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ŠTA ĆU JA URADITI SA ISUSOM ZVANIM HRISTOS? 

Propovedano 24 – tog Novembra, 1963 (ujutru) 

u Jeffersonville 

 

   Bog neka te blagoslovi, Brate Vejl. Dobro jutro, prijatelji. Ja uvek kas-

nim. Bili mi je govorio ovoga jutra, da imam ovde odprilike trideset 

privatnih razgovora, i imao sam dva od njih, verujem (dva ili tri). Tako ja 

upravo ne mogu da stignem do svakoga, znate, ljudi čekaju, oni se meseci-

ma nlaze na listi za čekanje.Ipak Gospod je nekoliko velikih stvari učinio. 

Oh, On je naš Bog. Nije li tačno? 

   Sada siguran sam, da smo ovoga jutra svi svesni velike tragedije koja je 

zadesila ovu naciju, zbog gubitka našeg predsednika, gospodina Kenedija. 

Iako se ja nisam slagao sa njegovom politikom i njegovom religijom, ipak 

on nije zaslužio da umre na takav način. Ne! I da ostavi tu malu decu za 

sobom, da ona budu bez tate, i sa majkom udovicom, gospodjom Kenedi. 

Iako se ja sigurno ne bih složio sa njom i njenim načinom življenja i 

ostalih stvari, upamtite, ona je majka. Ona je upravo izgubila svoju bebu, 

i izgubila je svoga muža. On je upravo pao na njeno krilo, i krv njenog 

vlastitog muža je potekla niz njeno krilo. To je užasno. 

   Ponekad mi pomišjlamo, da je ona podala ton u stvarima za modu u 

naciju, njenim stilovima i ostalim stvarima. Možda to može biti tako, ta-

kodje. Ali zar niste znali, Gospodja Kenedi nikada nije čula ni jednu od 

ovih Poruka u kojima ja propovedam o tome? Da je ona čula jednu od tih 

Poruka, možda bi drugačije postupala. Neke od naših sestara slušaju te 

Poruke, i još uvek ne žive po njima. Vidite? Ona je bila vaspitana kao 

Katolik; to je sve što ona zna.Ja nemam ništa protiv ljudi, Katolika. To je 

jedan sistem, Katolički sistem, kao i Prezbiterijanski, Metodistički, ili bilo 

koji od ostalih sistema (vidite?), ili Pentakostalni, ili bilo koji od njih. Sis-

tem je taj, ne ljudi.  

   Gospodin Kenedi, mislim, da je uradio dobar posao kao predsednik. U 

mome srcu ja takođe osećam, sa njegovom ženom. I ja se zbog toga što joj 

se dogodilo zaista osećam tužno, i čak u našoj naciji, da siledžije i na dalje 

čine takve stvari! 

   Ako se vi ne možete složiti sa nekom osobom, i zauzimate svoj vlastiti 

stav, to nije razlog da ubijete drugog čoveka, samo zbog takvih stvari. I ta 
mala deca - jedan mali njegov sin je rekao: »Sada  ja nemam nikoga sa 

kime ću se igrati. Tata je umro.«Vidite? 

   Tako uvek sam mislio da će jednoga dana takva biti moja sudbina. To se 

skoro nekoliko puta dogodilo, kao što znate, u stranim zemljama; kada su 

oni trebali da se postave, preko mene, da bi sprečili da budem  pogodjen 

od oružja sa odredjene razdaljine. 

   Tako, kada jedan čovek umire, na takav način! Ali, to je cena koja je 

plaćena, koja ide, radi same slave u raznim oblastima. Vidite? Ja mislim 
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mi prosečno svakog četvrtog Predesednika, jednog od četvorice, imamo 

ubijenog u atentatu, i zbog toga se veoma loše osećam. Sramota je da 

imamo takve ljude u Americi koji mogu uraditi nešto tako! 

   I sada, ipak, kao što sam rekao, ja se nisam slagao sa njegovom poli-

tikom. Nisam se slagao sa njegovim idejama ili sa onim što je pokušavao 

da uradi. Ali, vidite, on je drugi čovek. I ja se nisam slagao sa njegovim 

sistemom religije, ja se sigurno nisam slagao sa time. Ali, ipak,  on je tako 

vaspitan. To je ono šta je on bio. Kao što sam rekao, možda da je čuo nešto 

drugačije, drugačije bi bilo i njegovo opredeljenje. 

   Mi ovde imamo običaj,da mislimo, iza ostavljenih, mi to zaista imamo, 

da kad god neki od naših ljudi umre ili nešto slično, mi mislimo kao 

Američka crkva, ili kao Amerikanci. 

   Amerikanci su glasali da gospodin Kenedi bude Predsednik. To je zato  

što smo mi demokratski opredeljeni. Ja nisam galsao za gosp. Kenedija. 

Ja sam glasao za gosp. Niksona, zato što ga lično poznajem. On mi se 

svidja. Ali ljudi u ovoj zemlji, Amerikanci, moji prijatelji i gradjani ove 

nacije, su izabrali gosp. Kenedija. I način na koji su to uradili – dakle, to 

je izmedju njih i Boga. 

   Ali radi ove majke, ljudskog bića, majke od dece, gospodje Kenedi, zar 

ne bi smo mogli ustati samo za momenat i moliti se za nju? 

   Gospode Isuse, mi smo ljudska bića, mi imamo saosećaja jedni prema 

drugima. I žao nam je, Gospode, da je naš Predsednik bio pogodjen na 

takav način, od strane hladnokrvnog ubice. I žao nam je da je naša nacija 

došla do takve tačke, da takvi ljudi u našoj naciji, na način jednog hlad-

nokrvnog ubice ubijaju jedno ljudsko biće; kao na način na koji su ubili 

tog obojenog brata nedavno, i ubili su ga hladnokrvno samo zbog  raznih 

predrasuda (ovde se misli na Martina Lutera Kinga). Žao nam je da me-

dju nama postoje takvi ljudi, Gospode. Mi, naša slabost, je to donela ovde. 

   I mi se molimo za gospodju Kenedi, tu ženu, Predsednikovu. I znamo da 

te male bebe traže svog oca koji ih je napustio nekoliko dana pre nego što 

se taj srećni čovek, rvao i igrao sa njima na podu. Sada oni nemaju oca. I 

za tu ženu koja je bila njegova supruga, čiji vlastiti muž je pao pravo na 

njeno valstito krilo, i njegova krv je tekla po njenoj haljini;  upravo je 

sahranila svoju bebu. 

   I ipak, Gospode, mi možemo misliti da je ta žena bila u nečemu lošem,  i 

na načinu koji je uspostavljala mir u naciji, načinom njenog oblačenja i 

tako dalje; ali to bi moglo biti ono što Amerikanci kao celina žele. Tako  se 

mi molimo za nju ovoga jutra, da joj Ti pomogneš. I neka dodje vreme u 

ovoj dubokoj ucveljenosti kada će ona pronaći šta je istina, Isusa Hrista! 

Daruj to, Gospode, Jednog, Koji jedini može podati mir i utehu u času nevolje. 

   I pomozi nam, Gospode, da nastavimo da svim svojim srcem budemo 

sijajuće svetlo, zato što ne znamo kakvo vreme i kakav uticaj bi smo mogli 

imati na nekog drugog. I dopusti nam da sijamo Hristovu svetlost dok On 
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ne dodje. I onda će Veliki Pastir stada, Koji zna celu pravdu, dati nak-

nadu za svaki greh, i On će upravo znati kako da to uradi. I do tada, mi 

predajemo sebe u Tvoje ruke, za tvoju ljubav i milost nad nama. U Isuso-

vo Ime. Amen. 

   Da, ja mislim da ni jedan čovek ne zaslužuje da umre na takav način. 

Sada, gosp.Linkoln nije zaslužio da umre tako. Gosp. McKinli nije 

zaslužio da umre tako. Huey Long nije zaslužio da umre tako; ni jedan od 

tih ljudi nije zaslužio da umre tako. Ja ne verujem da su oni to zaslužili. 

Ubistvo, to je nešto loše. Naši momci se nisu borili preko okeana radi 

nečega takvog. Naša zastava nije bila podignuta radi nečega takvog. Mi 

nismo gradjani Amerike radi nečega takvog. Ne. Zato što je naša nacija 

umotana i uvijena u greh, greh je taj koji čini takve stvari. 

   Sada,danas ću ja poučavati Nedeljnu školu; i postoji par stvari koje bih 

želeo da pomenem crkvi. Prva stvar, ja bih želeo da mi vi oprostite, što 

vas toliko dugo zadržavam Nedeljom ujutru, kada imam takve skupove. 

