je v Besedi in to je Kristus. Prinesite to tja
noter in glejte, kako to samo sebe razglaša, ravno takrat, ko se to odpira kot katero koli
seme in razglaša Sebe v dobi, v kateri živi.

86 Luter ni mogel prinesti nič, razen stebla. Ostali so lahko prinesli druge stvari. Mi
smo sedaj v dobi pšenice. Luterani, originalni luterani bi morali roditi originalnega Lutra.
Originalno binkoštno gibanje bi moralo roditi originalne binkoštnike. To je vse. Mi smo se
oddaljili od teh dob in gremo naprej.

Ali veste, da je katoliška cerkev začela kot binkoštna? In če bi binkoštna cerkev
obstajala dva tisoč let, bi bila še v slabšem stanju, kot je sedaj katoliška. To je točno.
Jaz govorim to mojim bratom in sestram, ki jih ljubim in Bog to ve. Ampak zapomnite si,
prijatelji, jaz vas moram srečati na sodbi. In do tega trenutka mogoče ni ostalo dosti
časa. Jaz moram pričevati o tem, kar je Resnica.

87 Ko sem šel z vami na srečanja in sem molil za bolne, je bilo to lepo, ampak ko sem
prišel  s  Sporočilom… Če bi  bilo  poslano  katero  koli  sporočilo  in  bi  bilo  to  resnično
sporočilo,  če  bi  bili  to  resnični  originalni  čudeži  od  Boga,  vendar  bi  se  držali  te
organizacije, bi vedeli, da to ni od Boga, ker je bila ta stvar že izrečena. Jezus je začel z
zdravljenjem bolnih s ciljem, da pridobi njihovo pozornost, zatem je sledilo Njegovo
Sporočilo. To je res. Mora obstajati nekaj, kar želi Bog razodeti. Božanska ozdravljenja,
čudeži kot taki samo pridobivajo človeško pozornost. Glavna stvar tega je Sporočilo.
Tam je to. To je tisto, kar prihaja iz notranjosti. On želi pridobiti naklonjenost ljudi, da bi
sedli  in  Ga poslušali.  Vidite?  Tu in  tam so nekateri  odrejeni  za  življenje.  Nekatera
pšenična zrna so padla na tla in so jih ptice pozobale. Druga zrna so padla med trnje,
nekatera pšenična zrna so padla na pripravljena tla, vnaprej pripravljena in so obrodila.

88 152 Torej, prva stvar je oglaševanje. Prva stvar je trobenta in… ali glas… Vzklik; in
potem glas; in potem trobenta.

Vzklik: glasnik pripravlja ljudi.

Kot drugo je glas vstajenja: isti glas, tisti močan glas v svetem Janezu 11,38-44, ki
je poklical Lazarja iz groba.

Zbiranje Neveste; in potem vstajenje mrtvih, vidite; da bi bili dvignjeni s tem gor.
Poglejte sedaj tri stvari, ki se dogajajo. Kaj je bilo naslednje? Bila je trobenta. Glas…
Vzklik; glas; trobenta.

89 Torej, tretja stvar je trobenta, ki je vedno na praznik trobente pozivala ljudi na
gostijo; to bo Nevestina večerja, Jagnjetova gostija z Nevesto na nebu.

Vidite, prva stvar, ki pride na dan, je njegovo Sporočilo, ki kliče Nevesto skupaj.
Naslednja stvar je vstajenje zaspale Neveste, tistih ki so umrli v predhodnih dobah. Vsi
ti se skupaj dvignejo in trobenta naznanja gostijo v nebesih, na nebu. Zakaj, to je ta
stvar, ki se dogaja, prijatelji.

Mi smo pripravljeni ravno na tem mestu. Edina stvar, ki se dogaja je Nevesta, ki
prihaja ven in mora biti izpostavljena soncu, da dozori. Veliki kombajn bo hitro prišel.
Ljuljka bo sežgana, to steblo, toda pšenica bo spravljena v kaščo. Vidite?

