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KAKO MI SE JAVIO ANĐEO, I
SLUŽBA KOJA MI JE PREDANA

Chicago, Illinois, SAD

1 “TAKO KAŽE GOSPOD, neka određena stvar, ili ovo treba ovako,” ili jednostavno to
proveriti i videti da li je to tako ili ne. Vidite? To je uvek tako.

2 Dakle, da samo malo damo pozadinu… I ja sam upravo srećan na neki način što nas
je samo nekolicina ovde. Mi smo svi ovdašnji ovde, nismo li? Niko ovde od nas nije
stranac. Mi ne… Ja upravo mogu govoriti mojom Kentaki gramatikom i osećati se kao
kod kuće, jer mi smo-mi smo upravo… Ja ne kritikujem sada Kentaki, ako je neko ovde
iz Kentakija. Da li je ovde neko iz Kentakija? Digniti svoje ruke. Hej, pa ja bi se trebao
osećati kao kod kuće, zar ne? To je baš fino.

Moja majka je znala iznajmljivati mesto za boravak. I ja sam jednog dana otišao
tamo da bi video… I poveća grupa ljudi je odsela tamo, i bio je postavljen dugačak sto. A
ja sam rekao, “Koliko vas je ovde iz Kentakija.” Svi su ustali. A ja sam otišao do crkve te
večeri, moje crkve, i rekao sam, “Koliko vas je ovde iz Kentakija?” I svi su ustali. Tako
rekao sam onda, “Pa, to je jako dobro.” Misionari su obavili dobar posao, tako-tako smo
zahvalni radi toga.
3 Onda, u Knjizi Rimljana 11-ta glava i 28-mi stih… Slušajte pažljivo čitanje iz Pisma.

Što se Evanđelja  tiče,  oni  su neprijatelji  vas  radi:  A što  se izbora tiče,  oni  su
ljubljeni… oni su ljubljeni radi otaca. Jer darovi i pozivi Božji su bez pokajanja.

Hoćemo li se pomoliti. Gospode, pomozi nam večeras pošto mi ovome pristupamo
sa poštovanjem sa svim našim srcem u svoj ozbiljnosti, jedino za Tvoju slavu će ove
stvari biti rečene. I pomozi mi Gospode, i položi u moj um stvari koje trebaju biti rečene
i koliko toga da se kaže. Zaustavi me kada je Tvoje vreme. Ja molim da svako srce primi
ove stvari, u korist bolesnih i ljudi u potrebi u ovom slušateljstvu. Jer ja to tražim u Ime
Gospoda Isusa Hrista. Amen.
4 Dakle, ja želim govoriti  na ovu temu upravo dok nas ima malo. I-i  ja vas neću
pokušati držati suviše dugo; staviću moj sat ovde i da ću sve od sebe da vas pustim na
vreme tako da bi se mogao vratiti sutra uveče. Dakle budite u molitvi. Nemislim da je
momak još podelio kartice. Još ga nisam pitao da li je… I ako nisu, a i da jesi i da nisu,
nije sada važno. Mi imamo ovde kartice ako već budemo morali da prozivamo neke.
Dakle, ako ne, mi ćemo jednostavno videti šta Sveti Duh kaže.

Dakle,  ako  sada  slušate  pažljivo,  ovo  moj…  Budući  da  sam  ja…  Ovde  nas  je
nekolicina, i ovo je dobro da se ovo kaže, jer je ovo vezano lično za mene. I to je razlog
što sam ja večeras čitao ovaj deo Pisma, da bi vi mogli videti da su darovi i pozivi nešto
što niko ne možete zaslužiti.

5 Pavle govoreći ovde je rekao, “Da su Jevreji, prema Evanđelju, bili  zaslepljeni i
udaljeni od Boga, i to je radi nas.” Ali stih pre njega je upravo rekao, “Sav Izrael će biti
spašen.” Sav Izrael će biti spašen. Po izboru, Bog Otac ih je voleo i zaslepeo da bi se mi
Pagani mogli pokajati, da bi se kroz Abrahama, njegovog Semena, mogao blagosloviti
ceo svet prema Njegovoj Reči. Vidite li koliko je Bog suveren? Njegova Reč jednostavno
mora biti. On jednostavno ne može biti ništa drugo. I sada, mi po… Bog nas je izabrao;
On je izabrao Jevreje; i On je…

6 Sve ove stvari su Božje predznanje. Kada je On govorio o Njima šta će biti, On je to
unapred znao. Dakle, Bog, da bi bio Bog, morao je znati od početka kraj, inače on ne bi
bio beskonačni Bog. Bog ne želi da ma ko propadne, sigurno da ne. On ne želi da iko
strada. Ali na početku-početku dana, toga sveta, Bog je baš tačno znao ko će biti spašen
a ko neće biti spašen. On nije želeo da ljudi budu izgubljeni, “Njegova volja nije da iko
pogine, već Njegova volja je da svakoga spase,” ali On je znao od početka ko hoće a ko
neće. Iz toga razloga je mogao unapred reći, “Ova stvar će se desiti. Ta stvar će se
desiti,”ili, “Ovo će biti to. Ovaj čovek će biti ovakav.” Vidite?

7 On Može da zna unapred jer je On beskonačan Bog. Ako znate šta to znači, to znači
upravo  to  da  nema ničega  što  On  ne  zna.  Vidite,  On  zna.  Dakle  nema ničega  pre
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početaka vremena a ni nakon završetka vremena, vidite, a On-On i dalje sve zna. Sve je
u Njegovom umu. A onda kao što je Pavle rekao u Rimljanima, u 8-oj i 9-oj glavi, “Pa
zašto onda on i dalje nalazi grešku?” Tako da mi to vidimo. Ali Bog…

Kao što je sa propovedanjem Evanđelja. Neko kaže, “Brate Branhame, da li ti ti
veruješ?”

Ja kažem, “Gledaj.”

Kažu, “Ti mora da si Kalvinista.”

A ja kažem, “Ja sam Kalvinista dokle god je Kalvinizam u Bibliji.”

Dakle, postoji jedna grana na drvetu, a to je Kalvinizam, ali ima i još drugih grana
takođe.  Drvo  ima  više  od  jedne  grane.  Ona  želi  upravo  da  izraste  tamo  u  večnu
sigurnost, a nakon toga vi prelazite u Univerzalizam i vi tamo negde otpadnete, i tome
nema kraja. Ali kada vi prođete kroz Kalvinizam, vi se vratite na Armenijanizam. Vidite,
to je druga grana na Drvetu, i još jedna grana na drvetu, i to se samo nastavlja. A sve
to zajedno sačinjava drvo. Tako da ja verujem u-u Kalvinizam dokle god se on nalazi u
Pismu.

8 I ja verujem da je Bog znao pre postanka sveta, i  izabrao je Crkvu u Hristu, i
zaklao je Hrista pre postanka sveta. Pismo tako kaže, “On Jagnje Božje zaklano pre
postanka sveta” Vidite? I Isus je rekao da nas zna od pre postanka sveta. Pavle je tako
rekao, “On-On nas je znao i posinio nas kao svoju decu po Isusu Hristu, pre nego što je
stvorena zemlja.” Takav je Bog. To je naš Otac. Vidite?

Dakle,  nemojte  brinuti,  točak se  upravo okreće kako treba,  sve dolazi  baš  na
vreme. Jedina stvar je ući u njegov zamah. I to je dobta strana u vezi sa time, onda
znate kako da delujete kada uđete u njegov zamah.

Dakle, primetite sada, “Darovi i pozivi su bez pokajanja.” To je jedini način na koji
ja mogu-mogu po Pismu izložiti moj poziv u Gospodu. I verujem da sam večeras sa
prijateljima, koji će ovo sigurno razumeti i neće misliti da je ovo nešto lično, već da bi
ste razumeli i znali šta je Gospod rekao da će On učiniti, i pronaći nešto što se kreće, i
onda to pratiti.

9 Dakle, u početku prve stvari koje se ja uopšte mogu setiti je vizija. Prve stvari koje
se mogu setiti  u svom umu je vizija koju mi je dao Gospod. I to je bilo pre mnogo,
mnogo godina ranije, a ja sam bio mali dečko. I ja sam imao kamen u svojoj ruci.

Molim vas da mi sada oprostite, ja se mogu setiti vremena kada sam nosio dugu
haljinu. Ne znam da li vi (neko od vas) je dovoljno star da se seti vremena kada su mali
dečaci nosili duge haljine. Koliko od vas se seća ovde, da, kada su dečaci nosili duge
haljine? Da, ja se mogu setiti u maloj staroj kolibi gde smo mi živeli, kako sam puzao po
podu. I tamo je bio neko; i ne znam ko je to bio, ušao je unutra. A mama mi je uvukla
malu plavu mašnu u haljinu. A ja sam jedva bio u stanju da hodam. A ja sam onda
puzao, i ja sam zabijao moj prst u sneg na njihovoj obući, i jeo sam sneg sa njihovih
cipela dok su stajali pokraj peći, da bi se ugrejali. Sećam se da me je mama lupila zbog
toga.

10 A onda sledeća stvar koje se mogu setiti, mora da je bilo nakon dve godine, imao
sam mali kamen. I trebalo bi da sam imao oko tri godine, a moj mali brat je bio nepunih
dve godine star. I tako mi smo bili u dvorištu iza kuće, gde je bilo jedno staro dvorište
gde su oni dovlačili drva i sekli ih. Koliko vas se seća tih dana kada ste morali vući drva
nazad u dvorište i seći ih? Zašto bih ja nosio večeras kravatu? Pa ja-ja sam kod kuće.

Onda kada oni… Tamo napolju u tom starom dvorištu bila je jedna pritoka koja je
tamo tekla, dolazeći sa samog izvora. I imali smo jednu staru crpku za vodu od tikve
tamo kod izvora, gde smo mi uzimali vodu i sipali je u staru kofu od kedrovog drveta, i
donosili to dole.

11 Sećam se kada sam zadnji put video moju malu staru baku, pre nego što je umrla,
ona je bila sto deset godina stara. I kada je ona umrla, ja sam je podigao rukama i
držao ovako upravo pre nego šo je umrla. Ona me zagrlila rukama i rekla, “Bog neka
blagoslovi tvoju dušu dragi, sada i zauvek,” kada je umrla.

I ne verujem da je ta žena ikada u životu imala i jedan par cipela. I sećam se dok
sam je posmatrao, i čak i kada sam bio mlad čovek išao sam dole da ih vidim; svako
jutro ona bi ustajala, bosonoga, i išla bosonoga po snegu gore do izvora, uzela vedro
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vode i vratila se nazad, a njene noge u snegu. Tako da vas sto nebi povredilo; ona je
živela sto deset godina. Dakle to je-to je… I ona je bila veoma snažna.

12 I tako ja se sećam da mi je ona govorila o klikerima moga oca kojima se on igrao
kada je bio dečak. “I  ona jadna starica,”  mislio sam, “Kako će se ona popeti  na to
potkrovlje?” Mala stara, dvosobna koliba, i imala je gore potkrovlje. I oni su imali od dva
mlada isečena drveta napravljene merdevine kojima su išli gore. Pa, ja sam uzeo-izašao
sam napolje…

Ona je rekla, “Dakle, nakon večeri ja ću ti reći, pokazaću ti klikere tvoga-tvoga oca.

I ja sam rekao, “U redu.”

Ona je mi ih je nameravala pokazati idući uz te drvene merdevine gde je ona imala
ostavljene svoje stvari, kao što to rade stari ljudi. I ja sam pomislio, “Kako će se uopšte
ta jadna starica popeti uz te merdevine?” Tako ja sam se vrteo okolo i rekao, “Bako,”
rekao sam, “dakle, čekaj, draga bako ja ću se popeti i pomoći ti.”

Ona je rekla, “Samo se ne mešaj.” I popela se po tim merdevinama kao veverica. I
ona je rekla, “Pa, hajde.”

Ja sam rekao, “U redu bako.”

Mislio sam, “Moj,  Bože. Ako bih ja mogao biti  takav, tako snažan sa sto deset
godina.”

13 Dakle, i ja se sećam da sam bio kod tog malog izvora, i imao sam kamen i bacao
sam ga ovako nekako, u taj mulj, pokušavajući da pokažem mom malom bratu kako
sam ja bio jak. I tamo je bila jedna ptičica na drvetu, i ona je upravo cvrkutala, svuda
okolo, mali crvendać, tako nešto. A mali crvendać, mislio sam da mi je nešto govorio. I
ja sam se okrenuo, i slušao, a ptica je odletela, a Glas je rekao, “Provešćeš veliki deo
svog života blizu grada Nju Albani.”

To je pet kilometara od mesta gde sam ja odrastao, a preselili smo se godinu dana
kasnije na to mesto, a uopšte nismo znali da ćemo tamo ići, Nju Albani. Ceo život kako
su te stvari…

14 Vidite, moja porodica nije bila religiozna. Moj otac i majka nisu išli u crkvu. A pre
toga oni su bili Katolici.

Moj mali bratanac, sedi ovde negde večeras, pretpostavljam; nisam siguran. On je
vojnik. I ja se molim za njega. I on sam je Katolik, još uvek Katolik. A zadnje veče kada
je bio ovde i video te Božje stvari, on je stajao upravo tamo na bini. Rekao je, dok je
tamo stajao, i rekao je, “Ujače Bil? ” On je bio sone strane okeana dosta godina, rekao
je, “Kada sam ja video ovo…” Rekao je, “Ove stvari se nedešavaju u Katoličkoj crkvi.”
Rekao je, “To… ja-ja verujem ujače Bil, da si ti upravu, rekao je.

Tako da sam ja rekao, “Dragi, nisam ja upravu, On je upravu, vidiš, On je taj koji
je upravu.” I tako on je rekao… On je… Rekao sam, “Dakle, ja ne tražim od tebe da
uradiš ništa, Melvine, već samo služi Gospoda Isusa Hrista svim srcem. Ti idi gde god to
želiš. Ali budi siguran u svom srcu da te je Isus Hrist nanovo rodio, vidiš, u svom srcu.
Onda idi u koju god crkvu želiš nakon toga.”

15 Dakle, moji preci su bili Katolici. Moj otac je bio Irac a i moja majka je Irkinja. Ima
samo jedna primesa u toj Irskoj krvnoj liniji, moja baka je bila čiroke Indijanac. Moja
majka je pola-pola. I tako onda ja… Za mene to je moja… U našoj generaciji  nakon
trećeg kolena to će već izbledeti. Ali to je jedino što je bilo izuzev strikno Irskog porekla,
bile su to porodice Harvey i Branham. A njihovi preci su bili Lyons, što je i dalje Irsko.
Tako da su oni bili svi Katolici. Ali mene samog, nas nisu religiozno vaspitali a niti učili
uopšte.

Ali ti darovi, i te vizije, ja sam ih video upravo kao i sada. Tako je. Jer su darovi i
pozivi bez pokajanja. To je predznanje Boga, Bog koji čini nešto. Kroz svoj život ja sam
se plašio da kažem bilo šta.