Razlog što tako činim, je zato što sam ovde medju mojim narodom i pouča-

vam doktrine upravo toliko snažno, koliko to umem. Ja ne poučavam te 

doktrine napolju na drugim mestima. Ja upravo stojim na glavnim temel-

jima Evandjelja. Ali te doktrine koje su jake, ja ih ne poučavam napolju 

na drugim mestima. I onda, ovde mi je za to potreban jedan sat, ponekad 

dva ili tri sata, da završim sa svojom porukom. I ja vas ovde držim pon-

ekad do pola jedan ili do jedan sat. I to je upravo malo u poredjenju sa 

onim što sam imao običaj da činim. Ponekad, bih ja ostao skorocelu noć. 

Mnogo puta sam počeo u osam sati i mi smo otišli kući sledećeg jutra u 

dva ili tri sata, to je tačno, sa mojih skupova. 

   Ali ja ću pokušati, kada dodjem sa vama ponovo, da dam samo malu 

propoved umesto toliko mnogo ovog poučavanja, osim ako vam na vreme 

naglasim o vremenu kada će biti nešto. Zato što, ja imam Sedam truba, 

verujem, koje dolaze, da se nalaze pravo u povezanosti sa šestim Pečatom. 

Kada se oglasio Sedmi Pečat, svih Sedam Truba su se odjednom pokazale, 

vidite. I tako ja bih želeo da to dobijem za Crkvu pre Njegovog dolaska, ili 

mog odlaska, ili bilo šta da tu može biti, ako mogu. 

   Sada, ako mi to uradimo, onda ćemo vas unapred obavestiti koje će to 

biti vreme. I možda onda, ako, kao što vidimo ovoga jutra, hol je tesno is-

punjen ljudima i oni su svuda naslonjeni na zidove i okolo, mi sada imamo 

mesto do kojeg ćemo moći da dodjemo, ovde gore. Ono može da primi od 

prilike tri stotine ljudi, i to je divan školski auditorijum upravo iznad nas 

ovde. I o »Sedam Truba« mi ćemo pokušati da propovedamo, o njima tamo 

u toj školi. I to mesto će pružiti oblilje mesta za sedenje, vidite, tako da 

možemo primiti ljude unutra. 

   Mi želimo da podamo izveštaj da smo u Nju Jorku upravo imali divno 

vreme. Tamo Morisov - Auditorijum, je bio prepunjen, mi smo upravo 

morali mnoge prisutne da udaljimo svake večeri. Unutra su se svi tiskali. 
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Čovek koji je bio vlasnik tog mesta je rekao da će komandant vatrogasne 

službe zatvoriti, mesto ako dozvolimo da ljudi stoje unutra, tako se 

tiskajući. I onda smo morali mnogima da kažemo da izadju napolje. I ljudi 

su bili napolju na ulici, hodajući gore dole, moleći se da se neko umori i 

izadje napolje, tako da bi oni mogli ući i zauzeti njegovo mesto. Vidite? 

Samo jedna osoba, oni su upravo čekali napolju samo da jedna osoba iza-

dje, da bi mogli ući unutra. I onaj koji je odmah sledeći do vrata je bio 

pušten da udje unutra tako. Kada neko ustane i izadje napolje (koji je 

morao da ide kući rano), dobro, oni bi došli unutra i podelili slobodno mes-

to koliko su to mogli. Vidite, oni su ušli.To je veoma fina grupa ljudi. I ja 

verujem svet, Hrišćanska crkva, gladuje za Bogom. 

   Sada ja verujem da će nam Bog darivati ovu priliku, kada možemo doći 

skupa i imati  tih poslednjih Sedam truba. Ja volim da budem vodjen do 

tih stvari, tako da ćete vi znati. 

   Onda na doručku Biznismena, obično, njihov odbor tamo (mislim da su 

oni rekli) je imao svuda od pedeset do sto ljudi na njihovom doručku. I tog 

jutra su oni prodali sedamnaest stotina karata, i dozvolili da preostala 

slobodna mesta unutra, budu ispunjena. I svaki hodnik, i oko zidova, i 

gore i dole niz stepenice, sve je bilo ispunjeno ljudima koji su stajali, i 

neki od njih su bili propovednici visokog ranga, par sveštenika,  i tako 

dalje, su bili tamo da čuju Poruku. I tako, ja razumem, ja verujem da je to 

malo pomoglo. To je moglo učiniti nekog dobra, bolje nego što bi smo mi 

zaista mogli pomisliti da može biti. 

   Sada, onda, večeras ćemo mi imati poruku, ako je volja Gospodnja, o 

predmetu koji se odnosi na vaše stanje sa Hristom. I sada, to će biti krat-

ko. Ja želim da budem na podujumu u pola osam. U koje vreme vi obično 

počinjete, u pola osam? O, sedam! Tako ja ću biti na podijumu oko pola 

osam, i trebao bih da završim oko pola devet, ako je volja Gospodnja, zato 

što ću biti upravo toliko brz koliko god mogu, i ja ću početi da radim. 

   Onda druga stvar, tamo može biti nekih stranaca koji bi čuli kako se 

ljudi smeju. To je zato što ja pokušavam da se udaljim odatle, ali ja to ne 

mogu uraditi. Ja se nadam da to ne zvuči svetogrdno, ali moja majka je 

imala običaj da kaže, kada se ljudi tako okupe, to je kao Kineska šećerna 

trska (melasa) u hladno jutro. Znate, to je gusto, i kreće se polako. I to je 

od prilike tako. Ja se krećem sporo u tim porukama, zato što nas slatkoća 

Božije kante za šećer (znate) na neki način skupa sabija. I ja ne bih želeo 

da to bude na bilo koji drugi način. Ja želim da to upravo bude tako. 

Sećam se da smo imali običaj da stojimo i da pevamo tu pesmu:  

 

Neka je blagoslovljena veza koja vezuje 

Naša srca u Hrišćanskoj ljubavi; 

Naše zajedništvo srodnih umova 

Je kao to Gore. Vidite? 
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Kada se mi podelimo, 

To nam daje unutrašnji bol; 

Ali mi ćemo još biti ujedninjeni u srcu, 

I nadati se da ćemo se ponovo sresti. 

 

   I ja verujem, da će to uvek biti naš cilj ovde. Mnogi od tih starih svetaca 

su zaspali od tada, ali mi smo još ujedinjeni u srcu. I ja mislim o toj viziji 

tog jutra, videći njih tamo preko, i blagoslovljenu pojavu i slavu mladih 

muških i ženskih oblika, još uvek izgledajući kao kada su bili ovde na 

zemlji. Ja mislim da oni čekaju na naš dolazak. Jednoga dana mi ćemo se 

udružiti sa njima, ako je po volji Božijoj. 

   Sada upamtite da će služba, služba pesama, početi u sedam sati uveče, 

umesto u pola osam. 

  I onda, sledeće nedelje, ja sam u Šreveportu, Lujzijana, tamo u Životnom 

šatoru. I ja mislim da oni pokušavaju da dobiju auditorijum sa druge 

strane ulice. Brat Mur je pozvao prošle noći i rekao, »To je jedna godišnja 

skupština, i oni očekuju veliku skupinu ljudi. 

   Ja želim da dam malo svedočanstvo upravo pre nego što pročitam Bibli-

ju. I prošlog dana je ovde sedela jedna dama, i ovo će vam pokazati uticaj 

nekoga ko se moli za nekoga drugog. Upravo se dogodilo da pogledam dole 

i video sam drugu damu, Gospodju Koks, ženu Brata Rodni Koksa, kako 

sedi baš ovde. I prošle nedelje (verujem da je to bilo tada) kada smo bili 

ovde, Sveti Duh je razotkrivao misli srca širom zgrade. Znate šta su ljudi 

rekli. Ona sedi baš ovde sada, ali ona je upravo billa tamo  negde iznad. I 

ja sam pogledao preko, i tamo je bila pozvana gospodja koja je imala dija-

betis. I u viziji je to bila Margie. I Margie je stajala tamo; i ipak sam ja 

pogledao dole i video je. I pogledao sam da vidim ovu drugu ženu, i Mar-

gie je bila u viziji; ali Svetlo je bilo iznad žene. Tako ja sam gledao. 

  I pomislio sam, dobro, ako pozovem Margie, oni će za sigurno reći,  
»Neko ih zna. Zašto, njen muž je jedan od njegovih bliskih prijatelja! Oni 

žive skupa, spavaju skupa, love skupa, i sve ostalo. Sigurno, on bi to 

znao« Ali Margie nije znala to. Ali ja sam pozvao drugu gospodju, koja je 

bila, verujem, sestra tamo napolju u Čikagu (kao što sam kasnije saznao). 