90 Vi  niste  slepi  ljudje.  Vi  ste  senzibilni  ljudje in  če jaz  stojim tukaj,  da bi  komu
škodoval… Jaz govorim to zato, ker je to Življenje, ker sem jaz odgovoren pred Bogom,
da vam to povem. In jaz to moram povedati. In moje Sporočilo… Ves čas sem vedel,
dokler so bila ozdravljenja in podobne stvari, da je to bilo samo zaradi pridobivanja
pozornosti ljudi, vedoč, da bo zatem prišlo Sporočilo. In to je sedaj tukaj.
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Sedem Pečatov je odprtih, te skrivnosti kažejo stvari, ki so se zgodile. Jaz tega
nisem vedel, ampak tukaj se nahaja človek, ki je bil osebno z mano, ko ste me vsi slišali
pridigati to pridigo: »Gospod, koliko je ura?« In tisto jutro, natanko tam kjer je bilo
rečeno, da se bo to zgodilo, je stalo sedem Angelov iz nebes. In ko so odhajali, jih je
močan vihar dvigal navzgor in mi smo stali ter gledali, kako so odhajali. Znanstveniki so
to fotografirali, ko se je to raztezalo vse tja do Mehike.
91 Tisti dan, ko sem začel pridigati sedem cerkvenih dob in sem poklical Jack Moora,
velikega teologa, sem dejal: »Jack, kdo je tista Oseba, ki stoji tam v Razodetju? Tam
stoji ena Oseba, ki je podobna Sinu Človekovemu in ima bele lase, kot volna.« In dejal
sem: »On je bil mlad človek, kako bi mogel imeti bele lase kot volna?«

On mi je odgovoril: »Brat Branham, to je bilo njegovo proslavljeno telo.« To mi ni
delovalo kot pravi odgovor. Toda ko sem odšel v sobo in začel moliti, mi je On dovolil,
da izvem, kaj je bilo to. Vidite?

Vedno sem pridigal,  da je  bil  On Božanstvo in  ne samo Človek.  On je  bil  Bog,
objavljen v telesu: Bog, atribut Božje ljubezni, veliki atributi, ki so prišli dol od Boga, da
se prikažejo na zemlji. Jezus je bil Božja Ljubezen, ki je zgradila telo in v katerem se je
nastanil sam JAHVE. On je bil telesno polnost Božanstva. On, ki je bil Bog, se je objavil
skozi to telo. To telo je moralo umreti, da bi On lahko opral Nevesto s Svojo krvjo.

92 In bodite pozorni, ne samo da je Nevesta oprana, da ji je odpuščeno, ampak je celo
opravičena. Vidite? Ste poizkusili kdaj najti pomen besede »opravičen«, da bi videli, kaj
to pomeni? Torej na primer, brat Green bi slišal, da sem jaz pil in počenjal slabe stvari,
potem pa bi ugotovil, da jaz tega nisem počenjal. Potem bi on prišel ter dejal: »Jaz ti
odpuščam brat Branham.«

»Ti  mi  odpuščaš?  Ampak  jaz  tega  nisem nikoli  počenjal.  Zaradi  česa  mi  ti  to
odpuščaš?« Vidite? Toda če sem kriv, se mi potem lahko oprosti, vendar še vedno nisem
pravičen, zato ker sem to storil. Ampak beseda opravičen pomeni, da tega niste nikoli
naredili; opravičeni. In potem nas kri Jezusa Kristusa čisti vsakega greha in se daje v
knjigo Božjega opravičenja. On je edini, ki lahko to stori. Mi tega ne moremo. Mi lahko
oprostimo, pozabiti pa ne moremo.

Jaz bi  vam lahko odpustil,  vendar bi  se spominjal  vseh slabih stvari,  ki  ste jih
naredili. Torej, potem vi niste pravični, vam je samo odpuščeno. Toda v Božjem pogledu
je Nevesta opravičena. Nikoli, že od samega začetka ni tega naredila. Amen. Tam stoji,
poročena s popolnim Božjim Sinom, nikoli ni grešila, niti od začetka. Zakaj? Ona je bila
vnaprej določena, samo ujeta je bila v zanko tega časa. In ko sedaj zasliši Resnico, pride
naprej in Kri jo očiščuje. In Ona stoji tam popolna. Vidite? Na njej ni nobenega greha.
93 Zato Sporočilo kliče Nevesto skupaj. Vidite? Ta klic in trobenta. Navsezgodaj je On
z močnim glasom zaklical in zbudil Lazarja. Z močnim glasom je zaklical: »Lazar, pridi
ven.« Vidite? In ta glas zbuja zaspalo Nevesto, mrtvo zaspalo.

In trobenta z zvokom trobente, ko jih kliče… Trobenta je vedno pozivala Izraelce na
praznik trobent. Vidite? To so bili  Binkoštni prazniki,  veliko praznovanje na nebu in
praznik trobent. In sedaj, trobenta najavlja zbiranje, kliče na praznovanje. In to je sedaj
Jagnjetova večerja na nebu. Poglejte sedaj. Zbiranje Neveste skupaj, praznik trobent,
poročna večerja. Mi smo to videli v tipih. Sedaj še malo poglejmo, preden zaključimo.

Zapomnite si, mi to vidimo v tipih.