16 Vi ste čitali moju priču u maloj knjizi zvanoj, Isus Hrist Isti, Juče, Danas I Zauvek.
Ja mislim da je to u nekim od ovih knjiga. Je li to tako Džin? Da li je to u ovoj, u ovoj
knjizi, u knjizi koju sada imamo? Da li se zove, “životna priča?” Mislim da jeste. Onda
smo mi-mi  imali… Nije  li  ovo  grozno?  Moje  vlastite  knjige,  a  sam ih  nikada nisam
pročitao.  Neko  drugi  ih  je  pisao,  tako  da  bi  bilo  makar  nešto  što  bi  oni  dobili  na
skupovima. Ja sam sam prolazio kroz te stvari, tako da ja uvek očekujem da se još



KAKO MI SE JAVIO ANĐEO, I SLUŽBA KOJA MI JE PREDANA 4

nešto desi. Dakle, one su dobre, ja sam čitao neke njihove delove, malo tamo malo
vode, upravo kada sam imao priliku.

17 I sada, kako god, kao mali dečak, vi znate kako mi je vizija progovorila; a ja sam
bio oko sedam godina star dečak. I rečeno je, “Nemoj piti ni pušiti, i niti prljati svoje telo
na bilo koji način; postojaće posao koji ćeš morati obaviti kada porasteš.” I vi ste čuli o
tome kako je govoreno u knjizi. Dakle, to je u redu. I to se nastavilo dešavati celim
putem.

18 Kada sam postao propovednik, pa, onda se to zaista nastavilo dešavati non stop.

I  ja  sam  jedne  noći  video  našeg  Gospoda  Isusa.  Ja  ovo  sada  kažem  sa
dopuštenjem, verujem od Svetog Duha. Anđeo Gospodnji koji dolazi nije Gospod Isus.
On ne izgleda kao On u toj viziji. Jer vizija koju sam imao je bila o Gospodu Isusu, On je
bio mali čovek. On nije bio… Bio sam napolju na poljani, i molio sam se za svog tatu. I ja
sam se vratio unutra, i otišao sam u krevet, i te noći ja sam Ga video, i ja-ja sam rekao,
“O Bože, spasi ga.”
19 Moja majka je u to vreme već bila spašena, a ja sam je krstio. Onda sam mislio,
“Oh…” Moj otac je toliko pio, i ja sam mislio, “Ako bi samo mogao da ga zadobijem da
prihvati Gospoda Isusa.” I ja sam izašao napolje, i legao sam na jednu malu staru paletu
u prednjoj sobi, blizu vrata.

I Nešto mi je reklo, “Ustani.” I ja sam ustao, i otišao sam da prošetam, i otišao sam
u polje iza mene, jedno staro žuto polje žalfije.

A tamo, stajao je ne dalje od nekoliko metara od mene, stajao je jedan čovek: u
belim haljinama, niži čovek, i  imao je prekštene ruke ovako, sa kraćom bradom, sa
kosom do ramena; i  On je gledao postrani  od mene, ovako nekako: Pojava koja je
odražavala mir. Ali nisam mogao razumeti kako su bile Njegove noge, jedna je bila iza
druge, a vetar je duvao, a haljine su lepršale, duvao po žalfiji takođe.

Mislio sam, “Dakle, čekaj malo.” Lupio sam se. Rekao sam, “Dakle, ja nespavam.” I
ja sam se sagnuo, i otkinuo malo žalfije, znate već, koristio sam ih kao čačkalice. Stavio
sam ih u usta. Pogledao sam nazad prema kući. Rekao sam, “Ne, ja sam bio tamo da se
molim za tatu; a Nešto ke reklo izađi napolje, a ovde stoji ovaj čovek.”

20 Pomislio sam, “Ovo izgleda kao da je Gospod Isus.” Pomislio sam, “Pitam se da li je
zaista?” On je gledao pravo, baš tamo gde se nalazi sada naša kuća. Tako da sam se ja
pomerio o tom prevcu da bi Ga mogao videti. I ja sam mogao videti Njegovo lice sa
strane. Ali On… Ja sam se morao pomeriti skroz tuda okolo da bih Ga mogao videti. I ja
sam rekao, “Hm!” Nije se uopšte pokrenuo. I ja sam pomislio, “Mislim da ću Ga pozvati.”
I rekao sam, “Isuse.” I kada je On bio pozvan, On je pogledao okolo na ovaj način. To je
bilo sve čega sam se sećao; On je jednostavno ispružio Svoje ruke.

Ne postoji umetnik na svetu koji bi mogao naslikati Njegovu sliku, karakterni izraz
Njegovog lica. Najbolje što sam video je bila Hofmanova slika Hristova Glava u Trideset
Trećoj Godini, ja je imam na svoj literaturi i svemu što ja koristim. Tako je, jer to je
izgledalo baš kao ta slika, i tako onda-ili veoma slično, toliko slično kako samo to može
biti.

On je izgledao kao čovek, ako bi On progovorio svet bi mogao da se završi, a ipak
sa  toliko  puno  ljubavi  i  blagosti  dok  vi  ne  bi…  Ja  sam jednostavno  posrnuo.  O  od
vremena dnevnog svetla ja sam uvideo da je sada već njegov kraj, gornji deo pidžame
je bio sav mokar od suza, kada sam došao sebi, vraćajući se nazad kroz rascvetanu
livadu žalfije.

21 Ja sam to rekao jednom mom prijatelju propovedniku. On je rekao, “Bili, od toga
ćeš poludeti.” On je rekao, “To je đavo.” I rekao je, “Da se nisi glupirao sa tako nečim.”
Ja sam u to vreme bio Baptistički propovednik.

Pa, ja sam otišao do još jednog mog prijatelja. Ja sam seo i ispričao mu sve o
tome. I ja sam rekao, “Brate, šta ti misliš u vezi toga?”

On je rekao, “Pa, Bili, reći ću ti.” Rekao je, “Ja verujem da ako želiš da sačuvaš svoj
život, samo propovedaj ono što je ovde u Bibliji, o Božijoj milosti i tako dalje, ja ne bih
išao za nekim fantastičnim stvarima, i za tako nečim.”

Ja sam rekao, “Gospodine, ja ne mislim da idem za nekim fantastičnim stvarima.”
Rekao sam, “Jedino što ja pokušavam da otkrijem je šta je ovo.”
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On je rekao, “Bili, godinama ranije oni su to imali po crkvama.” I rekao je, “Kada su
apostoli nestali i te stvari su nestale sa njima.” I rekao je, “Dakle, jedino što mi imamo
sa tim stvarima,” rekao je, “to je spiritualizam, to su demoni.”

Ja sam rekao, “O Brate Mek Kini, zaista tako misliuš?”

On je rekao, “Da, mislim.”

Ja sam rekao, “Bože imaj milosti prema meni.”

Rekao sam, “Ja-ja… Oh, Brate Mek Kini, hoćeš-hoćeš li se zajedno sa mnom moliti
da Bog više nikada ne dopusti da mi se to ponovo desi? Vi znate da Ga ja volim, i ja-ja
ne želim grešiti u ovim stvarima.” Rekao sam, “Ti se moli za mene.”

On je rekao, “Hoću Brate Bili.” I tako mi smo se molili tamo u parohiji.

Ja sam pitao nekoliko propovednika. I isto bi mi odgovorili. I onda sam se uplašio
da ih više pitam, jer bi oni mislili da sam ja đavo. Tako da ja-ja nisam želeo da budem
takav. Ja sam znao u mom srcu da se nešto desilo. Dajke, to je sve; bilo je tamo u mom
srcu nešto što se desilo. I ja nikada nisam želeo da budem takav.

22 Tako kasnije godinama, ja sam čuo tamo dole u Prvoj Baptističkoj crkvi gde sam ja
bio član u to vreme, čuo sam kako neko govori, “Hej, trebao si ići tamo preko i da čuješ
sinoć te svete valjače.”

I ja sam pomislio, “Sveti valjači?” I jedan moj prijatelj, Valt Johanson, bas pevač, i
ja sam rekao, “šta je to brate Valt?”

On je rekao, “Gomila tih Pentakostalaca.”

Ja sam rekao, “Ko?”

On je rekao, “Pentakostalci!” Rekao je, “Bili, da si to ikada video,” rekao je, “oni se
valjaju po patosu i skaču gore dole.” I rekao je, “Oni kažu da moraju brbljati nekim
nepoznatim jezicima inače nisu spašeni.”

I ja sam pitao, “Gde se to nalazi?”

“O,” rekao je, “mali skup pod šatorem tamo napolju, sa druge strane Lojevila.”
Rekao je, “Crnci naravno.”

I ja sam rekao, “Uh-huh.”

I on je rekao, “Ima takođe i dosta belaca.”

I ja sam rekao, “Da li i oni to rade?”

Rekao je, “Da, da. I oni to takođe rade.”

I ja sam rekao, “To je baš čudno, da su ljudi zaluđeni takvim stvarima.” Rekao
sam, “Pa, ja mislim da mi treba da imamo te stvari.” To je bilo nedeljno jutro, i nikada
ga neću zaboraviti. On je jeo parče suve narandžine ljuske, radi problema sa probavom
koje  je  imao,  i  ja  to  mogu  da  vidim  sada  kao  da  je  to  bilo  juče.  I  ja  sam mislio,
“Brbljanje,  skakanje  gore  dole,  koja  će  onda  religija  biti  sledeća?”  I  tako,  ja  sam
nastavio dalje.
23 Kasnije nakon toga, sreo sam jednog starijeg čoveka koji je možda i sada ovde u
crkvi, ili je on bio ovde preko u crkvi, po imenu Džon Rajan. I ja sam ga sreo… Stari
prijatelj sa dugom bradom i kosom, i on je možda ovde. Mislio sam da je iz Benton
Harbora to gore kod Davidove Kuće.

I oni su imali jedno mesto u Lojevilu. I ja sam pokušavao pronaći te ljude, i oni su
to zvali, Škola Za Proroke. Tako pomislio sam da odem tamo i da vidim šta je to. Dakle,
nisam video nikoga da se kotrlja po patosu, ali su imali neka čudna učenja. I to je bilo
mesto gde sam ja sreo tog starog čoveka; on me je pozvao da dođem gore kod njega.

Ja sam otišao gore na odmor. I bio sam tamo jedan dan, i ja sam se vratio njegovoj
kući a on je već bio otišao, i otišao je negde dole u Indijanapolis. Rekla je, “Gospod ga je
pozvao,” njegova žena.

Rekao sam, “Hoćete da kažete da ste pustili tog čoveka da ode tek tako?”

Ona je rekla, “Oh, pa on je Božiji sluga.” čuo sam da je jadnica umrla pre nekoliko
nedelja. I ona je bila posvećena njemu. Moj Bože, takvu ženu trebate imati. Tako je.
Ispravno ili pogrešno on je svakako upravu. Ja sam rekao… Dakle, znao sam da oni…
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24 Dakle, on… Brate Rajan, jeste li ovde? On nije ovde. Bio je prošli put, momci nije li?

Pa zašto, oni su živeli od stvari do koji su mogli doći, i on nije imao ništa za jelo u
kući. Tako je. I ja sam uhvatio nešto ribe u bari, odnosno jezeru, u Mičigenu, i vratio
sam se nazad na-i vratio sam se nazad. A oni čak nisu imali ni ulja u kući, ili masti, ščim
bi pripremili ribu. I ja sam rekao, “On te je ostavio bez ičega u kući?”

Rekla je, “Ali on je Božiji sluga, brate Bili.” Rekla je, “On…”

A ja sam pomislio, “Pa, blagosloveno tvoje staro srce. Brate, ja ću te podržati.”
Tako je. “Ti tako puno razmišljaš o svom mužu, i ja sam spreman da ti se pridružim i da
te podržim zbog toga.” Tako je. Nama je potrebno danas više takvih žena, i više muževa
koji razmišljaju o svojim ženama. To je tačno. Bila bi to bolja Amerika ako bi se muževi i
žene  spajali  na  taj  način.  Dobro  ili  loše,  ostanite  sa  njima.  Nebi  bilo  tako  mnogo
razvoda.
25 Tako mi-mi smo otišli u… Onda sam ja nastavio dalje. I na putu za kući, čudno je
što sam išao dole kroz Mishawaka. I video sam tamo mala stara kola, kako se nalaze po
ulici, i veliki natpisi na njima su govorili, “Samo Isus.” Pomislio sam, “Šta je… 'Samo
Isus,' to mora da je nešto religiozno.” I ja sam prešao tamo preko i tamo su biciklovi
imali na sebi natpise, “Samo Isus.” Kadilaci, Model T-Fordovi, i sve ostalo, “Samo Isus”
na njima, ja sam pomislio, “Dakle, pitam se šta je to sve.”

Tako dakle ja sam to pratio; i došao sam da vidim šta je to sve, i to je bio religiozni
skup. Bilo je tamo oko hiljadu ipo do dve hiljade ljudi. I ja sam čuo sve to vikanje i
skakanje gore dole i sve ostalo. Pomislio sam, “Hej, ovde ću videti šta su ti sveti valjači.”

I tako ja sam imao mog starog Forda, znate već, za koga sam tvrdio da može preći
pedeset kilometara za sat, dvadeset pet ovamo i dvadeset pet gore dole ovim putem.
Tako ja sam ga prebacio na jednu stranu, ja… Kada sam našao mesto za parking, i
otšetao niz ulicu, ušao unutra, razgledao okolo, i svi su stajali koji su mogli stajati. Ja
sam morao gledati preko njihovih glava. I oni su vikali, i skakali, i padali, i nastavljali
dalje. Ja sam mislio, “Fiju, umm, kakvi su to ljudi.”
26 Ali  što  duže sam tamo stajao,  bolje  sam se osećao.  Mislo  sam, “Pa to  izgleda
prilično  dobro.  Pa,  nema  ništa  lošeg  u  vezi  ovih  ljudi.  Oni  nisu  ludi.”  Ja  mora  da
popričam sa nekim od njih, i oni-oni su bili fini ljudi. Tako da sam ja rekao…

Dakle, to je bio isti skup na kojim sa otišao i ostao na njemu celu noć, a posetio
sam ga i sledećeg dana. I vi ste me čuli da sam govorio o tome u svojoj životnoj priči.
Bio sam na bini sa sto pedeset ili dvesto propovednika, a možda čak i više, i oni su želeli
da  svaki  od  njih  ustane  i  da  kaže  odakle  je.  I  ja  sam rekao,  “Evangelista  William
Branham, Džefersonvil,” seo sam dole, “Baptista,” i tako, seo sam nazad. I svaki od njih
je rekao odakle je.
27 Tako sledeće jutro kada sam stigao tamo… spavao sam na polju celu tu noć, i
ugurao sam svoje pantalone između dva Fordova sedišta, znate već, i  ja-ja… Stare
pamučne pantalone, mala pamučna majica, znate već… Tako sledećeg jutra ja sam
otišao na skup, sa malom pamučnom majicom na sebi. Ja sam otišao…

Nisam imao više od tri dolara, i ja sam morao imati dosta za benzin da bi se mogao
vratiti kući. I ja sam sebi kupio nekoliko kifli, te koje su već bile bajate, znate već, ali
meni je bilo dobro. I ja sam došao do hidranta, i nasuo sebi čašu vode, znate već, a kifle
su bile prilično dobre. Tako ja sam ih malo umočio i imao sam doručak.