   Ali onda je to došlo, da u njenoj fabrici, oni daju testove za dijabetis. I 

tako je ona radi toga bila na svom putu juče do klinike. I tako, kada je ona 

to pomenula, prizvao sam njenu memoriju u vezi ovoga. I rekao sam: 
»Dodji ovde, Sestro Margie.« I rekao sam joj o tome kako su ruke počele 

da joj se koče, i o tom osećanju koji je zaista bio loš. 

   Mala dama radi skoro ceo dan i noć, tamo gore,mala lojalna majka, da 

bi svom mužu pomogla da plati za njihovu kuću koju pokušavaju da sa-

grade. I ona i njena sestrica, Neli, i Čarli, koji je Rodnijev brat, njegova 

žena, i svi oni rade skupa u tim fabrikama tamo, toliko naporno koliko to 

mogu, i podnose ukor. One su pustile da im kosa izraste, i skinule su 
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šminku, i slične stvari, kada su postale Hrišćanke. Ja verujem  da je 

moguće dati poštovanje tamo gde postoji zasluga za to. I ja sigurno imam 

toplo mesto u svom srcu za te dve mlade žene. 

   I onda sam je uzeo za ruku i molio se za nju. I ona je otišla, i oni nisu 

mogli na njoj pronaći nige ni traga od dijabetisa. To je nestalo. 

   Dama je sela pravo ovde unutra na nekom mestu, ona koja je pozvana; i 

to je bila sestra po imenu Brus. Ja je ne vidim ovoga jutra, ali ona je uvek 

žena za koju se uvek mnogo obavlja molitva. I ova žena je ušla unutra 

kada sam ja bio ovde poslednji put, i molitvene karte nisu bile nudjene, 

ništa. Tako tu ne bi bilo nikoga, ni jednog molitvenog reda. Ali Sveti Duh 

je upravo pozvao preko publike. 

   I ova mala Gosp. Brus, ona je trenutno bila isceljena od raka. I ona je 

uvek imala teret na svom srcu za nekog drugog, i ona se upravo molila.  I 

tamo je bila jedna gospodja iz Luisvila koja je umirala od raka u grlu. I 

dok se ona molila, Sveti Duh je ušao pravo u tu ženu, pozvao je, i rekao joj 

mnoge stvari o njoj, rekao joj je ko je ona, kakve su njene nevolje, i da ima 

rak, i rekao joj je da će ozdraviti. I mala dama je otišla kući. 

   Par dana posle toga ona je upravo počela da se guši do smrti, skoro,  

grlo joj se zagušilo. Snažno se zakašljala, i rak je izleteo napolje. I ona je 

savršeno dobro. Vidite? 

   Šta se dogodilo? Vidite, sama oteklina, je maligna i ona ima u sebi žiovt. 
Vidite? Rak, to dolazi od medicinske reči »morski pauk«, što znači da ima 

mnogo nogu, kao pauk kojeg vi nalazite u moru, i on vam sisa krv; i ova 

maligna izraslina u njenom grlu, ona je učinila to. 

   Sada, vidite, ja se ne bavim izraslinom. Ja se bavim životom koji je u 

izraslini. Vidite? Život koji je u izraslini je ono čime se mi bavimo. Vidite? 
»U Moje Ime izgonićete djavole.« Reč djavo je »mučitelj« - tela. I ovo je bio 

djavo. I onda, kada je život iz izrasline izašao napolje, naravno to je 

izazvalo oticanje izrasline. 

   Baš kao mali pas koji trči ulicom, nešto tako. Neka leži tamo na suncu 

nekoliko dana, onda se on dva puta uveća. 

   Dakle, to je ono što je uzrokovalo da se stanje male žene pogorša. Ja 

sam to mnogo puta objasnio. Ako vam bude lošije, to je sam znak da ste 

izlečeni, vidite? I tako to se upravo kod nje svo vreme pogrošavalo, i gušilo 

je, zato što je oticalo. Ali to je dovelo do otkidanja izrasline, život iz nje je 

izašao. I njenog kašljanja na takav način, vidite, (Brat Branham kašlje.) 

Tako, to je bilo izvučeno iz ostatka njenog tela. I mrtva supstanca, upravo telo u 

kojem nije bilo žiovta (rak je isčezao), iskočio je napolje, vidite (?), pao napolje. 

   Tako, to je ono što se dogodilo, telo je tada izašlo napolje. Djavo nije bio 

taj koji je izašao napolje. To je bila kuća u kojoj je on živeo. On je izašao 

napolje zbog ženine vere u ono što joj je bilo rečeno, znajući da je Isus 

Hristos isti juče, danas, i za uvek. To je ono što je ubilo raka, iznelo život 

iz njega. 
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   Sada, ona je mogla otići nazad do doktora, i doktor je mogao reći,  
»Besmislica, ta bolest je tamo isto kao što je uvek bila.« To je bilo tačno, 

izraslina je još bila tamo, ali život više nije bio u njoj. Vidite? 
   Jeli to slika? (Brat Nevil kaže Bratu Branhamu. »To je slika izrasline 

koja je nestala sa Gospodje Beker, odande iz Springfila, Indijana. Ovo je 

uvećana slika toga što je ona prebolela, posle molitve«). Ovde je slika  iz-

rasline koja je bila na Gospodji Beker, iz Springfilda, Indijana, koja je  od 

nje odstranjena, posle molitve. To je slika te izrasline. Vidite, to je telo u 

kojem je djavo živeo. 

   To je živelo upravo kao što vi živite u telu u kojem živite; to bi moglo biti 

malo, veliko, crvenokoso, crnokoso, bilo šta da je to. Vidite? U ovom telu 

ili živi djavo, ili Hristos. Dakle, kada život izlazi iz vašega tela, ono je još 

uvek ovde na zemlji, vidite (?), ali život koji je unutar te izrasline više nije tu. 

   Kada je život izašao napolje, telo je još bilo tamo. I onda taj život je oslo-

bodjen iz njenog tela i bio je izbačen napolje, telo je izašlo iz tog života napol-

je. 

   Ali ako se nalazi na jednom mestu, odakle taj život ne može izaći napol-

je, onda vaše srce treba da podigne tu mrtvu supstancu i da pročisti krv, 

kad god ono zakuca. To prouzrokuje groznicu, i sve ostalo, zato što je to 

jedna infekcija. Vidite? Ja misilim da srce čisti krv, kada ona prolazi kroz 

jetru. Jeli to tačno, Sestro Dauch? Ja mislim da je to tačno. Srce, dok ku-

ca, uzrokuje pročišćenje. Ona je medicinska sestra, znate, i jedna druga 

sedi ovde ispred nje. I to je ono što prouzrokuje groznicu, i infekciju. To 

unosi infekciju u telo i prouzrokuje groznicu. 

   Sada, ljudi, vidite, to je vaša vera. To nikada nisu vaša osećanja. To nije 

ništa, bilo šta što je tako, ako moja ruka nije prava. Jer nema nikakve 

veze sa time. Moja vera je ta koja to čini. Vidite? Upravo ispred nas mi 
vidimo sliku savršeno isceljene osobe, verom. I onda mi upravo pravimo 

korak u vreme dok ne zakoračimo pravo u tu osobu, i upravo hodamo pra-

vo dalje sa time. Vidite? Tamo ste vi. I to je ono što čini tu stvar. Vaša vera 

- ne vaša osećanja - Vaša vera to čini. Neka je hvala i slava Bogu!  

    Sada, posle jednog trenutka molitve, mi imamo ovde predmet koji 

želimo da razmotrimo, i malo vremena tako da se Gospod može baviti sa 

nama u saglasnosti sa ovim. 

   I, sada, ako neki od vas treba da idu ovoga jutra, i neće biti u večernjoj 

službi, po volji Gospodnjoj, ja želim da budem ovde ponovo. Porodica se 

vraća nazad u nedelji kada je Božić. I onda, u Nedelju posle Božića, ako je 

volja Gospodnja, želim da propovedam moju Božićnu Poruku ovde u 

šatoru. Po volji Gospodnjoj, tekst će biti, jedan Putnik na ulici. 

 Tako pognimo svoje glave sada i ponudimo molitvu pre nego što pročita-

mo tekst. 

   Gospode Isuse, budi pored nas upravo u ovo vreme. I mi znamo da je 

teško kada smo mi u našoj maloj crkvi, kada mnogo nas mora stajati. I mi 
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smo ovde ne zbog udobnosti ovoga mesta, da bi smo dobili fizičku 

udobnost, zato što ovo mesto nije udobno. I mi nismo ovde da bi smo bili 

vidjeni. Već mi smo ovde zato što osećamo Tvoje prisustvo. I mi znamo  da 

si Ti ovde. Mi smo ovde radi korekcije. I mi smo ovde, zanjući da se nala-

zimo u domu Božijem. Mi se osećamo dobro kada smo ovde, nije važno 

koliko je tu neudobno, dok sedimo i stojimo stešnjeni. Mi smo ovde zbog 

toga što osećamo da je ovde Bog, isto tako se morao osećati taj dečak, te 

večeri, kada je Pavle propovedao celu noć; dugu propoved, verovatno od 

zalaska sunca do nejgovog izlaska sledećeg jutra. I mladi prijatelj koji je 

sedeo gore visoko je pao dole, i oni su mislili da je umro. Ali Pavle je 

položio svoje telo preko njega, i Duh Božiji koji je bio u glasniku je pov-
ratio duh života u telo tog dečaka. I on je rekao, »On će biti u redu,« i 

mladić je živeo. On je bio zainteresovan za ono što je Pavle govorio. 