94 Torej, če želite prebrati v Mateju 18:16, tam piše, obstajajo trije, ki to pričujejo.
Vidite? V 1. Janezovem pismu 5,7 in tako dalje… Vedno obstajajo priče. Je to res? To je
verifikacija, nekaj kar je točno. Trojica pričuje: »Po ustih dveh ali treh prič naj se vsako
sporočilo preverja.«

Poglejmo sedaj, mi smo imeli tri priče. Trije pričujejo. Torej, imeli smo tri vzetja v
Stari Zavezi. Ste to vedeli? Kot priče. Sedaj poglejte. Enoh je bil eden, Elija je bil eden in
Jezus je  bil  eden.  Jezus,  bodoči  Vogelni  kamen,  On sedaj  pričuje.  Vidite,  On je  bil
Vogelni kamen med Staro in Novo Zavezo, zato ker je moral On najprej umreti in nato iti
v vzetje. Umrl je, prišel v življenje in hodil okrog z nami in potem je bil vzet. Zato ker je
bil  On  Vogelni  kamen,  ki  je  povezoval  to  dvoje.  Po  Njegovem vstajenju  in  vzetju,
poglejte, potem ko je On to storil in dokazal, tam v Stari Zavezi. Mi vsi vemo, da je bil
Enoh prenesen. Mi vemo, da je bil Elija vzet v vrtinčenem zraku, v goreči kočiji. In Jezus
je umrl, bil pokopan, vstal in živel tukaj na zemlji in potem bil vzet, ta Vogelni kamen.
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To so trije, ki pričujejo. Je tako?

95 Torej, eno vzetje je že bilo. Ste to vedeli? Poglejmo, če lahko to preberemo na
hitro. Poiščimo Mateja, 27. poglavje, nekje okrog 45. vrstice, v Mateju, 27. poglavje.
Poglejmo, če bomo to hitro našli in lahko rečemo kaj o tem, kar bi nam pomagalo, samo
hitro, 27. poglavje, 45. vrstica. Verjamem, da sem si to zapisal. Preberimo.

Ob šesti uri se je stemnilo po vsej deželi do devete ure. Okrog devete ure je Jezus
zavpil z močnim glasom: »Elí, Elí, lemá sabahtáni?« to je: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si
me zapustil?« Ko so nekateri, ki so tam stali, to slišali, so govorili: »Ta kliče Elija.« Brž
je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trst in mu ponujal
piti. Drugi pa so govorili: »Pústi, poglejmo, če ga pride Elija rešit!«

Jezus je spet zakričal z močnim glasom in izročil duha.

( Z močnim glasom, močan glas, Jezus je umiral vpijoč z močnim glasom…)

In glej, zagrinjalo v templju se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je
stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali,
je  bilo  obujenih.  Po Njegovi  obuditvi  so šli  iz  grobov in  prišli  v  sveto mesto ter  se
prikazali mnogim.

96 Eno vzetje je mimo. Tri so se zgodile v Stari Zavezi, pripravljena tistim, katerim je
prišla Beseda od Boga. Vidite? Beseda od Boga je prišla k Enohu. Beseda od Boga je
prišla k Eliji. On je bil prerok. Vidite? Beseda od Boga je bil Jezus. Vidite?

Poglejte v Staro Zavezo, v te starozavezne svetnike, ko se je vzetje zgodilo prvič.
Poglejte na 50. vrstico: Njegov močni glas je zbudil starozavezne svetnike, enako kot je
močan glas prebudil Jezusa, pravzaprav Lazarja. Vidite? Močan glas ga je prebudil. In
drugo se bo izpolnilo v 2. pismu Tesaloničanom, 4. poglavje. Preberimo to. Pred nekaj
minutami smo to brali. Vidite?

Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali,
tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja...

To je v 1. Pismu Tesaloničanom 4,12-18. To bo drugo vzetje.  Drugo vzetje bo
dviganje Neveste.

97 Starozavezni  svetniki  so  odšli  v  Njegovo prisotnost,  z  rajem je  zaključeno.  In
starozavezni svetniki so bili vzeti na Njegov glasni klic, ko je On zaklical in predal Duha.
Ampak zakaj? Žrtev sprave za njihove grehe, na katero so čakali… Verujoč, da bo prišlo
popolno Jagnje, so oni ponudili  žrtveno jagnje. In ko je On umrl in predal Duha, je
zaklical z močnim glasom in starozavezni svetniki so vstali. Poglejte na povelje in glas
tukaj - ista stvar, kot pri Njegovem prihodu. Vidite? Predal je Duha in ko je umrl, je bila
žrtev popolna in nebesa so se izpraznila. In starozavezni svetniki so ponovno prišli na
zemljo, hodili po zemlji in odšli z Njim v Njegovem vzetju.