Dakle, mogao sam da jedem i sa njima; oni su jeli dva puta na dan. Ali ja nisam
mogao ništa dati u prilog, tako da ja nisam-nisam želeo da im budem na teret.

28 Tako onda sam ja-sledeće… Ušao sam tamo sledeće  jutro,  a  oni  su  rekle… Ja
upravo moram pomenuti ovaj deo tog događaja. Tako ja sam ušao tamo sledećeg jutra,
i jedan čovek je reko, “Mi tražimo William Branhama, mladog evanđelistu koji je bio
sinoć na platformi, Baptistu.” Rekao je, “Mi želimo da on propoveda jutros.” Osećao sam
da  će  to  za  mene  biti  teško,  sva  ta  gomila  ljudi,  a  ja  jedan  Baptista.  Ja  sam  se
jednostavno malo spustio dole u mojoj stolici.  Ja sam imao na sebi samo pamučne
pantalone i jednu pamučnu majicu, znate već; mi smo bili nastrojeni sveštenički, tako…
I ja sam ostao sedeti tako u svom sedištu. Tako oni su pitali još dva tri puta. A ja sam
sedeo pored jednog crnog brata.

A razlog što su oni imali  svoje skupove na severu je bio taj jer na jugu je bilo
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razdvajanje po rasi. Tako da oni takve skupove nisu mogli držati na jugu.

I tako ja sam se pitao šta je to bilo, “Samo Isus.” I ja sam mislio, “Pa dokle god je
to Isus, to je sasvim uredu. Tako to onda nema nikakve veze da li je to-kako je već to,
dokle god je to On.”

29 Tako ja sam sedeo tamo malo i posmatrao ih, i tako oni su me prozvali još dva ili tri
puta. A ovaj crni brat je pogledao na mene, i pitao me je, “Da li ga poznaješ?” Dakle, ja-
ja taj… Tamo je bio obračun. Nisam mogao lagati čoveka; nisam to želeo.

Ja sam rekao, “Gledaj, brate. Da poznajem ga.”

On je rekao, “Pa dovedi ga.”

Ja sam rekao, “Dakle, ja-ja rećiću ti  nešto brate,” rekao sam, “Ja sam taj.  Ali,
vidiš,” rekao sam, “Gledaj ja… Sa ovim pamučnim pantalonama…”

“Odlazi tamo.”

A ja sam rekao, “Ne, ja ne mogu ići tamo,” rekao sam, “sa takvim pantalonama na
sebi, i sa tom majicom.”

“Te ljude je baš briga kako se ti oblačiš.”

I ja sam rekao, “Dakle, nemoj me uopšte pomenuti. Čuješ?” Ja sam rekao, “Ja
imam na sebi ove pamučne pantalone; i ne želim takav da idem gore.”

Rekli su, “Da li neko zna šta je sa William Branhamom?”

On je rekao, “Ovde je! Ovde je!”

30 O, Bože. Lice mi je skroz pocrvenelo, znate već; a nisam imao čak ni kravatu, znate
već; i ova mala stara pamučna majica, znate već, sa ovako malim rukavima. I ja sam
krenuo hodajući, a moje uši su gorele. Ja nikada nisam bio pred mikrofonom.

I konačno stigao sam gore da propovedam, i ja sam izabrao tekst; neću to nikada
zaboraviti, “Bogataš je podigao svoje oči u paklu, i onda je zaplakao.” Ja sam mnogo
puta propovedao o takvim malim stvarima kao što su, “Dođite, i vidite čoveka,” “Da li ti
to veruješ?” ili “Onda je on povikao.” I ja sam nastavio govoriti, “Tamo nije bilo cveća, i
onda je on zaplakao. Tamo nije bilo molitvenih sastanaka; onda je on zaplakao. Tamo
nije bilo dece; onda je on plakao. Nije bilo pesama, onda je on plakao.” A onda sam i ja
plakao.

31 Nakon što se to sve završilo, moj Bože, oni su upravo… Svi oni oko mene, želeli su
da dođem i da održim skup za njih. Ja sam pomislio, “Hej, možda sam i ja sveti valjač.”
Vidite? Tako ja sam mislio, “Možda…” Vidite, oni su bili tako fini ljudi.

Tako ja sam napustio binu. A jedan čovek sa kaobojskim čizmama na sebi, i sa
velikim kaobojskim šeširom na glavi; ja sam rekao, “Ko ste vi?”

I on je rekao, “Ja sam starešina taj i taj iz Teksasa.”

Ja sam pomislio, “Dakle, to je izgledalo…”

Još jedan čovek je prišao, u tim neobičnim pantalonama za golf na sebi, u kojima
oni obično igraju golf, i u jednom od onih neobičnih džempera. On je rekao, “Ja sam taj i
taj sa Floride. Da li bi ste održali…”

Pomislio sam, “Pa ja sam kod kuće, čoveče, u ovim pamučnim pantalonama, i
majici skratkih rukava. To je baš fino.”

32 Tako da ste vi čuli moju životnu priču o ovim stvarima, tako ja ću se ovde zaustaviti
i  reći  vam nešto  što  ja  nisam nikada  ranije  rekao.  Prvo,  želeo  bih  da  vas  pitam…
Zaobićiću to. Ja ovo nikada ranije nisam javno rekao. Ako mi budete obećali da ćete me
voleti, i da ćete pokušati da me volite koliko god možete nakon što ja budem ovo rekao
kao što ste to činili i pre nego što budem ovo rekao, podignite svoje ruke. U redu. To je
vaše obećanje; i ja ću ga se držati.

Sedeo sam na skupu te večeri, kada su oni pevali i tapšali rukama. I oni su pevali,
“Ja…” Tu malu pesmu, “Znam da je to bila Krv, znam da je to bila Krv.” I oni bi jurili
gore dole među sedištima, i sve ostalo, i uzvikujući i slaveći Gospoda. Ja sam pomislio,
“Ovo meni zvuči strahovito dobro.” Počeo sam…

33 Oni su stalno citirali Dela Apostolska, Dela 2:4, Dela 2:38, Dela 10:49, sva to. Ja
sam pomislio, “Hej, pa to je Pismo. Ja To nikada nisam video na taj način ranije. ” Ali,
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oh, moje srce je gorelo, mislio sam, “Ovo je divno.” Ja sam mislio da su oni samo gomila
svetih valjača kada sam ih prvi put sreo, i pomislio sam, “O, Bože.” Sada su oni gomila
anđela. Vidite? Tako sam brzo promenio svoj um.

Dakle sledećeg jutra kada mi je Gospod pružio mogućnost da održim ove skupove,
mislio sam, “O, Bože, ja ću se složiti sa ovom grupom ljudi. To mora da je ona vrsta
kako su oni to zvali kličući Metodisti, samo su otišli malo dalje,” mislio sam. “Možda je to
baš to.” Tako pomislio sam, “Dakle, ja sam… sigurno da mi se ovi sviđa; ima nešto u
njima što mi se sviđa; oni su ponizni i dragi.”

34 A jednu stvar koju nisam mogao razumeti bila je govorenje u jezicima; i to me je
dobilo. I ja sam samo… Bio je tamo jedan čovek, recimo naprimer da sedi ovde a drugi
tamo preko, i oni su bili vođe u grupi. Ovaj bi ustao i govorio u jezicima; a ovaj bi to
tumačio i govorio je stvari o skupu i tako dalje. Ja sam pomislio, “Bože, moram čitati o
ovome.” I tako onda se to dešavalo obrnuto, to bi padalo na ovog a onda nazad na
onog; i obojica bi govorila u jezicima i tumačila. Ostatak crkve bi samo govorio, alo nije
delovalo  da tumačenje  dolazi  kao toj  dvojici.  I  video sam da su sedeli  blizu  jedan
drugome; pomislio sam, “Moj Bože, ovi mora da su anđeli.” Tako dok sam sedeo tamo
nazad…

I šta god da je to bilo, (vi to znate) ščim nisam mogao izaći na kraj, To bi onda
došlo na mene. I ja sam imao način da saznam određene stvari ako je to Gospod želeo
da zanam. Vidite? I ja nisam… To je razlog što sam rekao da nisam ovo nikad javno
iznosio napolje. Ako ja zaista želim nešto da saznam, Gospod mi obično govori o tim
stvarima. To je  čemu služi  dar.  Vidite  li?  Tako da se to nemože tek tako reći  pred
ljudima, to je onda kao bacanje biserja pred svinje. To je sveta stvar, i to se sa time ne
radi. Tako da bi me Bog smatrao odgovornim. Kao što je razgovaranje sa braćom i tako
to, ja nikada nebi pokušao da otkrijem ništa zlo u vezi brata.

35 Jednog dana sedeći za stolom sa tim čovekom, a on me je zagrlio rukama, rekao
je,  “Oh, brate Branham, ja te volim.” I  ja sam osetio kako se nešto kreće.  Ja sam
pogledao na njega. On mi to nije mogao reći; ja znam da mi on nije rekao, vidite, i tamo
je to bilo. On je bio apsolutni licemer, ako je ikada bilo, vidite, a njegove ruke su me
grlile.

Ja sam rekao, “Pa, dobro,” i udaljio sam se. Ja ne želim to da znam. Rađe ću ga
poznavati na način kako sam ga do sada poznavao, kao moga brata, i ja sam to ostavio
na takav način. Neka Bog obavi ostalo. Vidite? I ja ne želim da-ja ne znam, želeo sam
da znam te stvari.

A često u tim stvarima; to nije ovde u ovoj crkvi. Ja bih sedeo u prostoriji, sedeo u
restoranu, a Sveti Duh bi mi rekao stvari koje će se desiti. Ima ljudi koji su ovde i znaju
da je to istina. Sedeo bih kod kuće, i rekao bih, “Dakle, budi pažljiv, uskoro će doći
jedna kola. Tamo će biti jedna određena osoba. Uvedi ih unutra, jer je Gospod rekao da
oni moraju biti ovde.” “Kada budemo išli ulicom, tamo će se desiti određena stvar. Pazi
se na ovoj raskrsnici, jer ćeš skoro biti udaren. I proveri da li je tako.” Vidite? Svaki put
savršeno je tako. Dakle, nemorate se sada previše udubiti u to, jer bi vi… To je-to je… Vi
to  možete  koristiti,  jer  je  to  dar  Božji;  ali  morate  paziti  šta  ćete  učiniti  sa  time.
Odgovaraćete Bogu za to.

36 Pogledajte  Mojsija.  Mojsije  je  bio  čovek  poslan  od  Boga.  Da li  vi  to  verujete?
Predodređen, unapred određen, i učinjen prorokom. I Bog ga je poslao tamo napolje,
rekao je, “Idi, kaži steni,” nakon što je bila udarena. Rekao je, “Idi govori toj steni, i ona
će ispustiti iz sebe vodu.”

Ali  Mojsijev bes je tamo nastupio i  udario je stenu. Voda nije potekla, on ju je
ponovo udario,  i  rekao je,  “Vi  otpadnici!  Jer mi moramo da vam damo vodu iz  ove
stene?”

Vidite li šta je Bog učinio? Voda je krenula, ali je On rekao, “Dođi ovamo Mojsije.”
To je bilo kraj. Vidite? Vi morate da pazite na te stvari, šta vi radite sa Božjim darovima.
Upravo kao kada bi  jedan propovednik,  jedan dobar  moćni  propovednik,  izašao da
propoveda samo da bi dobio priloge i novac, Bog će ga smatrati odgovornim za to. Tako
je. Vi morate da pazite šta radite sa Božjim darovima. I, ako bi ste pokušali ostvariti
neki veliki prestiž ili veliko ime za neku crkvu, ili veliko ime za sebe. Ja bi rađe želeo da
imam negde dve do tri  večeri  skup i  onda se kalio  na nekom drugom mestu,  i  bio
ponizan, ostao dole. I vi znate na šta ja mislim. Da, sigurno, uvek se držite mesta gde-
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gde Bog može stavite Svoje ruke na vas.

To je unutrašnji život, upamtite.

37 Tako onda toga dana, pomislio sam, “Pa, malo ću se promuvati.” I ja sam upravo
bio tako radoznao što se tih ljudi tiče; pomislio sam, “Videću kakvi su to ljudi.” I napolju
u dvorištu ja sam nastavio da ih tražim nakon što se skup svršio. Ja sam posmatrao
okolo. Ja sam našao jednog od njih, i rekao sam, “Drago mi je, gospodine.”

On je rekao, “I meni je drago.” Rekao je, “Jesi li ti taj mladi propovednik koji je
jutros propovedao?”

Ja sam rekao… Ja sam imao onda dvadeset tri godine. Rekao sam, “Da, gospodine.”

A on je rekao, “Kako se ono zoveš?”

Ja sam rekao, “Branham.” I rekao sam, “A vi?”

I on mi je rekao svoje ime. A ja sam pomislio, “Dakle, ako bih sada samo mogao
stupiti u kontakt sa njegovim duhom.” A ipak, još nisam znao odakle to dolazi. I ja sam
rekao, “Dakle, rekao bih, gospodine,” rekao sam, “vaši ljudi imaju ovde nešto što ja
nemam.”

On je rekao, “Jesi li dobio Svetog Duha od kako si poverovao?

Ja sam rekao, “Pa, ja sam Baptista.”

On je rekao, “Ali jesi li primio Svetog Duha od kako si verovao?”

A ja sam rekao, “Dakle, brate kako to misliš.” Ja sam rekao, “Ja nisam dobio ono
što ste vi svi dobili, to znam.” Ja sam rekao, “Zato što ste vi dobili nešto što deluje tako
moćno i tako…”

Rekao je, “Jesi li ikada govorio u jezicima?”

Ja sam rekao, “Ne, gospodine.”

Rekao je, “Reći ću ti odmah; ti nisi dobio Svetog Duha.”

I ja sam rekao, “Pa ako ja… Ako je to ono što je potrebno da bi se dobio Sveti Duh,
ja Ga nisam dobio.”

I tako On je rekao, “Pa, ako nisi govorio u jezicima oda Ga ti nisi dobio.”

38 I nastavili smo razgovor u tom pravcu, ja sam rekao, “Pa, gde Ga ja mogu primiti.”

Rekao je, “Uđi u sobu tamo i počni da tražiš Svetog Duha.”

I ja sam nastavio da ga posmatram, znate već. On nije znao šta ja radim, ali on…
Znam da je imao nekako čudno osećanje,  jer  su njegove-njegove oči  postale malo
staklaste dok je gledao u mene. I on… Ali on je zaista bio Hrišćanin. On je bio apsolutno
Hrišćanin, sto posto. Tako je. Dakle, pomislio sam, “Slava Bogu, ovde je to. Ja moram-
moram nekako doći do oltara negde.”