   Isto tako, Bože, mi smo zainteresovani ovoga jutra za ono što bi Sveti 

Duh mogao reći našim srcima. I molimo se da Ti prelomiš Hleb Života za 

svakoga od nas, da, kada napustimo ovo mesto danas, da ovu zgradu ne 

napustimo kao isti ljudi koji smo bili kada smo ušli unutra. Neka 

Hrišćani budu bliži Tebi. Neka se grešnici danas preokrenu. Neka bolesni 

budu izlečeni. I neka nam Kraljevstvo Božije pridje bliže, čak da udje u 

nas. Jer mi to tražimo u Ime Isusa Hrista, dok čekamo na Njegovog Duha 

da nam da Božije Reči. Amen. 

   Sada pročitajmo neke Biblijske tekstove, jer Božija Reč je uvek u pravu. 

   I sada, vidim da ste vi veoma ljubazni prema onima koji stoje. Vidim 

nekoga kako ustaje i prepušta drugoj osobi sedište. To je veoma lepo. 

Voleo bih kada bi smo imali više mesta, ali mi upravo sada nemamo 

dovoljno mesta. 

   Okrenite Matejovu 27. Čitaćemo 11 – ti stih, i onda ćemo govoriti o 

ovom predmetu. 
   A Isus stade pred sudijom, i zapita ga sudija govoreći: ti li si car Jude   

jski? A Isus reče mu: ti kažeš. 

   I kad ga tužahu glavari sveštenički i starješine, ništa ne odgovori. 

   Tada reče mu Pilat: čuješ li šta na tebe svjedoče? 

   I ne odgovori mu ni na jednu riječ tako da se sudija divljaše vrlo. 

   A o svakom prazniku pashe bijaše običaj u sudije da pusti narodu po    

jednoga sužnja koga oni hoće. 

   A tada imahu  znatnoga sužnja po imenu Barabu. 

   I kad se sabraše, reče im Pilat: koga hoćete da vam pustim?  Barabu ili 

Isusa prozvanoga Hrista? 

   Jer znadijaše da su ga iz zavisti predali. 

   A kad sjedjaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: nemoj se ti ništa 

miješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala 

njega radi. 

   A glavari sveštenički i starješine nagovoriše narod da ištu Barabu, a Is-
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usa da pogube. 

   A sudija odgovarajući reče im: koga hoćete od ove dvojice da vam 

pustim? A oni rekoše: Barabu. 

   Reče im Pilat: a šta ću činiti s Isusom prozvanijem Hristom? Rekoše mu 

svi: da se razapne. 

   Sudija pak reče: a kakvo je zlo učinio? A oni iz glasa povikaše govoreći: 

da se razapne. 

   A kad vidje Pilat da ništa ne pomože nego još veća buna biva, uze vodu 

te umi ruke pred narodom govoreći: ja nijesam kriv u krvi ovoga pravedni-

ka: vi ćete vidjeti. 

   I odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na djecu našu. 

   Tada pusti im Barabu, a Isusa šibavši predade da se razapne. 

   Kakva je jedna tužna slika! Ja ovaj tekst tako nazivam, ako bi ste vi 

želeli da to tako označite, ili da ga tako nazovete. I možda bi traka mogla 

biti titlovana: Šta ću učiniti sa Isusom prozvanijem Hristom? I predmet 

koji želim da koristim, čiji tekst, je, »sa Isusom na vašim rukama.« Sa 

Isusom na vašim rukama, šta ćete uraditi? 

   Naša scena počinje ovoga jutra u sudskoj dvorani, gde je Pilat, 

guvernera, pozvao na scenu, da deluje i presudi. Bilo je rano ujutru, malo 

pre nego se rasvanulo, i on je bio prekinut u spavanju i pozvan napolje da 

sasluša slučaj ovog čoveka. 

   To je bilo vreme raspeća našega Gospoda i Spasitelja, Isusa Hrista. Oni 

nisu mogl, na Njemu da pronađu da je On bilo šta uradio, i On je odgo-

vorio na sve. To je upravo bio čas u kojem je to trebalo da bude tako. 

   Ništa se ne može dogoditi, ukoliko, tamo ne postoji nešto iza toga što bi 

prouzrokovalo, da se to pojavi na takav način. Treba da bude neki razlog 

za sve što se dešava. Zato što je to motivisano, naravno, duhom koji je u 

ljudskim bićima, i tako dalje. Postoji motivacija, i objektiv, i treba da post-

oji razlog. 

   I razlog što je ovo trebalo da se dogodi ovom Najvećem Čoveku koji je 

ikada živeo na zemlji, ili koji bi ikada mogao živeti; razlog što se to 

dogodilo na ovaj način, je bio taj što je bilo vreme da se to dogodi. Vidite? 

To je trebalo da bude tako, i nije bilo načina da se to izbegne. To je trebalo 

da bude u to vreme. 

   I Isus je trebao da dodje na zemlju baš tačno onako kako je to Božija 

Reč, o Njemu unapred predskazala. On je uradio upravo tačno ono što je 

Reč, rekla, da će On uraditi. On je živeo, baš tačno taj život, i Bog je ob-

znanio, ili manifestovao, Seme tog vremena. 

   Biblija počinje u 1.Mojsijevoj i ide do Otkrivenja. Sada ovde je lekcija 

koju želim da razumete, koja je rečena za svaku generaciju, u Bibliji, o 

izvesnoj stvari koja se dogadja kroz tu generaciju. 
   Upravo kao što je Daniel video i protumačio Nabuhodonozorov san;  
kako će započeti Paganska Kraljevstva, i kako će oni pasti, i kako će oni 
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završiti. I svi ovi narodi, u tim rasama i tim nacijama, - ove paganske sile 
vršile su vlast nad svetom, uradile su tačno onako kako je vizija rekla da 
će uraditi. 
   Kada je Nabuhodonozor, glava zlatna, bio uzet, onda su ušli unutra 
Medo Persijanci; i njihova priroda, prema prirodi materijala, je bila u 
skaldu sa onim što je prorok rekao, baš tačno tako. Nabuhodonozor je bio 
glava od zlata, koji je najveći i prvi u kraljevstvima. Onda su Medijanci i 
Persijanci bili srebro. I onda dalje trbuh od mjedi. I svaki metal postaje 
tvrdji i tvrdji; zlato postaje najmekše. I to se završava sa gvoždjem, koje je 
najtvrdje od svih tih metala. 
   Sada, svako od tih kraljevstava je došlo dole tačno, po prirodi, na način  
kako je prorok video da će doći. I šta je on činio? On je sejao seme za 
narode da gledaju, i svaki put kada je to kraljevstvo bilo uvedeno unutra, 
ono je moralo da deluje onako kako je Božija Reč rekla. 
   I onda je Mesija trebao da dodje na scenu. I kada je Hristos došao na 
scenu, On je trebao da odgovori na sve Božije Reči koje su trebale da se 
ispune, o kojima su govorili proroci, govoreći šta će da On uradi. 
   Mojsije je rekao: »On će biti Prorok kao ja.« I da smo imali vremena da 
to tipiziramo i da upravo pokažemo kako u tom užasnom vremenu, kada 
je Izrael bio u Egipatskom ropstvu, kako je Mojsije bio rodjen kao jedno 
čudno, neobično dete; i kako se on uzdigao, i kako je bio odgajan, i kako je 
bio skriven u korpi; i kako je postao vodja, otišao u planine i dobio od Bo-
ga zakon, i vartio se nazad dole. I on nije postao samo vodja, već 
sveštenik, i kralj, i vladar – sve te stvari – i kako je on upravo tačno ti-
pizirao Hrista. I Mojsije je rekao: »Gospod vaš Bog će vam podignuti Pro-
roka kao što sam ja.« Vidite? (5.Mojsijeva 18) 
   Sada, kada je Hristos bio rodjen, Izrael je ponovo bio u ropstvu, ovoga 
puta u Rimskoj Imperiji. I šta je On bio? Rodjen kao jedno osobito dete, i  
na jedna čudan način je On odgajan; u načinu na koji je on odlazio u pla-
nine, i došao je dole i rekao: » Čuli ste kako je kazano, starima, ’ Ne kradi’ 
- čuli ste kako kažu, ’ ne čini preljubu,’ ali Ja vam kažem, da svaki   koji 
pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.« Za-
konodavac, vidite, i Kralj, Sveštenik, i takodje Prorok, baš tačno kao Mo-
jsije. Tako sve te stvari su trebale da se ispune, i to je bilo kada je taj 
vremesniki razmak bio odredjen tamo da bude ispunjen život Mesije,  ka-
da je to bilo savršeno potvrdjeno. 
   Sada, ovo bi mogla biti poslednja lekcija koju ja za trenutak poučavam. 
Ja želim da joj se sada po mogućnosti približite. 
   Kada je Božija Reč bila govorena za ovu odredjenu generaciju, 
postoji neko ko će se morati pojaviti na sceni da ispni tu Reč, zato 
što je Bog izgovorio tu Reč. To je potvrda izgovrene Reči. I Isus je 
posedovao svaku kvalifikaciju, i bio je Reč, potvrdjeni Mesija,sasvim 
tačno. U Bibliji takodje postoje Reči koje su izgovorene za 
poslednje dane. Te Reči treba da dodju u život. 
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   I mi ovde nalazimo da je, u danima našeg Gospoda, crkva - skupština 
Njega već odbacila pre nego što je On došao u Pilatovu sudsku dvoranu.  
Oni su Njega odbacili, od samog dana kada je Njegova služba počela u 