98 David je dejal: »Dvignite se večna vrata in se odprite.«

On je izpeljal zapornike iz ječe in dal ljudem darove. Ko so starozavezni svetniki
odšli z Njim, so dejali: »Kdo je ta Kralj pravičnosti?«

»Gospod slave, silen v boju… Močna vojska.« Tam prihajajo, korakajoč. Jezus je
izpeljal zapornike. In tukaj prihaja On s starozaveznimi svetniki in prišli so skozi nova
vrata tam zgoraj in dejali: »Dvignite se večna vrata, in se odprite in naj vstopi Kralj
slave.«

Glas, ki je prihajal od znotraj, je dejal: »Kdo je Kralj slave?«

»Gospod, silen v boju.« In vrata so se hitro odprla. In Jezus, zmagovalec, je vodil
ujetnike iz ječe, tiste ki so verjeli Vanj in Beseda je prišla k njim. Starozavezni svetniki
se nahajajo tam in čakajo. On je osvobodil ujetnike, povzpel se je v višave, vzel s sabo
starozavezne svetnike in vstopil. Eno vzetje se je že zgodilo.

Naslednje vzetje za Cerkev najdemo v 2. pismu Tesaloničanom, kjer bo Nevesta
vstala in bo vzeta v slavi. Mi, ki bomo ostali živi (to so telesni ljudje, ki so ostali tukaj na
zemlji), ne bomo prehiteli tistih, ki so zaspali; kajti najprej bo zatrobila Božja trobenta,
nato bodo vstali mrtvi v Kristusu. Vidite? In mi preostali živi, bomo dvignjeni gor skupaj
z njimi.

99 Nedavno sem stal  na  vogalu  ulice.  In  stal  sem tam na vogalu  ulice  ter  gledal
vojaško parado.  In  ko  so  prišli  gor  po ulici,  sem stal  tam z  mojim sinom Josipom.
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Prihajali so, najprej so pripeljali stari tank iz prve svetovne vojne, mali stari tank. Zatem
so se pripeljali veliki Shermanovi tanki iz nove vojne in veliki topovi z velikimi cevmi,
cevmi velikega premera in tako naprej.  Nato so prišli  vojaki; »Mame zlatih zvezd«.
Zatem so pripeljali splav. Torej, pripeljali so splav in na njem, na sprednjem koncu grob,
posvečen neznanemu vojaku, ob njem je stal vojak in držal stražo. Nasproti  je stal
marinec in mornar na drugi strani. In tam je bila napisana ena prošnja, na drugi strani
pa je sedela zlata stara mati. Ona je izgubila svojega sina. In tam je stala mlada žena,
naslonjena na stol in jokala. Zraven nje je sedel mali, neurejeni fantič in solze so mu
tekle po obrazu. On je izgubil svojega očeta. Pomislil sem: »Kakšna žalost!« In stal sem
tam in opazoval ter videl nekaj starih, preostalih vojakov, ki so korakali mimo, hromi in
stari, v svojih uniformah, ki so jih ponosno kazali, ker so bili Američani.

Pomislil sem: »Oh, moj Bog.«

100 Nekega dne bo prišel silen zvok z neba in prvi bodo vstali mrtvi v Kristusu.« Vsi ti
starozavezni svetniki, ki so tam in čakajo na silni zvok, da bodo prišli prvi in šli v vzetje;
in  mi  bomo  kapljali  v  liniji  in  z  njimi  odšli  v  nebo.  Ta  stara,  smrtna  telesa  bodo
spremenjena in narejena takšna, kot je Njegovo slavno telo. Kakšna parada bo to, ki se
bo začela na nebu, v enem od teh dni, v tem času vzetja, ki je pred nami, oh, ponosno
prikazovati Kri Jezusa Kristusa na svojih prsih, to Sporočilo Boga, v dnevu, v katerem so
oni živeli. To je ura, ki jo veselo pričakujemo.

Poglejte (točno na samem koncu), drugo vzetje, prvo je mimo. Drugo je na dosegu
roke, prav sedaj, kmalu se bo zgodilo.

Torej, tretje vzetje sta dve priči iz Razodetja 11,11 in 12, to sta tista dva, ki se
obračata nazaj  s  Kristusovim Duhom, da pričujeta Judom, tako kot je Jožef  svojim
bratom. In spomnite se, njuni mrtvi telesi sta ležali mrtvi na ulici tri dni in pol, nato je
vanju prišel Duh življenja in bila sta vzeta, vzeta v nebo. Tukaj so tri  vzetja v Novi
Zavezi. Tri vzetja v Stari Zavezi, ona so minila.