39 Ja sam izašao napolje, gledao sam skroz okolo, mislio sam, “Pronaćiću i tog drugog
čoveka.” I kada sam ga našao počeo sam da razovaram sa njime, rekao sam, “Drago mi
je gospodine.”

On je rekao, “Reci, kojoj crkvi pripadaš?” Rekao je, “Rekli su mi da si Baptista.”

Rekao sam, “Da.”

On je rkao, “Ti nisi još dobio Svetog Duha, zar ne.”

Ja sam rekao, “Pa to ne znam.”

Rekao je, “Jesi li ikada govorio u jezicima.”

Rekao sam, “Ne, gospodine.”

Rekao je, “Pa ti To još nisi primio.”

A ja sam rekao, “Dakle, ja znam da nisam primio ono što ste svi  vi  primili.  To
znam.” Rekao sam, “Ali, brate moj, ja To zaista želim.”

On je rekao, “Pa, tamo je-tamo je spreman bazen.”

Ja sam rekao, “Ali ja sam već bio kršten.” Ali rekao sam, “Ali ja-ja nisam primio ono
što ste vi svi primili.” Ja sam rekao, “Vi imate nešto što ja-ja zaista želim. ”
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A on je rekao, “Pa, to je baš fino.”

40 Ja sam pokušavao da go uhvatim. Vidite? I ako bih ja… Kada sam ja konačno uspeo
da uhvatim njegov duh; dakle radi se o drugom čoveku, ako sam ja ikada razgovarao sa
tako bazočnim licemerom, on je bio jedan od njih. On je živeo… Njegova supruga je bila
crnokosa  žena;  a  on  je  živeo  sa  plavokosom  i  imao  dvoje  dece  sa  njom.  Pio  je,
proklinjao,  odlazio u kafane,  i  sve ostalo,  a ipak bio je tamo i  govorio u jezicima i
prorokovao.

Onda sam ja rekao, “Gospode, oprosti mi.” Ja sam otišao kući. Tako je. I rekao
sam, “Ja ću upravo uzeti… Ja to ne mogu razumeti. Izgledalo ja kao da blagoslovljeni
Sveti Duh dolazi i na licemera?” Ja sam rekao, “To ne može biti. To je sve.”

41 Tokom tog dugog perioda onda,  ja  sam izučavao i  plakao,  mislio  sam ako bih
mogao sa njima izaći možda bi onda mogo shvatiti šta je to sve. Ovde je bio jedan pravi
Hrišćanin; a drugi je bio pravi licemer. Onda sam mislio, “šta sa time?” “O,” rekao sam,
“Bože,  možda  samnom  nešto  nije  u  redu.”  I  rekao  sam,  budući  da  sam  bio
fundamentalista, “To mora biti negde u Bibliji. To mora biti.”

Po meni, sve što se dešava mora da potiče iz ove Biblije inače to nije ispravno. To
mora poticati Odavde. To mora biti potvrđeno u Bibliji, ne samo na jednom mestu, već
to mora ići kroz celu Bibliju. Ja moram tako verovati. To mora da se spaja sa svakim
delom Pisma, inače ja to neću verovati. I onda, jer je Pavle rekao, “Ako dođe anđeo sa
neba, i propoveda bilo koje drugo Evanđelje, neka bude proklet.” Dakle, ja verujem u
Bibliju.

I ja sam rekao, “Ja nikada nisam tako nešto video u Bibliji.”

42 Dve godine nakon toga, nakon što sam izgubio svoju ženu i sve ostalo, bio sam
gore u Grins Milu, na mom malom mestašcu tamo gore, moleći se. Bio sam u mojoj
pećini  dva ili  tri  dana; bilo je dva dana. Ja sam izlazio napolje da bi  malo udahnuo
svežeg vazduha.  I  kada sam izašao napolje  odande,  moja  Biblija  se  nalazila  tamo
napolju na ivici debla baš kada bi ste ulazili unutra. Jedno staro oboreno drvo, i imao je
račvu na sebi. I ja… Imalo je račvu koja je bila ovakva, a drvo je bilo oboreno. I ja sam
samo seo opkoračeći deblo, i ležao sam tamo u vreme noći, i gledao sam ovako prema
nebu, a moje ruke su se bile ovako prikovane, a ponekad sam zaspao dok sam tamo
tako ležao na deblu i molio se. Bio sam gore tih nekoliko dana, i nisam ni jeo ni pio, bio
sam tamo samo da se molim. I izašao sam malo napolje da dobijem svežeg vazduha,
izvan pećine; a tamo unutra bilo je sveže i vlažno.

43 Tako da sam onda izašao napolje i stavio sam tamo svoju Bibliju gde sam je držao i
dan ranije, i bila je okrenuta kod Poslanice Jevrejima 6-ta glava. I ja sam počeo tamo da
čitam, “Zato da ostavimo… i dalje… da se damo na savršenstvo, da ne postavljamo opet
temelja pokajanja od mrtvih dela, i vere u Boga,” i tako dalje. “Jer nije moguće one koji
su jednom prosvetljeni, okusili dar nebeski, postali zajedničari,” i tako dalje. Ali je onda
rečeno, “A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je, i kletve… voda… Jer zemlja koja pije
dažd, što često na nju pada, što je-što je kletve blizu, koji se najposle sažeže.”

I Nešto je došlo i, “[šššššš!”

Pomislio sam, “Evo Ga. Poslušaću sada šta god… On-On me je ovde probudio; On
će mi sada pokazati viziju.” I ja sam čekao tamo na kraju dog debla, i čekao sam. Ustao
sam i hodao tamo nazad, i gore dole; vratio sam se nazad i ništa se nije desilo. Vratio
sam se ponovo nazad u svoju pećinu, i ništa se nije desilo. Stajao sam tamo, i pomislio
sam, “Dakle, šta je sada ovo?”

44 Ja sam ponovo otišao do svoje Biblije, i, oh, To je ponovo došlo na mene. Ja sam je
podigao, i pomislio sam, “Šta ima ovde što On želi da pročitam?” Nastavio sam da čitam
dalje o, “Pokajanju pred Bogom, i  veri,” i  tako dalje, i  ja sam čitao dalje gde je Tu
rečeno, “Jer zemlja koja pije dažd, što često na nju pada, koja rađa povrće dobro onima
koji je rade, prima blagoslov od Boga. A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve
blizu, koja se najposle sažeže.” I, oh, To me je baš protreslo.

Ja sam pomislio, “Gospode, hoćeš li mi Ti dati viziju o…” Ja sam bio tamo gore da
Ga pitam za još nešto.

A onda odjednom, predamnom, video sam kako se okreće svet,  i  bio  je  skroz
istanjiran. Odavde je krenuo čovek u belom, sa svojom podignutom glavom, i sejao je
seme na ovaj način. A kada je on otišao došao je… čim je on prešao preko brda, došao
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je jedan čovek iza njega, obučen u crno, sa pognutom glavom, sejao je seme. I kada je
izniklo dobro seme, to je bila pšenica. A kada je izniklo loše seme, to je bio kukolj.

45 I nastupila je velika suša na zemlji, a pšenica je obesila svoje glave, skoro pred
propast, želela je vodu. I ja sam video sve ljude sa rukama podignutim gore, moleći
Boga da pošalje kišu. A onda sam video i kukolj; imao je pognute glave, kako bučno
traži vodu. I upravo onda, veliki oblaci su naišli i kiša se jednostavno izlila. I kada se to
desilo, mala pšenica koja se skroz povila je, “Viššš,” potpuno se ispravila.

Ja sam pomislio, “Dakle, šta je sad ovo?”

A onda mi je to došlo. Ovde je to. Ista kiša od koje pšenica raste, od nje i kukolj
raste. I isti Sveti Duh može pasti na gomilu ljudi, i može isto tako blagosloviti i licemera
kao što On može blagosloviti i druge. Isus je rekao, “Po njihovim rodovima poznaćete
ih.” Ne po tome da li on uzvikuje, ili da li se raduje, već, “to je po njihovim rodovima
ćete ih poznati.”

Ja sam rekao, “Tu ste vi.” “Ja sam to razumeo Gospode.” Rekao sam, “Onda je to
zaista istina.” Ovaj čovek… Vi možete imati darove a da i ne znate za Boga.

46 Tako onda, ja-ja sam tada bio kritički nastrojen prema govorenju u jezicima. Vidite
li? Ali jedan dan nakon toga, kako je Bog to meni potvrdio.

Ja sam krštavao dole na reci, svoje prve obraćenike, na Ohajo reci, i krštavao sam
sedamnaestu osobi,  pošto sam počeo krštavati,  onda sam rekao, “Oče, pošto ga ja
krstim vodom, Ti ga krsti sa Svetim Duhom.” I ja sam počeo da ga podronjavam u vodu.

I upravo onda, i upravo onda jedan kovitlac je sišao dole sa neba, i tu se pojavilo to
svetlo, sijajući dole. Bile su stotine ljudi na obali, a bilo je dva sata popodne, mesec Jun.
I To je visilo tačno iznad mene gde sam ja bio. I progovorio je Glas odande, i rekao je,
“Kao što je Jovan Krstitelj bio prvi preteča Hrista, ti imaš Poruku koja će najaviti drugi
Hristov dolazak.” I to me je preplašilo do smrti.

47 I ja sam se vratio nazad, i svi ljudi koji su bili tamo, ljudi iz livnice, apotekar, i svi
oni su bili na obali. Ja sam krstio dvesto do trista ljudi to popodne. I kada su me izneli
napolje, izvukli me iz vode, đakoni i tako dalje su došli; i pitali su me, rekli su, “[ta je
začilo to svetlo?”

Velika grupa crnaca iz Gilead Age Baptističke crkve i Lone Star crkve tamo dole, i
mnogi od njih su bili tamo dole, oni su počeli vrištati kada su videli šta se desilo; ljudi su
se plašili.

48 Jedna devojka koju sam pokušao isterati odande iz čamca, sedela je u kupaćem
kostimu, bila je učitelj nedeljne škole u crkvi, i ja sam rekao, “Hoćeš li izaći Mardži?”

Ona je rekla, “Bili, ja ne moram izaći.”

Ja sam rekao, “Tako je, ti ne moraš, ali ja bih imao dovoljno poštovanje prema
Evanđelju da izađem gde se krsti.”

Ona je rekla, “Ja ne moram.”

I kada je to… Ona je sedela tamo podrugivajući se i smejući mi se dok sam krstio,
jer ona nije verovala u krštenje, i onda kada je Anđeo Gospodnji došao dole, ona je
zalegla u čamcu. Danas je ta devojka na psihijatriji. Dakle vi se nemožete tek tako igrati
sa Bogom. Vidite? Dakle kasnije… Prelepa devojka, odala se kasnije piću, udarili su je sa
pivskom flašom, i isekli joj skroz lice. Oh, osoba užasnog izgleda. A tamo se to desilo.

49 I onda kroz ceo svoj život ja sam to video, video sam kako se to kreće, gledao sam
vizije, i kako će se te stvari dogoditi. Onda, malo kasnije, to je nastavilo toliko da me
uznemirava, a svi su mi govorili da je to nešto loše. I ja sam prestao da idem na moja
stara omiljena mesta gde sam se ja uvek molio. I ja sam… I bez obzira koliko sam se
molio da mi to ne dolazi, to je dolazilo svakako. I tako ja sam bio upravo… Ja sam bio
nadzornik divljači u državi Indijana. I ja sam ušao unutra; i tamo je bio jedan čovek koji
je tamo sedeo, brat moga pijaniste u zajednici. I rekao je, “Bili, hoćeš li se provozati
samnom do Medisona ovo popodne.”

Ja sam rekao, “Ja ne mogu, moram ići u obilazak šume.”

I ja sam… Upravo sam obilazio oko kuće da skinem svoj opasač, opasač za pušku i
te  stvari,  i  podvijao sam rukave.  Mi  smo živeli  u  maloj  kući  sa  dve sobe,  i  ja  sam
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nameravao da se operem i da se spremim za obrok. I ja sam se prao, i upravo prolazio
pored  kuće,  pod  jednim  velikim  javorovim  drvetom,  i  odjednom  je  nešto  prošlo,
“[šššššš.” I ja sam skoro umro. I ja sam pogledao, i ja sam znao da je ponovo bilo To.

Seo sam na stepenice, a on je iskočio iz svojih kola i dotrčao do mene, rekao je,
“Bili, je li ti loše?”

Rekao sam, “Nije.”

On je rekao, “U čemu je problem Bili?”

A ja sam rekao, “Ne znam.” Rekao sam, “Samo nastavi brate, sve je uredu. Hvala
ti.”

Moja  žena  je  izašla  napolje  i  donela  zdelu  vode,  ona  je  rekla,  “Dragi,  šta  se
dešava.”

Rekao sam, “Ništa draga.”

Tako ona je rekla, “Uđi unutra, večera je spremna,” i ona me je zagrlila, i pokušala
me uvesti unutra.

50 I ja sam rekao, “Draga, ja-ja želim da ti nešto kažem.” Rekao sam, “Ti ih nazovi i
reci im da neću ići u obilazak ovo popodne.” Rekao sa, “Meda, draga,” rekao sam, “Ja
znam u svom srcu da volim Isusa Hrista. Ja znam da sam prešao iz smrti u život. Ali ja
ne želim da đavo ima ma šta samnom.” I rekao sam, “Ja ne mogu da nastavim ovako
dalje;  ja  sam zatvorenik.”  Rekao sam, “Sve vreme,  kako se ove stvari  nastavljaju
događati, i stvari kao što su te, i te vizije koje dolaze, i to sve, ili šta god da je to,” rekao
sam… “to mi se dešava.” Ja nisam znao da je to vizija. Ja to nisam zvao vizijom. Ja sam
rekao, “Ti transevi,” rekao sam, “Ja ne znam šta je to.” I, draga, ja-ja-ja-ja ne želim da
se glupiram sa time; oni-oni su mi rekli da je to đavo. A ja volim Gospoda Isusa.

“Oh,” rekla je, “Bili, ti ne treba da slušaš ono što ti ljudi govore.”

51 Ja sam rekao, “Ali, draga, pogledaj druge propovednike.” Rekao sam, “Ja-ja to ne
želim.” Rekao sam, “Ja idem na moje mesto u šumu. Ja imam oko petnaest dolara; ti se
pobrini o Biliju.” Bili je onda bio mali dečak, mali dečkić. Ja sam rekao, “Ti-ti se pobrini…
To je dosta za tebe i Bilija da živite jedno vreme. Pozovi ih i reci im da ću ja-da ću se ja
možda  vratiti  sutra,  a  možda  se  nikada  neću  vratiti  nazad.  Ako  se  ja  nevratim  u
narednih pet dana, neka mi nađu zamenu.” Ija sam rekao, “Meda, ja nikada neću izaći iz
te šume dok mi Bog ne obeća da će to okloniti od mene i da se to nikada više neće
ponoviti.” Pomislite samo koliko čovek može da bude neznalica.