prorokovanju i govorenju im Istine o Božijoj Reči. Onda, oni to nisu mogli 
razumeti, kako je On, budući jedan Čovek, mogao znati šta se nalazi u 
ljudskim srcima. Malo su oni znali da je On Božija Reč! »I Božija Reč«, 
Biblija kaže, » je razotkrivač misli i namera srca.« (Jev4,12) 

   I oni su želeli da Njega nazovu zlim duhom. I On je rekao: »za to ću vam 

oprostiti. Ali kada dodje Sveti Duh i počne da čini iste stvari, i ako kažete 
jednu reč protiv Njega, to vam nikada neće biti oprošteno.« 
   I sve što je On prorokovao da će se dogoditi u ovom danu, nešto treba da 
to dovede u život. Ali kada je to dovedeno u život, to će se razlikovati od 
onoga kako ljudi misle da to treba da bude, samo će Izabrani biti ti  koji 
će to videti. Uvek, Izabrani su jedini koji će to videti, zato što su oni iza-

brani i odredjeni da to vide. Zato, to ne može biti drugačije. 
   Isus je rekao, »Vi ne možete doći k Meni. Ni jedan čovek ne može doći 

osim ako ga Moj Otac ne dovuče; i svi koje mi je On predao će doći k Meni.« 
   Vidite? Jedan drugi put ne postoji. On je rekao, »Imate oči i ne možete 

videti; uši i ne možete čuti.« On je rekao: »Dobro je Izaija prorokovao o 

vama« Vidite? Izaijino proročanstvo protiče, manifestuje se. 
   Nemojte to zaboraviti, vi koji ste slušalac ovde ili na traci: Božija Reč mora 
biti objavljena. Bog je zadužen, da povede računa o tome, da se dogodi. 
   Upravo kao što je Jovan Krstitelj bio predodredjen da predhodi Hris-

tovom dolasku, morao je da se javi ovakav čovek koji će zauzeti to mesto. 

Tako je Reč morala biti ispunjena. 
   Onda je Isus došao kao pomazani Mesija i uradio tačno ono što je Božija 
Reč rekla o Njemu da će raditi; i ipak su Jevreji očekivali nekog drugog 
Mesiju – Kralja koji će doći sa gvozdenom palicom u svojoj ruci – što je 
daleko u budućnosti. Ali On je ispunio svaku reč. 
   Tamo jednog dana u Kafernaumu, kada je On uzeo Pismo i čitao je 

(jeste li primetili ?), On je samo pročitao deo od Pisma. I onda da je zat-
vorio tu Knjigu, i rekao je, »Danas se izvrši ovo pismo.«  

   Kada je On trebao da propoveda o godini milosti, jubilarnoj godini, sada, 
zašto On nije pročitao toga ostatka? Zato što se to odnosi na Njegov  drugi 
dolazak. Oni nisu imali potrebu da to znaju. To je za doba u kojem će On doći. 
   Ali za doba u kojem je On živeo, to je razlog što je On mogao reći: 
»Danas se izvrši ovo Pismo u ušima vašima.« Upravo ovde, vi to vidite.  

Da se propoveda o milostivoj godini, da uteši one koji su skrušenoga srca i 

izceli bolesne,« Zato je On došao. 

   Ostatak toga je bio da donese sud paganima, i tako dalje, tako to dolazi 
kao sledeće. Vidite, Pagani moraju Njega najpre da odbace. 
  Sada, kod raspeća, gde se mi nalazimo sa predmetom »Isus na vašim 

rukama,« Božija Reč je u potpunosti potvrdjena; to je dokazano više i više 

11 

 

   I mi ovde nalazimo da je, u danima našeg Gospoda, crkva - skupština 
Njega već odbacila pre nego što je On došao u Pilatovu sudsku dvoranu.  
Oni su Njega odbacili, od samog dana kada je Njegova služba počela u 

prorokovanju i govorenju im Istine o Božijoj Reči. Onda, oni to nisu mogli 
razumeti, kako je On, budući jedan Čovek, mogao znati šta se nalazi u 
ljudskim srcima. Malo su oni znali da je On Božija Reč! »I Božija Reč«, 
Biblija kaže, » je razotkrivač misli i namera srca.« (Jev4,12) 

   I oni su želeli da Njega nazovu zlim duhom. I On je rekao: »za to ću vam 

oprostiti. Ali kada dodje Sveti Duh i počne da čini iste stvari, i ako kažete 
jednu reč protiv Njega, to vam nikada neće biti oprošteno.« 
   I sve što je On prorokovao da će se dogoditi u ovom danu, nešto treba da 
to dovede u život. Ali kada je to dovedeno u život, to će se razlikovati od 
onoga kako ljudi misle da to treba da bude, samo će Izabrani biti ti  koji 
će to videti. Uvek, Izabrani su jedini koji će to videti, zato što su oni iza-

brani i odredjeni da to vide. Zato, to ne može biti drugačije. 
   Isus je rekao, »Vi ne možete doći k Meni. Ni jedan čovek ne može doći 

osim ako ga Moj Otac ne dovuče; i svi koje mi je On predao će doći k Meni.« 
   Vidite? Jedan drugi put ne postoji. On je rekao, »Imate oči i ne možete 

videti; uši i ne možete čuti.« On je rekao: »Dobro je Izaija prorokovao o 

vama« Vidite? Izaijino proročanstvo protiče, manifestuje se. 
   Nemojte to zaboraviti, vi koji ste slušalac ovde ili na traci: Božija Reč mora 
biti objavljena. Bog je zadužen, da povede računa o tome, da se dogodi. 
   Upravo kao što je Jovan Krstitelj bio predodredjen da predhodi Hris-

tovom dolasku, morao je da se javi ovakav čovek koji će zauzeti to mesto. 

Tako je Reč morala biti ispunjena. 
   Onda je Isus došao kao pomazani Mesija i uradio tačno ono što je Božija 
Reč rekla o Njemu da će raditi; i ipak su Jevreji očekivali nekog drugog 
Mesiju – Kralja koji će doći sa gvozdenom palicom u svojoj ruci – što je 
daleko u budućnosti. Ali On je ispunio svaku reč. 
   Tamo jednog dana u Kafernaumu, kada je On uzeo Pismo i čitao je 

(jeste li primetili ?), On je samo pročitao deo od Pisma. I onda da je zat-
vorio tu Knjigu, i rekao je, »Danas se izvrši ovo pismo.«  

   Kada je On trebao da propoveda o godini milosti, jubilarnoj godini, sada, 
zašto On nije pročitao toga ostatka? Zato što se to odnosi na Njegov  drugi 
dolazak. Oni nisu imali potrebu da to znaju. To je za doba u kojem će On doći. 
   Ali za doba u kojem je On živeo, to je razlog što je On mogao reći: 
»Danas se izvrši ovo Pismo u ušima vašima.« Upravo ovde, vi to vidite.  

Da se propoveda o milostivoj godini, da uteši one koji su skrušenoga srca i 

izceli bolesne,« Zato je On došao. 