Torej, mi smo pripravljeni, čakajoč na vzetje svetih. To je bilo izgovorjeno in tako
bo.

Ko Bog nekaj reče, bosta nebo in zemlja prešla, ampak Beseda ne bo nikoli prešla.

101 Ko je Bog tam v Genezi 1 dejal: »Naj bo svetloba,« je lahko minilo stotine let,
preden je tam nastala svetloba. On je dejal: »Naj bo tam palmino drevo, naj bo tam
hrast,  naj  bo tam puščava, naj  bo tam planina,  naj  bo tam to.« On je to izgovoril.
Vidite? In tako dolgo, kot je On to izgovarjal v Besedi, se je to manifestiralo. Moralo se
je.

In potem je On nekega dne poklical Svoje ljudi ven in govoril enemu človeku po
imenu Mojzes v Ognjenem Stebru, kar je Luč, sveti Ogenj. In Mojzes ne bi… Ljudje ne bi
verjeli Mojzesu, zato je On dejal: »Pripelji jih sem na to planino.«

Tisto jutro je bila celotna planina v ognju, v strelah in gromih in ljudje so rekli. »Naj
nam Bog ne govori; naj Mojzes govori, da ne bi oni umrli.«

Bog je dejal: »Jaz jim ne bom več govoril na tak način, ampak jim bom postavil
preroka. In Jaz bom govoril skozi njega in to kar bo on povedal, se bo zgodilo, takrat ga
poslušajte, ker sem Jaz z njim.« Torej, On je to izrekel. On je dejal, da se bo to zgodilo.

102 Poglejte na tega preroka Izaijo, stoječega tam, človek, inteligenten človek, bil je
dobro naučen od samega kralja, ker je živel z Uzijem - kraljem, ki je bil velik človek.
Poskušal je zasesti mesto pridigarja, stopil je notri in postal gobavec. In to je tisto, kar
sem dejal  poslovnim ljudem.  Nikoli  ne  poskušajte  stopiti  na  mesto  pridigarja.  Ne,
gospod. Ostanite tam, kjer ste. Vidite? Opravljajte svoje delo, to kar vam je Bog dejal,
da delajte. Če ste prst, nikoli ne morete biti uho. Če ste uho, ne morete biti nos, nos ali
oko. Vidite? Ostanite v svoji poziciji.

Slišali ste sporočilo, ki je bilo pred nekaj dnevi po radiu. »Poskušati narediti Bogu
službo«. David, maziljeni kralj, so klicali vsi ljudje, kar je bilo točno, ampak on se ni
posvetoval  z  Božjim  prerokom.  In  on  je  umrl  in  je  vsa  stvar  propadla.  Nikar  ne
poskušajte  delati  Bogu usluge.  Počakajte  do  Božjega termina.  Naj  bo  narejeno na
Njegov način. »Jaz bom začel to veliko stvar; to bo naredilo to.« Bodi pazljiv, brat.

103 David je dobro vedel, da je bil Natán tistega dne v deželi. On se ni nič posvetoval.
Vidite? On se je posvetoval s stotniki. Vsi ti ljudje so klicali, kričali in plesali in govorili.
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Imeli so vso religiozno mimiko, ampak to ni bilo v skladu z Božjo Besedo in je propadlo.
Vse kar ni v skladu z Božjo Besedo, se bo izneverilo. Edino Božja Beseda bo ostala za
vedno. »Nebo in zemlja bosta prešla, toda Moja Beseda nikoli.«

104 Poglejte Izaijo, ta inteligentni mladi mož stoji tam. In naenkrat je prišel nanj Sveti
Duh. On ni mogel reči nič drugega, kajti bil je prerok. Dejal je : »Devica bo spočela. Sin
se nam rodi. Dete se nam rodi, Sin je darovan. Imenoval se bo Zavetnik, Knez miru,
Silni Bog, Vsemogočni Oče. Oblast bo na Njegovih ramah. Njegovemu vladanju ne bo
konca.« Kako je mogel ta inteligentni mož reči: devica bo spočela? Vsi so to pričakovali.
To je bilo izgovorjeno; to je bilo: »Tako govori Gospod«. To se je moralo zgoditi, ker je
bila to Božja Beseda, ista kot v knjigi Geneze, ko je On posejal seme pod morjem, toda
ona je bila brez obličja in pusta in vode so bile nad breznom. Vidite, to se je moralo
zgoditi. In nekega dne, stotine let kasneje, je v maternici device spočelo Seme Boga,
ustvarjeno Seme. In ona je rodila Sina.