52 I ja sam otišao tamo te večeri, vratio se nazad u malu staru kolibu na patos. To je
bio sledeći dan, bilo je pomalo kasno; trebao sam da idem gore u kamp sledećeg dana,
gore na- još dalje oko planine, ustvari brda rađe, i popeti se tamo u šumu. Neverujem
da bi me FBI mogao tamo naći. Tako ova mala stara koliba…. Ja sam se molio to celo
popodne a već se spuštao i mrak. Ja sam se molio, i čitao sam mesto u Bibliji gde je
rečeno, “Duhovi proročki se pokoravaju prorocima.” Nisam to mogao razumeti. I tako
postalo je suviše mračno u maloj staroj kolibi.

Gde sam se ja obično spremao zamke kada sam bio dečak, imao sam celu liniju
zamki tamo, i odlazio tamo gore i pecao i ostajao celu noć; upravo jedna stara oronula
koliba koja se nalazila tamo, i nalazila se tamo godinama. Možda je ranije imala nekog
stana ra koji je tamo dolazio.

53 I tako, ja-ja sam samo tamo čekao. Mislio sam, “Dakle.” Odmaklo je poprilično
prema jedan sat, dva sata, ili tri sata ujutro; hodao sam gore dole, hodao napred nazad.
Seo sam na jednu malu staru hoklicu, jedna mala stara-ne hoklica, već neka mala kutija
od nečega. I seo sam na nju, i pomislo sam, “O Bože, zašto mi ovo radiš?” Rekao sam,
“Oče, Ti  znaš da Te volim. Ti  znaš da Te ja volim. I ja-ja-ja ne želim biti  opsednut
đavolom. Ja ne želim da se te stvari meni događaju. Molim te Bože, nedozvoli da se to
ikada više desi.”

Rekao sam, “Ja-ja Te volim. Ja ne želim da idem u pakao. Kakva je onda korist od
sveg mog propovedanja,  i  ulaganja  napora  ako sam ja  sam pogrešan?”  I  onda ne
odvodim samo sebe u pakao; ja onda vodim u stranputicu i hiljade drugih.“ Odnosno
stotine drugih u tim danima. I ja sam rekao… Imao sam veliku službu. I ja sam rekao, ”
Dakle, ja-ja ne želim da mi se to ikada više desi.“
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54 I ja sam seo na tu malu hoklicu. I ja sam samo sedeo u takvoj poziciji,  i  ništa
drugo. I iznenada video sam Svetlo kako treperi u sobi. Mislio sam da je neko naišao sa
baterlampom. I ja sam pogledao okolo, i pomislio sam, “Dakle…” I ovde je To bilo, tačno
predamnom. I stare drvene daske na patosu, i Tamo je To bilo, upravo predamnom.
Tamo u ćošku bila je mala peć od bureta; poklopac joj je bio skinut. A upravo ovde je
bilo Svetlo na patosu, i ja sam mislio, “Pa, odakle ovo dolazi? Pa to ne može biti od…”

Pogledao sam oko sebe. I ovde je To bilo iznad mene, ovo isto Svetlo, upravo tamo
bilo je iznad mene, viseći tamo baš tako, i vrtelo se okolo kao vatra, i To je bilo nekako
smaragne boje, i kretalo se, “[šššššš, ššššššš, ššššššš,” upravo odozgo baš tako. I ja
sam gledao u To, i mislio sam, “[ta li je to?” Dakle, To me je uplašilo.

55 I ja sam čuo kako neko dolazi [Brat Branham imitira nekoga kako hoda-Urednik.],
upravo kako hoda, jedino što je bio bosonog. I ja sam video noge čoveka kako ulazi
unutra.U prostoriji je bilo svuda mračno sem na mestu gde je To sijalo. Video sam noge
čoveka kako ulazi unutra. I kada je On ušao u prostoriju, ja sam ustao. On je bio čovek
oko, izgledao je kao čovek od sto kila. On je imao prekrštene ruke ovako. Dakle, ja sam
To video u formi Vetra kovitlaca; i ja sam čuo kako mi To govori, i viđao sam To kao
Svetlo, ali sam prvi put ja video Njegov lik. On je došao do mene veoma blizu.

Dakle,  iskreno  prijatelji,  ja-ja  sam  mislio  da  će  mi  srce  otkazati.  Ja…  Samo
zamislite. Zamislite da ste vi bili tamo. I vi bi ste se od Toga isto tako osećali. Vi ste
možda duže na tom putu nego ja, možda ste duže Hrišćanin, ali i vi biste se od Toga isto
tako osećali.I nakon stotina i stotina vizija, ja se ukočim kada mi se On približi. Od Toga
se čak nekada osećam… Skoro sam potpuno klonuo, upravo sam bio tako slab kao kada
napuštam binu. često ako To ostaje previše dugo, ja bi potpuno klonuo. Jednom su me
satima vozili, a ja čak nisam ni znao gde sam. I ja To ne mogu objasniti. čitajte o tome
u Bibliji; ona će To objasniti, šta je to. Pismo tako kaže.

56 Tako ja sam stajao tamo i gledao sam u Njega. A ja sam nekako držao ruke gore.
On je gledao pravo na mene, toliko ljubazno. A On je imao zaista dubok glas, i On je
rekao,  “Neplaši  se;  Ja  sam  poslan  iz  Prisustva  Svemogućeg  Boga.”  I  kada  je  On
progovorio, to je bio isti glas koji mi je govorio kada sam imao dve godine, i sve dalje.
Ja sam znao da je to bio On. I mislio sam, “Dakle…”

I čuo sam. Dakle, čujte razgovor. Ja ću ga citirati najbolje što mogu, reč po reč, jer
se i ja teško sećam.

On…I ja sam rekao, gledajući Ga tako. On je rekao, “Ne boj se,” upravo tako tiho,
rekao je, “Ja sam poslat iz Božjeg Prisustva da ti objasnim tvoje neobično rođenje…” A vi
znate kako sam ja bio rođen tamo gore. To isto Svetlo je visilo nadamnom kada sam bio
rođen. I tako On je rekao, “Tvoje neobično rođenje i pogrešno shvaćen život je bio radi
toga da ukaže da ćeš ti ići po celom svetu i da ćeš se moliti za bolesne ljude.” I rekao je,
“I bez obzira od čega su oni bolesni…” I on je imenovao, a Bog koji je moj sudija zna, On
je imenovao rak. Rekao je, “Ništa… Ako zadobiješ ljude da ti veruju, i ako budeš ozbiljan
u molitvi, ništa neće stajati pred tvojim molitvama, čak ni rak, vidite, ako zadobiješ
ljude da ti veruju.”

57 I ja sam video da On nije bio moj neprijatelj; On je bio moj prijatelj. I ja nisam
znao da li-da li sam umirao ili šta se dešavalo kada se On pojavio meni tako. A ja sam
rekao, “Dakle, Gospodine,” rekao sam, “Ja sam…” A šta sam ja znao o isceljenjima i tim
darovima kao  što  su  ti?  Rekao sam,  “Dakle,  Gospodine,  ja  sam-ja  sam siromašan
čovek.” I ja sam rekao, “Ja sam sa svojom porodicom. I ja živim sa svojom porodicom
koja je siromašna takođe. Ja sam neobrazovan.” I rekao sam, “I ja-ja neću biti ustanju
da to uradim; oni me ne-oni me ne razumeju.” Rekao sam, “Oni-oni me neće slušati.”

A On je rekao, “Kao što su proroku Mojsiju bila darovana dva dara, (ustvari znaka),
da potvrde njegovu službu, tako će i  tebi  biti  dani-tako su tebi  dana dva znaka da
potvrde tvoju službu.” On je rekao, “Jedan od njih će biti da ćeš uzeti osobu za ruku za
koju se budeš molio, tvojom levom rukom njihovu desnu,” i rekao je, “i onda samo budi
miran, i tamo će biti vidiljiv fizički efekat na tvom telu.” I rekao je, “Onda se moli. I ako
te to napusti, bolest će napustiti ljude. A ako ne napusti, samo moli za blagoslov i idi
dalje.”

“Dakle,” ja sam rekao, “Gospodine, ja se plašim da me oni neće primiti.”

58 On je rekao, “A sledeća stvar će biti, ako oni ne budu čuli to, onda će oni čuti ovo.”
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Rekao je, “Onda će doći vreme kada ćeš znati same misli njihovog srca.” Rekao je, “To
će oni čuti.”

Dakle, rekao sam, “Gospodine, to je razlog što sam ja noćas ovde. Meni su moji
sveštenici rekli da su to pogrešne stvari.”

On je rekao, “Ti si rođen na ovaj svet radi te svrhe.” Vidite? Darovi i pozivi su bez
pokajanja. On je rekao, “Ti si rođen na ovaj svet radi te svrhe.”

A ja sam rekao, “Pa, Gospodine,” rekao sam, “moji sveštenici su mi rekli da je to
bio zao duh.” I ja sam rekao, “Oni… To je razlog što sam ja ovde na molitvi.”

I evo šta je On meni citirao. On mi je govorio o dolasku našeg Gospoda Isusa u
Njegovom prvom dolasku. I ja sam rekao…

59 Čudno u svemu tome prijatelji… Dakle zaustaviću se upravo ovde za minut, i vratiti
se nazad. Ono što me je najviše plašilo da svaki put kada sam sreo neku bajalicu oni bi
prepoznali da se nešto desilo. I to bi bilo upravo… To me je skoro ubijalo.

Evo za primer; jednog dana ja i jedan moj rođak smo prolazili kroz vašar, a bili smo
samo dečaci, išli smo napred. A tamo je sedela jedna bajalica u jednom od tih šatora,
jedna mlada dama, mlada dama lepog izgleda, i ona je sedela tamo. A mi smo svi išli,
prolazili pored. Ona je rekla, “Hej, ti, dođi ovamo na trenutak.” A nas trojica dečaka smo
se okrenuli. A ona je rekla, “Ti sa prugastim džemperom…” A to sam bio ja.

A ja sam rekao, “Da gospođo?” Ja sam mislio da možda hoće da je izvedem na
kolu, ili  nešto drugo kao što je to. A ona je bila mlada žena, možda u svojim ranim
dvadesetim, tako otprilike, i sedela je tamo. I ja sam prišao; i rekao sam, “Da, gospođo,
šya mogu učiniti za vas?”

A ona je rekla, “Reci, da li znaš do postoji Svetlo koje te prati? Ti si bio rođen pod
određenim znakom.

Ja sam rekao, “Na šta to mislite?”

Ona je rekla, “Dakle, ti si rođen pod određenim znakom. I postoji Svetlo koje te
prati. Ti si rođen radi Božje službe.”

Ja sam rekao, “Odlazi od mene ženo.”

Ja sam počeo da izlazim, jer mi je majka uvek govorila da su te stvari od đavola. I
ona je bila u pravu. Tako ja… To me je uplašilo.

60 Jednom dok sam još bio nadzornik divljači, penjao sam se na autobus. I ušao u
autobus. Izgleda da sam uvek bio podložan duhovnim delovanjima. Stajao sam tamo, i
jedan mornar je stajao iza mene. A ja sam krenuo u obilazak, i ja sam išao u Henryville
Forestry, bio sam u autobusu. Počeo sam čudno da se osećam. Pogledao sam oko sebe,
a tamo je sedela jedna velika zdepasta žena, lepo obučena. Ona je rekla, “Drago mi je.”

Rekao sam, “Drago mi je.”

Mislio sam da je to bila samo žena, znate već, koja mi se obraća, tako samo sam…
Ona je rekla, “želela bih sa vama razgovarati za trenutak.”

Ja sam rekao, “Da, gospođo?” I okrenuo sam se.

Ona je rekla, “Da li znaš da si rođen pod znakom?”

Pomislio sam, “Još jedna od tih čudnih žena.” Tako da sam samo gledao prema
napolje. I tako ja uopšte više nisam ništa rekao, samo sam nastavio…

Ona je rekla, “Mogu li razgovarati sa vama za trenutak?” I nastavila je… Rekla je,
“Nemojte se tako ponašati.”

Ja sam jednostavno nastavio gledati pravo. Mislio sam, “Ovo nije džentlmensko
ponašanje.”

Ona je rekla, “želela bih malo popričati sa vama.”

A ona je rekla, “Uh-huh.”

I ja sam rekao… Ona-ona mi je rekla… Ja sam rekao, “Pa…”

Ona je rekla, “Ako ti ja budem rekla tačno kada si rođen, hoćeš li mi verovati?”

Rekao sam, “Ne, gospođo.”
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A ona je rekla, “Pa ja vam mogu reći tačno kada ste rođeni.”

Ja sam rekao, “Ne verujem u to.”

A ona je rekla, “Rodio si se 6-og Aprila, 1909 godine, u pet sati ujutro.”

Rekao  sam,  “Tako  je.”  Rekao  sam,  “Kako  to  znate?”  Rekao  sam,  “Reci  ovom
mornaru ovde kada se on rodio?”

Rekla je, “Ja to ne mogu.”

A ja sam rekao, “Zašto? Kako znate?”

61 Ja sam jednostavno nastavio da gledam pravo, i nisam obraćao pažnju na nju. I
onda sam pomislio, “Videću hoće li i ona reći isto što i ostale žene.” Okrenuo sam se; i
pomislio sam, “O, Bože.” Zadrhtao sam od toga; ja sam znao; jer sam mrzeo i da mislim
o tome. Okrenuo sam se.

Ona je rekla, “Možda je bolje da se predstavim.” Rekla je, “Ja sam astrolog.”

Rekao sam, “Mislio sam da ste tako nešto.”

Ona je rekla,  “Ja sam na putu za Čikago da vidim svog sina koji  je Baptistički
propovednik.”

A ja sam rekao, “Da, gospođo.”

Ona je rekla, “Da li ti je ikad nekad neko rekao da si rođen pod znakom?”

Rekao sam, “Ne, gospođo.” Dakle, slagao sam je, vidite, i rekao sam-samo sam
hteo da vidim šta će ona reći. I ona je rekla… Ja sam rekao, “Ne, gospođo.”

I ona je rekla, “Nije li… Zar ti propovednici nikada nisu rekli?”

Rekao sam, “Ja nemam nikakve veze sa propovednicima.”

62 Ona je rekla, “Gledajte, gospodine.” Rekla je, kada je ona počela da govori o svojoj
astronomiji, i rekla je, “Svakih toliko i toliko godina…” Rekla je, “Sećate li se kada se
Zvezda pojavila, koja je vodila mudrace do Isusa Hrista?”

Ja sam se malo povukao, znate već; i rekao sam, “Rekao sam, pa ja ne znam ništa
o religiji.”

A ona je rekla, “Pa, mora da ste čuli kako su mudraci došli ka Isusu.”

Rekao sam, “Jesam.”

A ona je rekla, “Dakle, ko su bili ti mudraci?”

“O,” rekao sam, “To su bili samo mudraci i to je sve što ja znam.”

Ona je rekla, “Dakle, šta je mudrac?” Rekla je, “Isto što sam i ja, astrolog, zvali su
ih zvezdari.” I rekla je, “Znate, pre nego što Bog učini nešto na zemlji, On to uvek objavi
na nebu, a zatim na zemlji.”