   Ostatak toga je bio da donese sud paganima, i tako dalje, tako to dolazi 
kao sledeće. Vidite, Pagani moraju Njega najpre da odbace. 
  Sada, kod raspeća, gde se mi nalazimo sa predmetom »Isus na vašim 

rukama,« Božija Reč je u potpunosti potvrdjena; to je dokazano više i više 



12  

 

puta, da je On bio odgovor na Božiju Reč. 
   Vidite, Bog je Tu Reč već izložio. Neka propovednici studiraju. Ali, vid-
ite, oni uzimaju tumačenje koje daje neki čovek. Ipak vidite; nekog iz te 
grupe ljudi. Oni su toliko zaslepljeni za Istinu, da, kada je istina prezento-
vana, oni ne uspevaju da je vide. Ali, vidite, Bog je pravedan, On je dopus-
tio da se napiše. On je ima zapisanu, baš ovde u Knjizi, i što se danas tre-
ba dogodi; tako ta Reč će biti ispunjena. Ali ostali drugi koji  nisu odre-
djeni da vide tu Reč, nikada je neće videti, vidite? Oni su je potpuno 
pobrkali. 
   I na takav način su oni tu Reč imali onda. Oni nikada nisu saznali da je 
to bio On. I zahvaljujći znacima da je On bio Glasnik tog vremena, niko to 
nije mogao poreći. Njegov prorok je govorio o tome; »Onaj treba da raste,a 
ja da se umanjujem. Ja nisam dostojan da odrešim Njegove obuće, ali On 
stoji medju vama sada,»rekao je Jovan.« I On će doći. Već i sjekira kod 
korena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobra roda, biti od-
stranjeno iz šume, ili iz voćnjaka. To drveće više neće biti tamo.« 
   Sada, mi nalazimo da su se te stvari dogodile baš tačno onako kako je 
On rekao da će se dogoditi. On je mogao razotkriti misli njihovog srca. On 
je bio jedan Prorok. Sve što je On predskazao, dogodilo se upravo onako 
kako je On rekao. 
   »Ja idem gore u Jerusalim. Tamo će Sin čovečiji biti predat u ruke 
grešnika. I oni će ga zlostavljati, i razapeće ga. I On će ustati iz mrtvih 
trećeg dana.»Ali On je rekao,« Pazite da ovo ne kažete ni jednom čoveku.  
»I on ih je zaslepio da to ne vide, tako da oni to nisu razumeli dok se to 
nije ispunilo. 
   Vidite, mnogo puta On dopušta da budemo slepi do časa kada budemo 
imali potrebu za tim. On nam dpušta da budemo slepi za stvari koje vi-
dimo danas, jer ovo je čas kada mi imamo potrebu za tim, da bi potvrdio 
dan u kojem se nalazimo. Vidite? Naši očevi nisu znali te stvari. Biblija 
kaže da oni to neće znati. On ih je sakrio, i u poslednjim danima to 
će biti otkriveno sinovima Božijim; ili, to će se manifestovati, da 
bi pokazalo Njegovu slavu i Njegove hvale na zemlji. 
   I sve što je Daniel rekao o poslednjim danima, kako je on rekao da će  
»Oni koji poznaju svog Boga, učiniće velika dela« i toliko mnogo Biblijskih 
tekstova se vezuju za ovaj dan u kojem živimo! I kako će ta zla, pre-
varljiva vremena biti na zemlji. I ono što mi sada imamo u potpunisti 
predstavlja ispunjenje toga. 
   Njima je bila data prilika da Njega vide, ali su oni odbili svog Mesiju. 
 I danas je ista stvar, sama ista stvar. Nama je data prilika, zato što Bog  
ne može suditi, pre nego što bude opravdan za Svoj sud. 
   Sada, ako ste vi rekli odredjenoj osobi koja ide dole putem ubrzavajući  i 
vi bi ste je zaustavili da joj kažete: »Tamo dole na putu postoji rupa. Ako 
nastavite da idete tom brzinom, poginućete.« 
   I ako ona kaže: »Besmislica, ja znam šta radim!«, onda, vidite, krv ne 
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može biti na vama, zato što ste je vi u potpunosti upozorili. 
   Dakle, Bog čini istu stvar kroz svoju Reč. On ljude u potpunosti upozo-

rava o dolazećem sudu, i On pokazuje Svoje znake i čudesa koji su 

predskazani u Bibliji za ovo doba. On ih prikazuje, i ljudi upravo prelaze 

pravo preko toga. 

   Nije lako nekoj osobi da ode u pakao. Čovek krči svoj put za pakao. Prvu 

laž koju ste vi ikada rekli, vi ste znali da to nije u redu. Prvu cigaretu 

koju ste ikada popušili, vi ste znali da to nije u redu. Prvo zlo delo koje ste 

ikada počinili, vi ste znali da je to nešto loše. Ali iako vam je vaša savest 

rekla da to nije dobro, vi ste neprekidno prolazili kroz crveno svetlo, 

prelazili ste preko barikada. Vi ste nepromišljeni. Vi želite da uradite to, 

u svakom slučaju, da pokažete da ste neki veliki momak. Vidite? Ali, 

upamtite, vi s time krčite sebi put za pakao. Nije lako ići u pakao. Vi tre-

ba da odbacite Istinu da bi stigli tamo. 

   Pre nego što ste se sudarili, vi ste morali proći kroz crveno svetlo. Pre 

nego što ste doživeli havariju dole na putu, vi ste morali da se ne slažete 

sa upozorenjima koja su tamo postavljena. Ali, vi u vezi toga imate svoj 

vlastiti put, ali oni neće poslušati znake i upozorenja dolazećeg Suda; oni 

koji odbacuju Hrista to neće slušati. 

   Sada, pazite, šta su oni prihvatili umesto Hrista. Sada razmislite o 

crkvi tog dana, o njihovoj slepoći. Oni su prihvatili javnog ubicu, Barabu,  

čoveka koji je bio dokazani ubica, i zaista je čekao da mu se sudi. I doka-

zano je da je on bio ubica, i bio je jedan loš čovek. I samo zato što ih je 

Isusov život izazvao. 
   On je rekao, »Koji Me od vas kori za grijeh?« Greh je nevera! » Ako ne 

tvorim djela Oca svojega, ne verujte Mi; ako vam nisam rekao Istinu o 
Pismu. I Samo Pismo govori o Meni. Pregledajte Pisma, »On je rekao,   jer 

vi mislite da imate u njima Život vječni, i Ona su ta koja svedoče za Mene 

u ovom dobu.« 
   Ali oni su rekli: »On gradi Sebe Bogom. On sebe čini nečim.« On Sebe 

nije načinio ničim. Bog je Njega načinio Gospodom. On je bio Bog. On je 

bio navršavanje Pisma.On nikada Sebe nije načinio nečim. Bog je Njega 

načinio onim što je On bio. I, onda, to je bilo zato, što je to bio čas, da se 

ispuni svaka Reč. Ali oni to nisu mogli videti, zato što je to bilo protiv 

njihovih denominacijskih ideja, koje su oni izgradili u vezi Hrista. I oni su 

bili suviše zaslepljeni za Božiju Reč. 

   Sada, i pored toga, da bi se otarasili ovog Prijatelja, oni su morali da 

prihvate ubicu, nekoga ko je bio opasan za društvo. On je bio dužnik 

društvu, dužan njima; ubica! Oni su trebali da prihvate to, u cilju da od-

bace Hrista. 

   I pre nego što bilo koji muškarac ili žena mogu prihvatiti nešto što je 

zlo, oni treba da odbace nešto što je ispravno. Ima nečega u vezi prirode, 

postoji u njoj zakon, da vi treba da odbacite ispravnu stvar pre nego što 
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možete primiti pogrešnu stvar. 

   Kao što sam upravo citirao, ako niste mogli da se uzdržite od toga da 

kažete laž, vi ste rekli laž protiv vašeg ubeđenja. Vi ste rekli laž protiv 

vaše savesti. Vi ste rekli laž protiv onoga što su vas vaša majka ili roditelji 

učili. Čak vas sama priroda uči da ne bstei trebali da uradite. Tako, zato, vi 

treba da odbacite istinu, pre nego što možete prihvatitijednu laž. Vidite?  

   Tako to je način na koji su ovi prijatelji delovali, oni su morali da odbace 
Istinu. I On je bio Istina. »Ja sam Put, Istina , i Život.« 

   »U početku bješe Riječ, i Riječ bješe u Boga, Bog bješeRiječ. I Riječ post-

ade tijelo, i useli se u nas.« I Timoteju 3 : 16 » I, kao što je priznato, velika 

je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se 

angjelima, propovijedi se neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u 
slavi.»Bog Jehova! To je iznenadjujuće, to je zastrašujuće, pomisliti da je 

On bio Bog Koji je postavio solarni sistem u svemiru, koji je stvorio zvezde 

koje su hiljdu puta veće od ovoga sveta!  