Ta isti Sin je nekega dne stal tam. Dejal je: »Lazar, pridi ven.« In človek, ki je bil
mrtev štiri dni, ki je začel trohneti, nos mu je odpadel, smrdel je, vendar je oživel. Dejal
je: »Ne čudite se temu, kajti prihaja ura (Amen), ko bodo vsi v grobovih slišali glas Sina
Božjega.« Torej, bilo je izgovorjeno, moralo se je zgoditi. Zgodilo se bo vzetje.

105 Oh, moj! Spominjam se mojega zadnjega sporočila v Kaliforniji, ko sem mislil, da
se ne bom nikoli vrnil, ker sem prerokoval, da bo Los Angeles potonil pod ocean. In
TAKO GOVORI GOSPOD, to bo. On je končal. Z njim je zaključeno. Z njim je končano.
Kdaj? Ne vem, kdaj bo potonil. Takoj zatem so se začeli potresi in se nadaljujejo.

Se spominjate, mnogi od vas ste bili tam, tistih skal tega dne, ko je Angel prišel
dol. In svetloba in ogenj sta padala z neba, okrog skal, medtem ko smo stali tam. Skale
so se krušile od planin in so padale vse naokrog. Trikrat je močno zapihalo. Rekel sem:
»Sodba bo udarila zahodno obalo.« Dva dni zatem je Aljaska skoraj potonila.

106 Spomnite se, ta isti  Bog, ki  je govoril  to, je dejal: »Los Angeles je obsojen na
pogubljenje.« In z njim je konec. Ne vem, kdaj, tega vam ne morem reči.

Nisem vedel, da sem to izrekel. Ampak ta brat tukaj, jaz verjamem, da je bil… Ne,
jaz mislim, da je bil eden od Mosleyevih bratov tam na ulici z mano. In nisem vedel, kaj
je to bilo, dokler nisem pogledal nazaj. Pogledal sem v Sveto Pismo, kjer je Jezus dejal:
»Kafarnáum, Kafarnáum, ki si se dvigal tja do nebes, vržen boš dol v pekel, kajti če bi
bila v Sodomi storjena tako mogočna dela, kot v tebi, bi še danes stala.« In sto petdeset
let od takrat (Sodoma je bila že v zemlji), je tudi Kafarnáum odšel pod vodo.
107 In ta isti Božji Duh, ki je povedal in ustvaril vse te stvari, je dejal: »Oh, mesto
Kafarnáum, ki si sebe imenoval z imenom angela, Los Angeles, kako si se samo dvignil
do nebes. (Sama korenina in Satanov sedež. Vidite?) Ti si sam sebe povišal.«

Pridigarji, to je za njih pokopališče. Dobri ljudje gredo tja in umrejo kot podgane.
Kakšna zmeda.

»Ti,  ki  sam  sebe  imenuješ  z  imenom  angelov,  če  bi  bila  v  Sodomi  narejena
mogočna dela, kot so bila narejena v tebi, bi obstala do danes. Ampak tvoj čas je prišel.
« Opazujte in boste videli. Če ne bo tako, sem jaz lažni prerok. Vidite? Tam je. On se
nahaja na tem mestu.

108 Spominjam se tiste noči… Preden sem videl to, sem videl premiero Neveste. Stal
sem tam in videl lepo mlado damo, primerno oblečeno in vse ostalo, kako koraka po tej
poti. Nekdo je v tej viziji stal zraven mene in videl sem, kako je bilo rečeno: »Premiera
Neveste.« Videl sem njo, kako odhaja. Prišli so na to stran in odšli naokrog.

Slišal sem, kako prihaja gor, cerkve pa so prihajale iz druge strani. Prišla je azijska
cerkev. Oh, govorite o umazaniji. Nato je prišla evropska cerkev. Oh, moj! Nato sem
slišal, kako prihaja rock & roll, bila je miss Amerike, cerkev. Ona ni imela na sebi nobene
obleke. Imela je samo papirje, kot od časopisa, sive, ki jih je držala pred sabo in se
zvijala v ritmu rock & rolla; Miss Amerike - cerkev.

Stal sem tam v Njegovi prisotnosti. Pomislil sem: »Oh, Bog, kot pridigar, ali je to
najbolje, kar smo naredili? Oh, oh.« Ali si lahko mislite, kako sem se počutil? Zatem sem
pomislil: »Bog, skrij me. Ko bi le lahko odšel od tam. Če je to vse, kar smo naredili, če
je to vse, kar smo proizvedli, če je to tisto…«

109 In potem so vse te žene odšle, vse v ritmu rock & rolla, kratkih las in naličenih lic.
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In one so šle mimo na ta način, pa bi morale biti Kristusove device. In ko so šle takole
mimo, sem obrnil glavo, vi to že veste… Odstranite to od mene, to je nezaslišano. In na
tak način se je to tam dogajalo.