A ja sam rekao, “Nemam pojma.”

63 I ona je rekla, “Dakle…” Ona je spomenula dve ili tri zvezde, kao Mars, Jupiter i
Veneru. To nisu bile te, već je ona rekla, “One su ukrstile svoje putanje i poređale se i
načinile…” Rekla je, “Tamo je bilo troje mudraca koji su došli da se sretnu sa Isusom, i
jedan je bio iz Hamove linije, jedan iz šemove, a jedan iz Jafetove.” I rekla je, “Kada su
se sreli i Vilejemu, te tri zvezde odakle su oni poticali… Svaka osoba na svetu,” rekla je,
“oni su povezani sa zvezdama.” Rekla je, “Pitaj mornara da kada mesec izlazi napolje i
kada se pojavljuju nebeske planete, da plima i oseka ne idu sa time.”

Rekao sam, “To ne moram da ga pitam, to već znam i sam.”

I ona je rekla, “Dakle, tvoje rođenje je povezano sa zvezdama ovde gore.”

A ja sam rekao, “Dakle, ja to ne znam.”

64 I ona je rekla, “Dakle, ova tri  mudraca su došla.” I rekla je, “Kada su se te tri
zvezde, kada su oni…” Oni su došli iz tri različita pravca i sreli su se u Vitlejemu. I kaže
se da su se sreli i savetovali, i jedan je bio iz Hamove linije, Semove, i Jafetove, tri
Nojeva sina.“ I ona je rekla, ”Onda su oni došli i poklonili se Isusu Hristu.“ I rekla je, ”
Kada su oni odstupili,“ rekla je, ”oni su doneli darove i dali su ih Njemu.“

I rekla je, “Isus Hrist je rekao za vreme Svoje službe, da kada ove Evanđelje bude
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propovedano celom svetu, (Hamovom, Semovom, i Jafetovom potomstvu), da će On
onda ponovo doći.” I ona je rekla, “Dakle, te planete, nebeske planete, kako se one
okreću…” Rekla je, “One su razdvojene. One nikada nisu bile na zemlji do sada.” I rekla
je, “Svakih toliko i toliko stotina godina, one se ukrštaju u svojim ciklusima kao što je
ovo.” Ako ovde slučajno ima neki astronom, on bi onda verovatno znao o čemu je ova
žena govorila; ja ne znam. Tako dok je ona govorila… Rekla je, “One su se ukrstile na taj
način.” I rekla je, “Kao podsećanje na najveći dar koji je Bog ikada dao čovečanstvu,
kada je Bog dao Svoga Sina. Kada se te planete budu ponovo ukrstile,” rekla je, “On će
poslati  još  jedan  dar  na  zemlju.”  I  rekla  je,  “Ti  si  se  rodio  upravo  u  vreme  tog
ukrštanja.” I rekla je, “To je razlog što ja to znam.”

Pa, onda sam ja rekao, “Gospođo, kao prvo, ja ne verujem u ništa kao što je to. Ja
nisam religiozan, i ja ne želim više slušati o tome.” I udaljio sam se. I tako sam se
otarasio nje veoma brzo. Tako ja sam izašao napolje.

65 I svaki put svaki… Kada bi se našao u blizini nekih od njih, uvek bi tako bilo. I ja
sam razmišljao, “Zašto mi ti đavoli rade to?”

A propovednici, su govorili, “To je đavo. To je đavo.” Oni su me navodili da tako
verujem.

I onda, to veče tamo gore kada sam je-kada je On govorio o tome, ja sam Ga
pitao; pitao sam, “Dakle, zašto svi ti medijumi i ljudi takvog kova, i ti ljudi đavolom
opsednuti,  mi  uvek  govore  takve  stvari;  a  sveštenstvo,  moja  braća,  da  je  to  od
đavolskog duha?”

Sada slušajte šta je On rekao, Ovaj ovde Koji se vidi ovde na slici. On je rekao,
“Kao što je bilo onda tako je i sada.” I on je počeo da me podseća, da kada je otpočela
služba našeg Gospoda Isusa Hrista, propovednici  su govorili  da je On bio Belzebub,
đavo; ali đavoli su rekli da je On Sin Božji, Svetac Izraelov. \avoli… I pogledajte na Pavla
i Varnavu kada su oni bili tamo gore da propovedaju. Propovednici su rekli, “Ovi ljudi
izvrću svet  naopačke.  Oni  su zli;  oni  su-oni  su  đavoli.”  A  mala  bajalica  sa  ulice  je
prepoznala da su Pavle i Varnava Božji ljudi, rekla je, “Oni su ljudi Božji koji nam govore
o putu života.” Nije li tako? “Spiritualisti, vračevi, ljudi opsednuti đavolima.”

66 Ali mi smo se toliko ukiselili u teologiji, da smo došli do mesta da ne znamo ništa o
Duhu. Nadam se da ćete me voleti nakon ovoga. Ali to je to. Mislim i na Pentekostalce
takođe. Tako je. Samo klicati i plesati okolo ne znači da znate nešto o Duhu.

To je lični kontakt, lice u lice, to je ono što vam je potrebno. Takvu će Crkvu Bog
podići, tako je, kada se oni budu sastali u jedinstvu i sili, u Duhu.

I On je govorio o tome. I On mi je rekao kako je služba pogrešno shvaćena, i uverio
me je kako služba mora biti pogrešno shvaćena. I kada mi je rekao sve o tome i kako je
Isus…

67 Ja sam rekao, “A šta je sa ovim stvarima koje mi se događaju?”

I,  vidite,  On  je  rekao,  “To  će  se  umnožiti  i  biće  sve  više  i  više.”  I  On  mi  je
objašnjavao to, i rekao mi je kako je to Isus radio; rekao je kako je On došao i kako je
bio ispunjen sa silom koja je mogla unapred kazati stvari i reći ženi kraj bunara, nije
tvrdio da je iscelitelj, već je tvrdio da samo radi one stvari koje mu Otac pokazuje.

Ja sam rekao, “Dakle, kakva bi to vrsta duha trebala biti?”

On je rekao, “To je bio Sveti Duh.”

Onda se tamo nešto desilo unutar mene, i ja sam shvatio da sam ja okrenuo leđa
stvarima zbog kojih me je Bog doveo ovamo. I ja sam shvatio da je to bilo isto kao i sa
Farisejima u danima koji su prošli, i da su oni meni pogrešno tumačili Pismo. Tako od
onda pa nadalje ja sam se okrenuo svom vlastitom tumačenju Toga, ono što je Sveti
Duh rekao.

Rekao sam Mu, “Ja ću ići.”

On je rekao, “Ja ću biti sa tobom.”

68 I Anđeo je ponovo ukoračio u Svetlo koje je počelo da ga obavija okolo i okolo,
okolo i okolo, i oko Njegovih nogu ovako, podigao se u tom Svetlu i izašao iz brvnare.

Ja sam se vratio kući kao nova osoba.
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Otišao u crkvu i rekao ljudima o tome, u nedelju uveče.

A u sredu uveče, oni su doveli jednu ženu tamo, jednu sestru iz bolnice Majo, koja
je umirala od raka, ništa od nje do samo senke. Kada sam otišao dole da se pobrinem o
njoj, pojavila se vizija pred njom, koja je pokazala kako je ona ponovo na poslu kao
setra. I ona je na listi u Lojevilu, “Da je bila godinama mrtva.” A ona je sada ovde u
Džefernsonvilu, kao sestra, i setra je već godinama. Jer ja sam tamo pogledao gore, i
video sam viziju. Ja sam se okrenuo, i jedva da sam znao šta radim, stajao sam tamo; i
ja sam se tresao kada su oni prvi put doneli takav slučaj predame. A medicinske sestre i
ostali  su stajali  oko nje, a ona je tamo ležala, a lice joj je skroz upalo a oči su bile
izokrenute.

69 Mardži  Morgan.  Ako  želite  da  joj  pišete,  adresa  je,  411  Knobloch  Avenue,
Džefersonvil, Indiana. Ili pišite u Clark Country Hospital, Džefersonvile, Indiana. Neka
vam ona sama ispriča.

I ja sam pogledao tamo dole. I tamo je bio taj prvi slučaj, videti je kako izlazi, i
tamo je došla vizija. Video sam tu ženu kako ponovo radi kao sestra, i kako hoda okolo,
zdrava i snažna. Ja sam rekao, “OVAKO GOVORI GOSPOD, živećeš i nećeš umreti.”

A njen muž, čovek na visokim položajima u svetskim stvarima, pogledao je na
mene. Ja sam rekao, “Gospodine, ne bojte se. Vaša žena će živeti.”

On me je pozvao napolje, i rekao je, pozvao je dva tri doktora takođe, i rekao je,
“Da li ih poznaješ?”

Ja sam rekao, “Da.”

“Pa  zašto,”  rekao  je,  “Ja  sam igrao  golf  sa  njim.”  Rekao  je,  “Rak  ju  je  skroz
zahvatio njena creva; ne mogu se isprati čak ni sa klistirom.”

Rekao sam, “Ne marim šta ima. Nešto dole ovde unutra; video sam viziju. I taj
čovek koji mi je rekao, rekao je, šta god budem video, da to kažem i da će biti tako. I
On mi je rekao, i ja to verujem.”

Slava Bogu! Par dana od tada ona je prala svoj veš, i išla je okolo. Ona je sada
teška oko sedamdeset kilograma i savršeno je zdrava.

70 Onda kada sam ja to primio, to je krenulo. Onda me je pozvao Robert Daugherty. I
odatle je to krenulo dole kroz Teksas i po celom svetu.

I jedne večeri,  otprilike četiri  do pet puta od… Nisam mogao razumeti  govor u
jezicima i takve stvari. Ja sam verovao u krštenje Svetim Duhom, verovao sam da su
ljudi mogli govoriti u jezicima. I jedne večeri kada sam odlazio u Katedralu San Antonio,
u Teksasu, ušao sam tamo, jedan mali momak je sedeo tamo i počeo je da govori u
jezicima kao iz mitraljeza, ili automata, tako brzo. A nazad, skroz tamo nazad, jedan
momak je ustao tamo i rekao, “OVAKO GOVORI GOSPOD. čovek koji ide ka platformi
dolazi sa službom koja je određena od Svemogućeg Boga. I kao što je Jovan Krstitelj
poslat kao preteča prvog dolaska Isusa Hrista, tako i on nosi Poruku koja će najaviti
drugi dolazak Gospoda Isua Hrista.”

Skoro da sam potonuo u svoje cipele.  Pogledao sam gore,  i  rekao sam, “Da li
poznaješ tog čoveka?”

Rekao je, “Ne, gospodine.”

Ja sam rekao, “A da li ga ti poznaješ?”

On je rekao, “Ne, gospodine?”

Ja sam rekao, “A da li ti poznaješ mene?”

On je rekao, “Ne, gospodine?”

Ja sam rekao, “A šta ti radiš ovde?”

On je rekao, “Ja sam čitao o tome u novinama.” A ovo je… To je bilo prvo veče
skupa.

Ja sam pogledao tamo preko, i pitao sam, “Kako si ti došao ovamo?”

Rekao je, “Neko od mojih mi je rekao da ćete vi biti ovde, Božanski iscelitelj, i tako
ja sam došao.”

Ja sam pitao, “Da li se vi uopšte poznajete?”
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Ja sam pitao, “Da li se vi uopšte poznajete?”

On je rekao, “Ne.”

71 O, Bože. Tamo sam ja video tu istu Silu Svetog Duha… A nekada sam u prošlosti
mislio da je to nešto loše, i znam da sam ja… I taj isti Anđeo Božji bio je zajedno sa tim
ljudima koji su imali te stvari. Iako imaju puno falš stvari i puni pobrkanih stvari i mnogo
Vavilona u tome, ali u tome je bila originalna stvar. (Prazno mesto na traci-Urednik.)
Isus Hrist. I video sam da je to bila istina.

O, godine su prolazile a ljude bi videli vizije na skupovima i takve stvari.

72 Jednom je i fotograf uspeo To da snimi kada sam ja bio negde dole u Arkanzasu,
mislim da je to bilo otprilike na skupu kao što je ovaj, i auditorijum je bio kao što je
ovaj. A ja sam tamo stajao i pokušavao da To objasnim. Ljudi bi znali, i oni su sedeli i
slušali, Metodisti, Baptisti, Prezviteri, i ostali. I onda se desilo da sam pogledao, dolazeći
od vrata, i To je dolazilo, krećući se, “Ššššššš, ššššššš!”

Rekao sam, “Neću morati više da pričam, jer evo To dolazi upravo sada.” I To se
pokrenulo gore, a ljudi su počeli da vrište. Došao je na mesto gde sam ja bio i spustio se
oko mene.

I upravo kada se spustio, propovednik je dojurio i rekao, “Hej, pa ja To vidim.” I To
ga je ga je oslepelo koliko je samo moglo, i teturao se nazad. Vi možete videti njegovu
sliku tamo u knjizi, i videti ga kako se tetura nazad sa pognutom glavom nadole. Vi
možete videti njegovu sliku.

Tamo se To spustilo dole. I upravo u to vreme fotograf jednih novina je to uslikao.
Ali Gospod još nije bio spreman.

73 I jedne večeri u Hjuston Teksasu, kada je, oh, bilo hiljade ljudi… Mi smo imali osam
stotina-osam hiljada ljudi, preko u muzičkoj dvorani, što je bilo u velikom Sam Hjuston
Koloseumu.

A tamo na toj debati te večeri, kada je Baptistički propovednik rekao da sam ja
ništa drugo već veliki licemer i prevarant, religiozni prevarant, i  da treba da budem
isteran iz grada, i da bi on trebao to da uradi.

Brat Bosfor je rekao, “Brate Branham, da li ćeš dopustiti da se tako nešto desi?
Pozvao me je rukom.”

Ja sam rekao, “Ne, nikako, ja ne verujem u podizanje galame. Evanđelje nam nije
dano da podižemo galamu; Evanđelje nam je dano da živimo.” Rekao sam, “Bez obzira
koliko bi ga ti uveravao, on bi nastavio baš isto.” Rekao sam, “On… Za njega bi to bilo
svejedno. Ako Bog ne može da govori njegovom srcu, kako onda to ja mogu.”

74 Sledećeg  dana  izašao  je  napolje  i  rekao,  “To  pokazuje  kakvi  su  oni,”  to,
“Hjustonsko Izdanje.” Rekao je, “To pokazuje kakvi su oni, oni se plaše da zastupaju
ono što propovedaju.”

A  stari  brat  Bosfor  je  došao  do  mene,  i  bio  je  već  u  svojim  sedamdesetim
godinama, divan stariji brat, zagrlio me svojim rukama, i rekao je, “Brate Branham,”
rekao je, “hoćeš da kažeš da nećeš odgovoriti na ovo?”