   I kada bi jedna od tih zvezda krenula ka ovoj zemlji brzinom od deset 

hiljada milja na čas, bilo bi potrebno stotinu miliona godina da stigne 

ovde, toliko se ona nalazi daleko odavde. I dve male zvezde za koje se čini 

da su od prilike jedan inč udaljene jedna od druge, mogu ustvari biti  

dalje jedna od druge nego što smo mi udaljeni od njih. I, ipak, nema ni 

jedne a da ne drži svoje mesto. I ta velika galaksija! O, moj, masivnost i 

širina Božija, ko bi mogao stvoriti takve stvari! Svaka mora da drži dru-

gu. Zato ona stoji tamo gde je. Ako bi one izašle iz postojećeg reda, ceo 

sistem bi se raspao. 

   I to se dogodlio u Edenu. Kada je Jeva izašla iz postojećeg reda Božijih 

zapovesti, ceo ljudski rod je pao. 

   I to je ono što se dogodilo u Edenu. kada je Jeva izašla iz skladišta  is-

punjenog Božojom Rečju, cela rasa je pala. 

  To je ono što je nevolja danas. Mi ne bi smo trebali biti slomljeni u or-

ganizacijama i denominacijama, i tako dalje. Mi bi smo trebali da budemo 

sinovi i kćeri Božiji, držeći skupa veliku svetsku galaksiju. 

   Preko u Nju Jorku, prošle nedelje, slušao sam poruku koja citira 

Ajnštajna, velikog naučnika, koji je nazvan mozgom sadašnjeg vremena. I 

ja sam čuo to. Onda sam otišao da čujem Normana Vincent Peale – a u 

vezi njegove psihologije koja se odnosi na to kako bi ljudi trebali da se 

ponašaju, ili da hodaju, i da projektuju sebe u psihologiju. 

   Onda, o Ajnštajnu, on je govorio o galaksiji koja je bila tamo napolju 

izmedju sistema, van zvezda. I kada bi osoba mogla putovati brzinom 

svetlosti – sto – i – osamdeset – milja u sekundi –  razvivši tu brzinu, za 

pet minuta koliko miliona i biliona milja bi to bilo? I sto i dvadeset mil-

iona godina vremenskog perioda bi vam bilo potrebno da stignete do te 

galaksije! I onda sto i dvadeset ili sto i pedeset miliona godina kretanja i 

sto pedeset miliona godina za povratak. 
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   I oni su pogodili nešto što ih je dovelo u zabunu. I posle odlaska tamo 

napolje i povratka nazad, vama bi ustvari bilo potrebno tri stotine miliona 

godina da putujete, i kada se vratite nazad na zemlju, izgleda da ste ustvari 

putovali samo pedeset godina. Vi ste provalili u Večnost. Tome nema kraja. 

   I pomisliti da Bog Koji je stvorio sve to i postavio to u red, i izgovorenom 

Rečju to doveo u postojanje, došao je dole i postao je telo medju nama, da 

nas otkupi; i toliko bi nas poštovao sa Svojim uzvišenim Prisustvom, da bi 

On stao ovde na ovu grešnu zemlju u poslednjim danima,  i dokazao da je 

Njegova Reč takva, zato što je On obavezan prema toj Reči. Amen. Oh, 

suverensot i pravednost Jednog velikog Koji drži te stvari u Svojoj ruci! 

   Pazite, nacije. Crkva treba prvo da odbaci Njegovu Reč. Onda, pošto je  
crkva prvo odbacila  Njegovu Reč, i Njega nazvala »Beelzebulom« – zlim 

duhom - onda je On bio doveden pred vladu, tako da bi cela rasa trebala 

da bude osudjena. Sada mi nalazimo Isusa, ovoga jutra, pred vladom, 

Pilatom, Rimljaninom, da bude iskušan. I nalazimo da ga je crkva prvo 

odbacila, zato što oni nisu verovali Njegovu Poruku, zato što oni nisu poz-

navali Božiju Reč. 
   Isus im je rekao, »Da ste slušali Mojsija, verovali bi ste Mojoj Reči, zato što 

je on taj koji je govorio o Meni.« Vidite? Tamo je Reč koja dolazi Proroku, i 

Prorok je izgovorio Božiju Reč za vreme koje dolazi. I ovde je ta Reč identifiko-
vana; i On je rekao, »Vi kažete da znate Mojsija i on je vaš vodja. Vi ne znate 

Mojsija, niti znate njegovu reč.« Drugim rečima, On je rekao, »Ja sam Božija 

Reč. Ja sam identifikovana Reč za koju je Mojsije rekao da će doći, i vi Me 

osudjujete.« Radi njihovih tradicija, crkva je osudila Njega. 

   Sada, mi Njega nalazimo pred Pilatom, i u potpunosti priznatog, tako-

dje, identifikovanog crkvi, preko glasnika tog vremena. Njima je bila data 

šansa da vide i da veruju, ali oni su tu Reč odbacili. Zašto su oni tu Reč 

odbacili? Mnogi od njih su poželeli da veruju, ali njihove tradicije – ne lju-

di – njihove tradicije su bile kamen spoticanja. 
   Sada, vidite, kao Nikodem, koji je došao tokom noći. On je rekao,  »Ravi, 

znamo da si ti učitelj od Boga došao. Znamo da dolaziš od Boga. Ni jedan 

čovek ne može činiti ovijeh čuda koje Ti činiš, ako Bog nije sa njim. 
Mi ...»(Ko su »mi«, o kojima on priča? crkva, Fariseji, vodje tog vremena.) 

»Mi znamo. Mi smo u potpunosti uvereni da si ti ta osoba.« Zašto onda oni 

to ne bi mogli uraditi? Zbog njihovog sistema. Ja želim da to zaista 

duboko usisate, zato što je to ono čemu ja prilazim. Vidite? Sistem, kojem 

su se oni već pridružili, je bio ono što oni nisu mogli promeniti. Iako su oni 

zaista videli da je to bio Mesija, sistem sa kojim  su bili povezani im nije 

dozvolio da prihvate tu Reč.  
   Da li razumete? (slušateljstvo kaže, »Amen.«) Sada želim da pitam u 

ovoj vidljivoj audienciji, koliko njih razume šta govorim? Podignite svoje 

ruke. U redu. 

   Sada, sistem! Oni su verovali tu Reč, i oni su je poznavali. Kako bih 
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voleo da kažem tu istu stvar danas! Mi vidimo šta treba (je predskazano) 

da bude ovde danas. Mi to vidimo, ali sistem im neće dopustiti da prihvate tu 

reč. Oni su toliko indoktrinirani sa sistemom! Vidite, to nije osoba, to je sistem. 

   To je bilo kada sam govorio o Predsedniku nad kojim je upravo bio izvrešen 

atentat. To nije čovek (koliko ja znam, on je dobar čovek, on nikada nije ura-

dio nešto loše koliko ja znam), ali to je sistem. To nisu ljudi; to je sistem. 

   To nisu bili Jevreji; to je bio njihov sistem. Taj sistem je Njega osudio, 

zato što On nije tolerisao ili hodao sa njihovim sistemom. Da li razumete? 
(slušateljstvo kaže, »Amen.«) Sada, ista stvar se dogadja sada. I oni biraju 

ovog javnog neprijatelja, ubicu. 

   Ali sporno pitanje je sada u to uvuklo vladu. Tako da je vlada morala da 

izgovori ovu rečenicu, ako treba nekome oduzeti život, to je moralo da 

dodje pred vladu. Njima nije moglo biti dozvoljeno da to urade, zato što su 

oni bili pod vlašću Rima, i nisu mogli nikome oduzeti život, nije važno  
koliko je njihova crkva govorila: » Mi moramo da uradimo.« Zašto, oni to 

nisu mogli da urade ukoliko im Rim prvo ne bi dao odobrenje da to urade. 

Tako, to je moralo biti izneseno pred vladu. Sada vlada je uvučena u tu stvar. 

   Sada, ako to nije slika današnjice, onda ne vidim šta jeste! Vidite,  upra-

vo tačno tako! 

   Crkva to odbacuje, sada vlada je uvučena u to. Došlo je vreme kada će 

cela nacija, svi njeni pripadnici, su morali da učestvuju u tome. Odluka je 

doneta. Odlučni obračun je bio na dohvat ruke. Cela nacija je Njega od-

bacila, i na sebe je povlačila Božiji gnjev. Pre toga, čak je Njega crkva od-

bacila, što će doneti Božiji gnjev na crkvu. Ali sada je nacija Njega od-

bacila, da donese gnjev na svakoga. 

   I, danas, svet je Njega odbacio, da bi to donelo sud na celi svet. Svi 

narodi moraju biti osudjeni. 

   I mi znamo da je se to dogodilo u vreme velikog Rimskog generala, Tita. 

On je opseo Jerusalim, i onda konačno oni su jedni drugima jeli decu; jeli 

su koru sa drveća, i travu sa zemlje. I onda je Tit ujahao pravo unutra i 

upravo porušio zidine i spalio grad, i krv je tekla ulicama kao voda, kada 

ih je on tamo poubijao. 