In obrnil sem glavo, da bi zajokal. Dejal sem: »Jaz ne morem tega prenesti. On je
stal tam in jaz kot pridigar cerkve. Ali je to vse, kar sem proizvedel Zanj?« Dejal sem: »
Oh, Bog, jaz tega ne morem gledati. Pusti me, da umrem. Dovoli mi, da izginem.« In
podobne stvari.

In takoj ko je to minilo, vsakokrat ko bi ena od njih prišla, bi odšla ven na neko
odrejeno mesto in odpadla. Jaz bi slišal samo zvok njihovega odhoda. In potem sem
slišal nekaj kot: »Naprej Kristusovi vojaki.« In jaz sem pogledal in tam je prihajala ta
mala posvečena skupina deklet, natanko tako, kot so bile. Vse primerno oblečene, lasje
so jim padali čez ramena, nežne, čiste, hodile so tako, da so držale korak z Evangelijem.
Ona je bila Beseda. Videti je bilo kot ena iz vsakega naroda. Opazoval sem jih, ko so
prihajale mimo mene. In namesto da bi šle dol, so šle gor. Opazil sem eno od njih, kako
poskuša, dve ali tri od njih, kako poskušajo stopiti iz vrste. Zaklical sem: »Ostanite v
vrsti!« In vizija me je zapustila in jaz sem stal v sobi in klical: »Ostanite v vrsti.« Bodite
v vrsti…

110 Sprašujem se, ali je to že preteklost? Ali je bila Nevesta že poklicana? Ali ni to tisto,
skozi kaj mi danes gremo? Ona mora biti oblikovana in podobna Kristusovemu liku in
Kristus je Beseda. To je edina stvar. Vidite, to je tam v Besedi. Vidite, tu se ne more nič
dodati. To ne more biti ženska z eno roko, ki je podobna moški in z drugo, kot pasja
šapa. To mora biti  točno Gospodova Beseda, tako kot je On Beseda. Nevesta je del
Ženina. Žena je del svojega moža, zato ker je vzeta iz moža. Eva je bila del Adama - z
njegove strani. In tako je Nevesta tista, ki ni vzeta iz denominacije, ampak je vzeta iz
središča Božje Besede za ta dan.

111 Vzetje:

Trobenta Gospodova bo zadonela;

mrtvi v Kristusu bodo vstali,

in podelili slavo Njegovega vstajenja;

ko se bodo izbrani zbrali v svojem domu onstran neba

ko bo tam čez prebran spisek...

(Poskušajmo vsi biti tam, prijatelji.)

Bog vas naj blagoslovi. To je bilo izgovorjeno. To se mora zgoditi. To se bo zgodilo!
Nihče od teh ljudi ne želi umreti; nihče ne želi - ne želi biti izgubljen. Naj vam povem:
karkoli delate, me ne zanima, kako redno hodite v cerkev in kako ste predani cerkvi. To
je v redu; nič nimam proti  temu. Vi  morate hoditi  v cerkev. Delajte tako. Hodite v
cerkev.  Ampak karkoli  že je,  odvrzite  tradicije  in  se pomikajte naravnost  gor  proti
Kristusu, kajti enkrat v teh dneh bo zatrobilo in vi boste ulovljeni z žigom zveri na sebi in
ne boste vedeli, kaj je to, dokler ne bo prepozno. To je točno tako!

112 Bog vas naj blagoslovi. Žal mi je, da sem vas zadržal. In zapomnite si, jaz sem jih
tako dolgo zadržal, to je res. In prispevke, ki ste jih zbrali zame, za katere vas nisem
prosil, bratje... To je moj… To je ljubeznivo. Vzemite to in plačajte za prekoračeni čas v
motelu. Jaz sem imel samo nekaj stvari tukaj. Imam še osem ali deset strani v zvezi
Vzetja in nisem imel časa, da bi vam to dal.

Bog naj vas blagoslovi.  Ali  ljubite Gospoda Jezusa? Ostanimo v tišini,  samo za
minuto, tiho, mirno, s spoštovanjem in zapomnite, kar sem rekel. Zapomnite si, mi smo
v zadnjih urah.

Narodi se lomijo;

Izrael se prebuja,

Znamenja iz Svetega Pisma se dogajajo:

Poganski dnevi so šteti,

z grozoto obremenjeni.

Vrnite se, oh, razpršeni k svojim.



VZETJE 22

Dan odkupa je blizu,

človeška srca padajo v strah.

Bodite izpolnjeni z Duhom,

pripravite svoje svetilke in jih očistite.

Poglejte gor, vaša odkupitev se približuje.

(Veste vi to?)

Lažni preroki lažejo,

zanikajo Božjo Resnico.