Rekao sam, “Ne, brate Bosfor. Ne, nikako. Neću odgovoriti na ovo uopšte. Rekao
sam, ”Od toga nema nikakve vajde.“  Rekao sam, ”Samo će se podići  galama kada
napustimo binu.“ Rekao sam, ”Ja ću sada održati skup, i ne želim rasturiti stvari na taj
način.“ Rekao sam, ”Ja ću ga jednostavno pustiti, samo neka nastavi.“ Rekao sam, ”To
je sve; on se samo žesti sada.“ Rekao sam, ”Imali smo ih i ranije, i nema nikakve koristi
od razgovora sa njima.“ Rekao sam, ”Oni će otići, držeći se svojih stavova.“ Rekao sam,
”Ako im je jednom pretstavljena Istina a oni to neće da prime, Biblija kaže da su prešli
liniju i da im nikada to neće biti oprošteno na ovom svetu a niti na onom koji dolazi. Oni
To nazivaju đavolom, i nema im pomoći. Oni su opsednuti sa religioznim duhom što je
đavo.“

Koliko vas zna da je to istina, da je đavolski duh religiozan? Da, sigurno, toliko
fundamentalni  koliko samo mogu biti.  I  tako to nije baš najbolje zvučalo kada sam
rekao, “fundamentalni,” ali to je istina. “Imajući formu pobožnosti a odričući se njene
sile.” Tako je. Znaci i čudesa su ono što uvek potvrđuje Boga. I on je rekao da će u
zadnjim danima biti ista stvar. I primetite.
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75 Stari brat Bosfor, ja… On je trebao da ide sa mnom, i on je bio pomalo umoran; on
se vratio iz Japana; i on je trebao biti ovde. On je trebao biti u Lubbock samnom. I tako
on je bio… On je imao malu gadnu prehladu, i nije mogao doći na ovaj skup, on i žena.

I tako oni-on je mislio da je umalo izgledao kao Kaleb. On je stajao tamo, i rekao
je, “Dakle, brate Branham,” (to je veoma dostojanstven izgled, znate već), rekao je,
“pusti me da ja idem i to uradim,” i rekao je, “ako ti to ne želiš.”

Rekao sam, “O, brate Bosfort, ja-ja ne želim da ti to uradiš. Da ideš i da se svađaš”

On je rekao, “Neće biti niti jedne reči svađe.”

Dakle, upravo pre nego što završim, slušajte ovo. On je otišao tamo dole. Rekao
sam, “Ako se nećeš svađati, onda u redu.”

Rekao je, “Obećavam da se neću svađati.”

76 Oko trideset hiljada ljudi skupilo se to veče kao auditorijum. Brat Vod koji sedi ovde
preko, bio je tada prisutan i sedeo je u tom auditorijumu. I ja…

Moj sin je rekao, ustvari moja žena je rekla, “Zar ne ideš tamo dole na taj skup?”

Rekao sam, “Ne. Ja ne bih želeo da idem tamo i da čujem kako se oni svađaju. Ne,
nikako. Neću da idem dole i da to slušam.”

Kada je palo veče, Nešto je reklo, “Idi dole.”

Uzeo sam taksi, ja i moj brat i žena i deca, krenuli smo dole. I ja sam se popeo
skroz gore na balkon, skroz ovako visoko, i seo sam.

77 Stari brat Bosfor je izašao napolje kao jedan stari diplomata, znate već. On je imao
neke kopije od… On je imao iskopirano oko šestotina obećanja iz Biblije. On je rekao,
“Dakle, Doktore Best, ako ćete samo doći gore i uzeti ma koje od ovih obećanja i to
poreći Biblijom… Svako od ovih obećanja je u Bibliji, odnosi se na Isusa Hrista kako
isceluje ljude u ovom danu. Ako možete uzeti jedno od ovih obećanja, i po Bibliji, poreći
ih Biblijom, ja ću sesti i rukovati se sa vama, i rećiću da ste u pravu.”

On je rekao, “Pobrinuću se za to čim dođem gore.” On je želeo zadnje, tako da bi
mogao odrati brata Bosforta. Vidite?

78 Tako brat Brosfort je rekao, “Dakle, brate Best, pitaću vas jedno pitanje, i ako mi
odgovorite sa da ili ne,” rekao je, “mi ćemo odmah završiti debatu.”

A on je rekao-reko je, “Ja ću se pobrinuti za to.”

On je pitao predsedavajućeg da li ga može to pitati, a on je rekao, “Da.”

On je rekao, “Brate Best, da li se otkupljujuće ime Jehove odnosi na Isusa Hrista,
da ili ne.”

To je obavilo stvar. To je bilo sve. Kažem vam; ja sam osetio nešto kako prolazi
skroz kroz mene. Ja nikada o tome nisam sam razmišljao. Vidite? I pomislio sam, “O,
Bože, on ne može na ovo odgovoriti. To sve povezuje.”

On je rekao, “Dakle, Doktore Best, ja sam-ja sam u iščekivanju.”

On je rekao, “Ja ću se o tome pobrinuti.”

Rekao je,  “Ja sam u iščekivanju što ti  ne možeš odgovoriti  na moje najslabije
pitanje.” On je bio hladan kao špricer; on je znao na čemu je stajao. Tako onda on je
samo seo dole sa tim delom Pisma.

Rekao je, “Imaš trideset minuta; a ja ću odgovoriti nakon toga.”

79 A brat Bosfort je seo i uzeo taj deo Pisma i doveo tog čoveka do toga da mu je lice
bilo tako crveno da bi ste mogli skoro upaliti šibicu na njemu.

On je ustao odatle, besan, i razbacao papire po podu, došao je gore, i ispropovedao
je dobru Kampbelitsku propoved. Ja sam bio Baptista; i  ja znam šta oni veruju. On
nikada… On je propovedao o uskrsnuću, “Kada ovo smrtno obuče besmrtnost, onda
ćemo imati Božanski iscelenje.” O, Bože. šta će nam Božansko iscelenje kada postanemo
besmrtni  (“kada  ovo  smrtno  obuče  besmrtnost,”  uskrsnuće  mrtvih)?  On  je  čak
sumnjičao čudo koje je Isus učinio na Lazaru, rekao je, “On je umro, i to je bila samo
privremena stvar.” Vidite?

80 I kada je završio s time na taj način, rekao je, “Dovedite tog Božanskog iscelitelja i
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da vidim kako on to radi.”

Onda su malo to zamutili. Brat Bosfort je rekao, “Iznenadili ste me, brate Best, što
niste odgovorili na to jedno pitanje što sam postavio.”

I tako on je onda postao izbezumljen; on je rekao, “Dovedite mi tog Božanskog
iscelitelja i da vidim kako to radi.”

Rekao je, “Brate Best, da li verujete da se ljudi mogu spasiti?”

On je rekao, “Naravno.”

On je rekao, “Da li bi ste vi voleli da vas neko naziva Božanskim Spasiteljem?”

Rekao je, “Sigurno ne.”

“Niti… To vas ne bi načinilo Božanskim Spasiteljem jer propovedate spasenje duše.”

On je rekao, “Sigurno da ne.”

Rekao je, “Niti je brat Branham Božanski Iscelitelj zato što propoveda Božansko
isceljenje tela. On nije Božanski Iscelitelj; on samo usmerava ljude na Isusa Hrista.”

A on je rekao, “Dovedite ga ovamo; da vidim kako on to radi. Da vidim te ljude
godinu dana unazad od današnjeg dana, i rećiću vam da li verujem ili ne.”

Brat Bosfort je rekao, “Brate Best, to mi zvuči kao još jedan slučaj na Golgoti, siđi
dole sa Krsta i mi ćemo Ti verovati.'” Vidite?

81 I tako, o, čoveče, on se zaista razbesneo. On je rekao, “Hajde da ga vidim kako to
radi. Hajde da ga vidim kako to radi.” Nadzornicu su ga naterali da sedne. I on je otišao
tamo preko, a tamo je bio jedan Pentekostalni propovednik; i on ga je udarao celim
putem dok su išli  po bini. I tako da su ga oni tada zaustavili.  Brat Bosfort je rekao,
“Ovde, ovde! Ne, ne.” Tako da ga je predesedavajući naterao da sedne.

Rejmond Riči je ustao, rekao je, “Da li je ovo slika Južne Baptističke Konvencije?”
Rekao je, “Vi Baptistički propovednici, da li je Južna Baptistička Konvencija poslala ovog
čoveka ovamo, ili da li je došao sam od sebe?” Oni nisu odgovarali. On je rekao, “Pitao
sam vas nešto.” On je znao svakog od njih.

Oni  su rekli,  “Došao je  sam od sebe.”  Jer  ja  znam da i  sami Baptisti  veruju u
Božansko isceljenje. Tako da su oni onda rekli, “On je došao sam od sebe.”

82 Tako onda evo šta se onda desilo. Onda je brat Bosfort rekao, “Ja znam da je brat
Branham na skupu, ako bi on želeo doći i raspustiti narod, bilo bi dobro.”

A Havard je rekao, “Ti se ne pomeraj.”

Ja sam rekao, “Ne pomeram se.”

I upravo onda, Nešto je došlo oko mene, počelo je da se vrti okolo, i ja sam znao
da je to bio Anđeo Gospodnji koji je rekao, “Ustani.”

Oko pet stotina ljudi su sastavili ruke na ovaj način, napravili su prolaz, da bi došao
na binu.

Rekao sam, “Prijatelji, ja nisam Božanski Iscelitelj. Ja sam vaš brat.” Rekao sam,
“Brate Best, bez…” Ustvari, “Brate Best,” rekao sam, “ne omalovažavam vas, moj brate,
ne uopšte. Vi imate pravo na svoje uverenje; a tako i ja.” Rekao sam, “A i videli ste da
niste mogli dokazati svoj stav, nasuprot bratu Bosforu. A niti biste mogli ikome ko je
dobro upućen u Bibliju i poznaje te stvari.” I ja sam rekao, “A što se tiče isceljivanja
ljudi, ja ih ne mogu isceliti Brate Best. Ali ja sam ovde svako veče. Ako želite videti kako
Gospod pravi čuda, samo dođite. On i pravi svako veče.”

A on je rekao, “Voleo bih da vidim kako si nekoga iscelio i onda da ih pogledam.
Možda ih hipnotišeš svojom hipnozom,” ali rekao je, “Ja želim da ih vidim godinu dana
nakon toga.”

Rekao sam, “Dakle, imaš pravo da ih ispitaš, brate Best.”

83 On je rekao, “Niko sem vas gomile glupaka svetih valjača ne veruje u takve stvari.
Baptisti ne veruju u takve gluposti.”

Brat  Bosfort  je  rekao,  “Samo  trenutak.”  Rekao  je,  “Koliko  ima  ljudi  tamo
auditorijumu, koji dolaze na ove dvo-nedeljne sastanaka ovde, koji odlaze u ove fine
Baptističke crkve gore u Hjustonu, a mogu dokazati da su bili isceljeni od Svemogućeg
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Boga dok je brat Branham bio ovde?” I ustalo je preko tri stotine ljudi. Rekao je, “A šta
je sa time.”

On je rekao, “Oni nisu Baptisti.” Rekao je, “Svako može svašta da svedoči; to još
uvek ne znači da je to uredu.

Rekao je, “Božija Reč kaže da je ispravno, i vi ne možete protiv Toga.” I ljudi kažu
da je to u redu, i vi to ne možete poreći. Dakle šta ćete sa time?“ Vidite, baš tako.

84 Ja sam rekao, “Brate Best, ja samo kažem šta je istina. I ako sam ja istinit, Bog je
obavezan da podrži istinu.” Ja sam rekao, “Ako On nije… Ako On neće da podrži Istinu,
On onda nije Bog.” I ja sam rekao, “Ja ne isceljujem ljude. Ja sam rođen sa darom da
mogu videti stvari, videti ih kako će se dogoditi.” Rekao sam, “Ja znam da sam pogrešno
shvaćen, ali ja ne mogu ništa drugo do da ispunim uverenje mog srca.” Rekao sam, “Ja
verujem da je Isus Hrist uskrsnuo iz mrtvih.” I taj Duh koji dolazi i pokazuje vizije i tako
dalje, ako je to pod sumnjom, promuvajte se okolo i ispitajte.“ Ja sam rekao, ”To je sve.
“ Ali onda sam rekao, ”Ali sam ja, ja ne mogu činiti ništa sam od sebe.“ I rekao sam, ”
Ako sam ja rekao Istinu, Bog je obavezan prema meni, da posvedoči da je To Istina.“

A upravo u to vreme, Nešto je prošlo, “Ššššššš!” I On je došao, sišao je dole. I
Američko Fotografsko Udruženje, Daglas Studio u Hjustonu, Teksas, imali su jedan veliki
fotoaparat tamo postavljen (Bilo im je zabranjeno da fotografišu.) i slikao je.

85 Kada su oni bili tamo da uslikaju gos. Besta, i on-on je rekao… Pre nego što sam ja
stigao tamo dole, on je rekao, “čekaj malo.” Ja imam šest primedbi ovde.“ Rekao je, ”
Hajde sada, uslikajte me.“ A on je stavio svoj prst pod nos tog starog svetog čoveka,
ovako, rekao je, ”Sada me slikajte.“ I oni su ga fotografisali. A onda je stisnuo pesnicu i
podigao je gore, i rekao je, ”Sada me slikajte.“ I oni su ga tako slikali. I onda je on tako
radio i pozirao za slikanje. On je rekao, ”Videćete ovo u mom časopisu.“ Baš tako.

Brat Bosfor je stajao tamo i uopšte ništa nije rekao. A onda su oni napravili sliku o
Tome.

86 Na putu kući te noći (Jedan Katolik je to uslikao.), rekao je ovom drugom momku,
rekao je, “Šta misliš o tome?”

On je rekao, “Ja znam da sam ga kritikovao. Ta guša koja je napustila ženski vrat,
ja sam rekao da je on nju hipnotisao.” Rekao je, “Možda sam pogrešio u vezi sa tim.”

Rekao je, “Šta ti misliš o toj slici?

“Ne znam.”

Oni su je stavili u kiselinu. Evo njegove fotografije; vi ga možete pitati ako želite.
Oni su otišli kući, on je seo i pušio cigaretu. Ušao je unutra i izvadio je jednu od Brata
Bosfora; to je bio negativ; izvadio je drugu, treću, četvrtu, petu, šestu, i svaka od njih je
bila prazna. Bog nebi dozvolio da slika Njegovog starog posvećenog čoveka bude sa tim
licemerom, sa rukom pod nosem, sa pesnicom kako mu trlja pod nosem. On to nebi
dozvolio.

Oni su izvadili sledeću, i tamo je To bilo. Čovek je imao srčani udar, kažu, to veče.

Oni  su poslali  taj  negativ,  u  Vašington D.C.  To je  bilo  stavljeno pod kopirajt  i
vraćeno nazad.