(Mi vemo, da je vse to Resnica, kajne?)

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On,

in rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

Koliko od vas Ga resnično ljubi? Dvignite roke. In sedaj vas prosim, medtem ko to
prepevamo,  rokujte  se  med sabo in  recite:  »Bog te  blagoslovi,  popotnik!«  Mi  smo
popotniki, kajne?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On,

in rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

113 Ali želite biti v vzetju? Koliko od vas želi, da bi bili v vzetju? Recite: »Bog, jaz to
želim doseči iz vsega srca.«

»Drži  se  Božje  nespremenljive  roke.«  Ali  poznate  to  pesem?  Drži  se  Božje
nespremenljive roke. Sestra, ali jo poznaš? Drži se Božje nespremenljive roke. Jaz ne
vem, v kateri se nahaja. V kateri?

Držite se Božje nespremenljive roke!

Držite se Božje nespremenljive roke!

Gojite svoje upanje na večnih stvareh,

držite se Božje nespremenljive roke!

Ali imate radi to?

Ko bo naše potovanje končano,

če ste bili iskreni do Boga,

pošten in svetel bo vaš dom v slavi,

to bo videla vaša predraga duša!

Držite se Božje nespremenljive roke!

Držite se Božje nespremenljive roke!

Gojite svoje upanje na večnih stvareh,

držite se Božje nespremenljive roke!

Želim, da sklonite svoje glave za trenutek.

Nikar ne hrepenite za bogastvom tega sveta,

ki tako vidno propada.

Prizadevajte si zaslužiti nebeški zaklad.

Ta ne bo nikoli prešel!

Držite se Božje nespremenljive roke!

Držite se Božje nespremenljive roke!
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Gojite svoje upanje na večnih stvareh,

držite se Božje nespremenljive roke!

114 Sedaj z vašimi sklonjenimi glavami in v svojih mislih vedoč, da sklanjamo glavo v
prah, iz katerega smo narejeni in da se bomo nekega dne vrnili, vedoč da imate dušo, ki
mora dati odgovor Bogu. In če imate občutek, da niste ravno pripravljeni za to vzetje, če
bi to prišlo nocoj in če želite, da vas omenimo v molitvi, samo dvignite roko. Mi nimamo
prostora, da bi pripravili oltarski obed. Vaš oltar je vsekakor v vašem srcu. Dvignite
roke. Naj vas Bog blagoslovi in vas in vas. Moj! »Čutim, da nisem pripravljen, brat
Branham. Resnično želim, da bi bil  kristjan. Poskušal sem biti,  toda vedno je nekaj
manjkalo. Jaz vem, da nisem tam, kjer bi moral biti. Bog, imej milost. Dvigam svojo
roko. Bodi mi milostljiv.« Torej, do sedaj se je dvignilo že kakih dvajset do trideset rok,
v tej mali skupini. In še vedno se dvigujejo.

115 Dragi Bog, Ti veš kaj je izpod teh rok, v srcu. Jaz molim, dragi Bog… Obstaja samo
ena stvar, za katero sem odgovoren in to je, da govorim Resnico. In dragi Bog, oni želijo
biti  rešeni.  Oni to zares želijo. Ne želijo si  samo nekih občutkov, nekaj narejenega,
nekakšnega  denominacijskega  sistema,  neke  veroizpovedi,  neke  dogme,  ki  je  bila
dodana. Oni razumejo, Oče, da je za to potrebna čista neprešuštniška Božja Beseda. Vse
drugo bo prešlo, celo nebo in zemlja, toda to ne bo. In če smo mi ta Beseda, bo zemlja
izginila pod nami, toda mi nikoli ne moremo izginiti, ker smo mi ta Beseda, Ženinova
Nevesta.

Molim za vsakega, da jim Ti to daruješ, Oče, to je moja iskrena molitev. In oprosti
mi, Oče, da sem bil nocoj tako nervozen, ker sem prišel tako pozno in sem drhtel ter
govoril s prekinjenimi besedami. Naj dragi veliki Sveti Duh spoji te besede skupaj na
Tvoj  Božanski  način  in  jih  predaj  človeškim  srcem  iz  mojega  srca,  z  motivom  in
namerami, ki sem jih imel v svojem srcu glede na Tebe. Ali boš, Gospod? In reši tisto,
kar se da rešiti. Pritegni jih k sebi, Gospod. In da bi bili mi pripravljeni za to uro vzetja,
ki je na dosegu roke. Jaz Te to prosim v Jezusovem Imenu. Amen!

Naj vas Bog blagoslovi. Naj pride predsedujoči kongresa.
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"… v dneh glasu…" Raz 10,7