87 I Džordž J. Laci, glavni čovek u FBI za otiske prstiju i  dokumente, i  tako dalje,
jedan od najboljih u celom svetu, bio je doveden tamo i zadržan dva dana da testira
fotoaparat, svetla, i sve ostalo. A kada smo mi došli to popodne, rekao je, “Poštovani
Branhame, i ja sam takođe bio vaš kritičar.” Rekao je, “I ja sam rekao da je to bila
psihologija, kada su ljudi govorili da vide ta Svetla i takve stvari.” I rekao je, “Znate,
stari  licemer bi govorio, (mislio je na nevernika) te slike svuda okolo, taj oreol oko
Hrista,  oko  svetaca,  on  je  rekao,  to  je  jednostavno  bila  psihologija.”  Ali  rekao  je,
“Poštovani Branhame, mehaničko oko ove kamere neće prihvatiti psihologiju.” To Svetlo
je udarilo objektiv, ili pogodilo negativ, i tamo je To bilo.“ I rekao je…

Ja sam to potvrdio pred njima. On je rekao, “O, gospodine, da li vi znate koliko to
vredi?”

A ja sam rekao, “Ne meni brate, ne meni.” I tako on je rekao…

Naravno  to  nikada  neće  biti  nešto  za  našeg  života,  ali  jednog  dana,  ako  se
civilizacija nastavi, a Hrišćanstvo ostane, nešto će se dogoditi u vezi sa ovim.
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88 Tako prijatelji, večeras, ako je ovo naša zadnja služba na ovoj zemlji, vi i ja smo
bili u Prisutnosti Svemogućeg Boga. Moje svedočanstvo je istinito. Mnoge, mnoge stvari
su se desile, trebalo bi mnoštvo knjiga da se to napiše, ali ja želim da vi znate.

Koliko ovde ima vas koji ste i bez te slike videli to Svetlo kako se nalazi tamo gde
sam ja propoveda? Podignite ruke, u celoj zgradi, svako ko je To ikada video. Vidite,
osam ili deset ruku koji se nalaze ovde.

Neko kaže,  “Da li  je  moguće da su oni  To videli,  a  da ja nisam To video.”  Da,
sigurno.

Ta-ta Zvezda koju su pratili mudraci, mimoišla je svaku opservatoriju; i niko To nije
video već samo oni. Oni su bili jedini koji su To videli.

89 Ilija je bio tamo i gledao je u sve te vatrene kočije, i sve ostalo. A Gehazi je gledao
okolo; on ih uopšte nije mogao videti. Bog je rekao, “Otvori mu oči da može videti.” I
onda on ih je video. Vidite? Ali on je bio dobar dečak, koji je stajao tamo i gledao okolo,
ali on to nije mogao videti. Sigurno. Nekima je dano da vide, a nekome da ne vidi. I to
je istina.

Ali sada, vi koji To nikada niste videli, niste To nikada videli, i vi koji ste To videli
svojim prirodnim očima a nikada niste videli sliku, ali ipak oni koji su videli sliku imaju
veći dokaz nego vi koji  ste to videli  prirodnim očima. Jer vi što ste videli  prirodnim
očima, mogli bi ste biti u zabludi; mogla bi to biti optička iluzija. Jeli to tačno? Ali ovo
nije optička iluzija; to je istina, jer naučno istraživanje dokazuje da je to istina. Dakle,
Gospod Isus je to učinio.

“I šta vi onda mislite šta je To?” Vi kažete, “Brat Branham?”

90 Ja  verujem  da  je  To  isti  Vatreni  Stub,  koji  je  vodio  decu  Izraela  iz  Egipta  u
Palestinu. Ja verujem da je to isti Anđeo Svetla koji je došao u zatvor i došao do Svetog
Petra i dotakao ga, i krenuo ispred i otvorio vrata, i izveo ga na svetlo. I ja verujem da
je To Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Amen. On je isti Isus danas koji je On bio i
juče. On će zauvek biti isti Isus.

I dok ja govorim o Tome, isto Svetlo koje je na slici stoji ni dva koraka od mesta
gde sam ja. To je tačno. Ja To ne mogu videti svojim očima, ali ja znam da To stoji
ovde. Ja znam da se To spušta-u svom srcu. O, kada bi ste samo mogli  prepoznati
razliku kada sila Svemogućeg Boga zahvata, koliko onda stvari izgledaju drugačije.

91 To je izazov. Ma ko… Ja nisam nameravao da se molim za bolesne ljude. Ja sam
želeo da obrazložim stvari. Ali vizije se nalaze nad ljudima. Uh-huh. Bog to zna. Ja neću
prozvati molitveni red; ja ću vas ostaviti da sedite na svojim mestima. Koliko vas nema
molitvene kartice? Hajde da vidimo vaše ruke. Neko ko nema molitvenu karticu, nema
molitvenu karticu.

Jedna gospođa crnkinja sedi ovde, vidim vašu glavu i podignute ruke. Je li to tačno?
Samo ustanite tako da vas mogu izdvojiti za trenutak. Ne znam šta će Sveti Duh reći, ali
vi na mene gledate strahovito pošteno. Nemate molitvenu karticu? Ako mi Svemogući
Bog otkrije šta je vaš problem… Ja ovo samo radim za početak, samo da bi započeli. Da
li  verujete da sam… Vi znate da nepostoji ništa… Nema ni jedne dobre stvari u vezi
mene. Ako ste vi udata žena, ja onda nisam ništa više nego vaš muž. Ja sam samo
čovek. Ali Isus Hrist je Sin Božji, i On je poslao Svog Duha da bi potvrdio ove stvari.

Ako mi Bog pokaže šta nije uredu sa vama (a vi znate da za mene nema uopšte
načina da kontaktiram sa vama), hoćete li  verovati sa celim svojim srcem? Bog vas
blagoslovio. Onda vas je visoki krvni pritisak napustio. To je ono što ste imali. Nije li to
tako? Onda sedite dole.

Vi ste upravo to poverovali na vreme. Ja svakoga izazivam da To veruje.

92 Pogledajte ovamo, dopustite mi da vam nešto kažem. Marta je išla ka Gospodu
Isusu, a taj dar nikada ne bi delovao… A ipak Otac mu je već pokazao šta će On učiniti.
To nikada ne bi delovalo. Ali ona je rekla, “Gospode, ja… Da si Ti bio ovde moj brat nebi
umro.” Rekla je, “Ali ja znam da čak i sada šta god da zatražiš od Boga, Bog će ti to
dati.”

On je rekao, “Ja sam Uskrsnuće i život; onaj koji bude verovao u Mene i ako umre,
ipak će živeti. I ko god živi i veruje u Mene nikada neće umreti. Da li ti ovo veruješ.”

Slušajte šta je ona odgovorila. Rekla je, “Da, Gospode. Ja verujem u sve što si Ti
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rekao da je istina. Ja verujem da si Ti Sin Božji koji je trebao doći na svet.” To je bio
njen ponizni pristup.

Vi se osećate drugačije, zar ne gospođo? Da. Tako je.

93 Mala dama koja sedi upravo ovde, tamo do vas takođe, pati od kostobolje i ženskih
problema. Nije li to tako, gospođo? Ustanite samo za trenutak, mala dama sa crvenom
haljinom na sebi.  Bili  ste  toliko  blizu;  vizija  je  došla  ka  vama.  Kostobolja  i  ženski
problemi.  Je li  to tačno? I  evo nešto iz  vašeg života (Vi  ste imali-Dobio sam dobar
pregled vašeg života.); puno se brinete u životu, puno nevolja. Te nevolje su u vezi onih
koje  volite,  to  je  vaš  muž.  On je  pijanica.  On ne  želi  ići  u  crkvu.  Ako  je  to  istina,
podignite ruku. Bog vas blagoslovio gospođo. Idite sada kući i primite svoj blagoslov. Vi
ste isceljeni, Svetlo se okreće oko vas.

94 Čovek koji sedi upravo ovde do njega. Vi, gospodine, da li verujete sa celim srcem?
Vi ste izgubili jedno od svojih čula; to je čulo mirisa. Nije li to tačno? Ako jeste, mahnite
svojom rukom. Podignite svoju ruku ovako do usana, i  recite, “Gospode Isuse ja Ti
verujem celim srcem.” (Brat kaže, “Gospode Isuse, ja ti verujem sa celim srcem.”-
Urednik.) Bog vas blagoslovio. Idite sada i i primićete svoje ozdravljenje.

Imajte veru u Boga. šta vi svi mislite o Tome, tamo nazad? Da li vi verujete? Budite
u poštovanju.

Tamo je jedna dama koja sedi tamo preko u ćošku. Ja vidim to Svetlo kako visi nad
njom. To je jedini način na koji vam ja mogu reći šta je sa time; kada to Svetlo visi. Ovo
Svetlo visi nad tom damom. Možda samo minut, ako budem mogao da vidim šta je to.
Kažu udar… Dama pati od srčanih problema. Ona gleda pravo u mene.

A i njen muž sedi do nje. A i muž je oboleo od nekih bolesti; on se upravo razboleo,
uznemiren i bolestan. Nije li tako gospodine? Podignite svoju ruku ako je to istina. Tako
je, to ste vi gospođo, sa malom maramom tamo. Gospodine, nije li to tako? Niste li vi
danas bili pomalo uznemireni? Vi imate uznemirenje iz stomaka. Tako je.

Da li oboje verujete celim srcem? Da li To prihvatate? Gospodine, kažem vam, i vi
takođe, ja vas vidim sa podignutom rukom, imate naviku pušenja. Prekinite sa tim. Vi
pušite cigarete; nebi ste to trebali činiti, one vas čine bolesnim. Nije li tako? Ako jeste,
mahnite svojom rukom ovako. To je ono što vas uznemirava. To je gadno po vaše
nerve. Odbacite tu gadnu stvar od sebe, i nemojte to činiti više; vi ćete to prevazići i
bićete dobro, i  srčane tegobe vaše žene će je napustiti.  Da li  verujete to? Nije li  to
tačno? Ne mogu vas videti odavde, i vi to znate, ali vi nosite cigarete u svom prednjem
džepu. Tako je. Odložite te stvari i stavite svoju ruku na svoju ženu, recite Bogu da ste
završili  sa  tavim  stvarima,  otići  ćete  kući  zdravi,  vi  i  vaša  žena  ćete  biti  zdravi.
Blagoslovljeno Ime Gospoda Isusa.

Da li verujete sa celim srcem?

95 Ova mlada dama sedi ovde i gleda u mene. Vi na-vi na prednjem sedištu ovde,
sedite upravo ovde, mala dama sa-gleda u mene, sedi upravo ovde. Nemojte… Imate li
vi molitvenu karticu, gospođo, upravo ovde? Nemate nikakvu molitvenu karticu? Da li
verujete sa celim srcem? Verujete li da vas Isus Hrist može ozdraviti?

Šta  vi  mislite  o  Tome,  vi  koji  sedite  do  nje?  Da  li  vi  imate  molitvenu  karticu
gospođo? Vi nemate? Da li i vi želite ozdraviti? Zar ne biste želeli da jedete ponovo kao
što ste to nekad, da vam se okonča problem sa stomakom? Da li verujete da vas Isus
sada isceljuje? Ustanite ako verujete da vas je Isus Hrist  iscelio.  Vi  ste imali  skroz
izjeden stomak, zar ne? To je sve zbog nerviranja. Već ste dugo vremena nervozni.
Posebno kiselina i te stvari, odnosno mislio sam da to stvara kiselinu, i zubi su vam od
toga osetljivi kada vam se hrana vrati nazad u usta. To je istina. Da, sigurno. To je
peptični čir na želudcu; i on se nalazi u dnu vašeg stomaka. To ponekad gori nakon što
jedete a posebno tost sa maslacem na njemu. Nije li tačno? Ja ne čitam vaš um, već je
Sveti Duh nepogrešiv. Vi ste sada isceljeni. Idite kući i budite zdravi.

96 A šta je sa vama ovde u ovom pravcu? Neki od vas tamo preko bez molitvene
kartice, podignite ruke, neko bez molitvene kartice. U redu, budite u poštovanju; verujte
sa celim srcem. A šta je gore sa balkonom? Imajte veru u Boga.

Ja  to  ne mogu činiti  sam od sebe;  to  je  samo Njegova suverena milost.  Da li
verujete? Ja to samo mogu reći onako kako mi on to pokazuje. Kao što vaša vera… Ja
ovo govorim da vam malo prodrmam veru, i  onda da vidim kojim putem će me On
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voditi. Da li shvatate da-da ovo nije vaš brat? Vi stojite u Njegovoj Prisutnosti. To nisam
ja koji radim ove stvari; vaša vera To pokreće. Ja To ne mogu pokrenuti. To je vaša vera
koja To pokreće. Samo trenutak.

97 U ovom ćošku, vidim jednog crnca koji  se tamo nalazi,  malo stariji,  sa svojim
naočarima. Imate li molitvenu karticu gospodine? Ustanite za trenutak. Da li vi verujete
da sam Božji sluga sa svim srcem? Vi mislite o još nekom zar ne? Ako je to tako mahnite
rukom. Ne zato što sam to ja, vaš brat. Dakle vi nemate molitvenu karticu. Ne bi uopšte
bilo za vas mogućnosti da dospete u molitveni red, jer niste dobili molitvenu karticu.
Dakle, ako je ma ko od vas dobio molitvenu karticu, nemojte-nemojte-nemojte ustajati,
vidite, jer vi ćete imati šanse da dospete u molitveni red.

Ali ja sam upravo video to Svetlo kako visi iznad njega. To još nije prešlo u viziju.
Ja vas ne mogu isceliti brate; ja ne mogu. Samo Bog to može učiniti. Ali vi ste-vi ste-vi
imate veru, vi verujete, i postoje neki-nešo što je-nešto je učinilo da tako bude.

Ako Svemogući Bog bude rekao ovom čoveku šta je njegov problem, hoćete i vi
ostali primiti svoje isceljenje? Ovde je čovek, i stoji deset do petnaest metara od mene;
ja ga nikada nisam video u životu. On je samo jedan običan čovek koji tamo stoji. Ako
Svemogući Bog bude otkrio šta nije uredu sa ovim čovekom, svaki od vas bi trebalo da
izađe odavde kao zdrava osoba. šta bi Bog mogao više učiniti? Je li to tačno?

98 Gospodine, vama ništa ne fali. Malo ste slabiji, malo se budite noću, prostata i tako
to, ali to nije vaša nevolja. Vaša nevolja je vezana za vašeg sina. I vaš sin je u nekoj
vrsti  državne ustanove, i  ima dvostruku personalnost.  Nije li  tako? Mahnite svojom
rukom ako je tako. To je baš tako.

Koliko od vas sada veruje da Isus Hrist Sin Božji ovde stoji? Ustanimo i slavimo Ga,
i primimo naše isceljenje.

Svemogući Bože, Autore života, Darodavče svakog dobrog dara, Ti si ovde, isti
Gospod Isus Hrist, isti juče danas i zauvek.

I Sotono, ti si dugo blefirao ove ljude; izađi iz njih. Ja te proklinjem živim Bogom
čije Prisustvo je sada ovde u formi Vatrenog Stuba, ostavi ove ljude, i izađi iz njih, u Ime
Isusa Hrista.

Svaki od vas neka ustane i digne ruke i slavi Boga, i primite svoje isceljenje, svako.
[Zajednica slavi Boga-Urednik.]
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