   I to je trebalo da se dogodi. Pre nego što je pravedni Bog mogao  dopust-

iti da ljudi koje je On izabrao dodju pod takvu stvar, morao je da postoji 

za to opravdan razlog. On je pravedan. Njegovi zakoni zahtevaju Njegovu 

pravdu. I zakon bez kazne nije zakon. 
   Kada bih ja ovde u gradu dao zakon i rekao, »Dobro je proći kroz crveno 

svetlo,« i za to nema kazne, vi bi ste nastavili da prolazite kroz crveno 

svetlo. Tako mora da postoji kazna. 

   I kazna Božijeg zakona za odbacivanje Njegovog programa je smrt. I 

morala je da postoji smrt, tako je zato moralo biti plaćeno. 

   Mi stojimo u istoj sudnici danas, širom sveta, u sudnici. Sve denomi-

nacije su odbacile Božiju Reč. Ja znam da ovo zvuči veoma grubo. I ja 
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želim da prisutni propovednici koji ovde slušaju, i takodje oni koji slušaju 

trake, da sada pokušaju ovo da razumeju, dok pokušavam da to objasnim. 

Ali ja držim moju tačku, ili pravim svoju tačku ovde, i kažem  da mi 

danas stojimo (Brat Branham kuca tri puta po propovedaonici.) u drugoj 

Pilatovoj sudskoj dvorani. 
   Vi kažete, »Da sam ja stajao tamo, ja bih stao na stranu Isusa Hrista.« 

I, dobro, šta vi činite oko toga sada? To je stvar. Vidite? »Nije važno koliko 

je crkva Njega odbacila, ja bih stao na Njegovu stranu.»Vi imate 

priliku.Vidite? Oni su Njega odbacili. 

   Sada On je danas umoran, ili je upravo bio umoran, ili je na sudu, zato 

da bude formiran svetski sistem, koji je nazvan  Svetski Koncil Crkava.  

   Sada, šta su oni uradili? Oni su glasali da će se apsolutno ujediniti i 

imati svetski koncil crkava. I da sve crkve moraju pripadati ovom koncilu: 

ili, ako ne pripadate, neće vam čak biti dozvoljeno da propovedate, neće 

vam čak biti dozvoljeno da se molite za bolesne. I vaša crkva može biti 

iskorišćena za ono što njima odgovora. Ako oni budu želeli da u njoj  usk-

ladišćuju kutije, ili mnuiciju, ili bilo šta što oni žele da urade, vi uopšte 

nećete nad time imati kontrole. Vi ili pripadate Koncilu Crkava ili uopšte 

nemate mesta. 

   I ovo je sistem koji se formira ovde u Sjedinjenim Državama, koji ispun-

java Pismo do najmanje sitnice. Ono ispunjava ono što mi je Gospod go-

vorio 1933, vidite (?), i mi stojimo u tom vremenu ovoga jutra. 

   I Isus Hristos, Božija Reč, je na sudjenju, danas, kao što je bio kod 

raspeća. I sada je On na našim rukama. On je na rukama sveta. Božija 

Reč je jasno identifikovana, širom sveta, vidite (?), i On stoji na Sudu. Sve 

denominacije su Njega odbacile. I sada je On kušan u Koncilu Crkava, i 

oni su Njega ponovo odbacili i radije izabrali ono što su uradili onda. 

   Vidite! Priroda istorije se ponavlja, zato što priroda nastavlja da se 

kreće na isti način. Drveće nastavlja da raste, i dolazi povrće, i cveće, i 

svet se kreće upravo na isti način kao što je to bilo uvek. To je priroda. I 

priroda svakog doba produkuje ponovo, i produkuje refleksiju onoga što je 

ona bila ranije. I, danas, mi ponovo nalazimo sebe kako stojimo na tom 

istom mestu. 

   Sada,mi utvrđujemo, da se mi ponovo nalazimo na istom mestu. Isus je 

bio ta Reč (Jovanova, 1 – va glava). Mi svi to verujemo. On je bio ta  Reč. I 

zato što je On bio ta Reč (molim vas da razumete), On je trebao da 

bude protiv toga sistema. 

   I oni Njega nisu odbacili zbog Njegovih čudesa. Ne zbog toga. On je 
rekao: »Koji od vas me može optužiti?« 

   »I kakvo zlo je On učinio?«, pitala je žena. »Kakvo zlo je On uradio? 

Osim što je On lečio bolesne?« 
   Oni su rekli, »Mi Njega ne optužujemo zbog tih dela.« Vidite? »Mi ga 

optužujemo zato što On, budući čovek, gradi sebe Bogom.« I njihovo vlas-
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tito Pismo govori da je On Bog. 

   Izaija, veliki prorok koji je napisao šezdeset – i – šestu glavu knjige Izai-

jine, i on je počeo kod prve da govori; i u sred knjige dolazi Jovan 

Krstitelj; i ona se završava sa Hiljadugodišnjim Carstvom. I u Bibliji post-

oji šezdeset i šest knjiga, kao što u Izaiji ima šezdeset i šest glava.  Ne-

obično je da to pada tako. U Izaiji 9 : 6, on je rekao:  
   »jer nam se rodi dijete, sin nam se dade; i ime mu je, knez mirni, Bog 

silni, otac vječni, divni, savjetnik.« 

   I radi slepe tradicije, ili sistema, nisu mogli da vide, da je On bio Bog;  

niti preko njihovog vlastitog proroka, kome je došla Reč, koji je rekao da 

je On Bog. Slepi sistemi! Tako oni su odbacili Božiju Reč, i poželeli umesto 

te Reči ubicu, Barabu. 

   I, danas, Božija Reč, budći jasna za ovaj dan, je potvrdjena. Ona je 

postala ostvarena. Pokazano je da je Ona istina. I u poslednje dane, kao 
što je Isus rekao, »kao što je bilo u danima Sodome,« i tako dalje, »tako će 

biti pri dolasku Sina čovečijeg.« Sam Bog, Sam, Koja je Reč, predskazao je 

zadnje vreme i šta će se dogoditi; i da će to Svetlo zasijati u večernje vreme; i 

kako će – Malahija 4 –  On poslati te stvari i dokazati ih kao istinite. 

   I to je doneseno do mesta odluke, crkve - zajednice su to od-

bacile. I šta su crkve poželele? Ubicu Božije Reči; uzimanjem 

sistema. Ako je sitem suprotan Reči, onda je on ubuca Reči. I oni 

su poželeli denominacijsku tradiciju umesto istinske Reč, i mani-

festovane i dokazane da je bio Bog medju ljudima; znacima, kroz 

svetlost, isti Andjeo Gospodnji, vatreni stub. 

  Jedan isti koji je živeo na zemlji u telu Isusa Hrista, je došao 

Svom narodu u poslednjim danima, gde je nauka uzela fotografiju 

toga. Crkva je videla dela te svetlosti. Ona je u potpunosti identif-

ikovana preko traka i svega ostalog, širom širom sveta, i lično je 

manifestovana na službi. 

   I još uvek, uprkos toga, njihov sistem želi Koncil Crkava da 

osudi Istinu. Vidite? Želeći ubicu koji bi odstranio, ili zaustavio, 

ili sprečio ulazak. I, to će uraditi to, oni će zaustaviti takvu 

Stavar. Koncil Crkava će imati zadatak da to uradi. Tamo je žig 

zveri, Antichrist - protiv Reči, koja je Hristos. 

   Oni misle da je to tradicija. Oni misle da su njihove tradicije od Boga. 

Vidite? Ali oni neće ustati da stoje kod Reči, niti Bog to zaista potvrdjuje 

kao ispravno. Isus je nastupio da podrži Reč - ne njihov koncil, već Božiju 

Reč, i Reč je dokazala da je On bio Bog. 

   I Ona danas potvrdjuje da je Bog, zato što živi isti život, ona čini istu 

stvar medju nama koju je činila tamo nazad, i predskazala je to. 

   Tako šta oni rade? Oni su prihvatili, već, sam sistem koji će razapeti  

izabrane. I raspeće slobodnog interdenominacionalizma je na doh-

vat ruke. To je tačno. 
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   Sada, to nije u kotradikciji sa Pismem. To je u skladu sa Pismem. »I oni 

su napravili lik zveri,« ujedninjujući svetske denominacije u jednu 

Protestantsku denominaciju, formirajući lik zveri, prema Otkrivenju 13 : 
8. »I oni su nama stvorili lik zveri.« 

   Zver je »Rim« mi svi to znamo. Ali uvek je to bio Rim. Kako to može biti 

Rusija, kada Biblija kaže da je to Rim? Vidite, ljudi upravo dobijaju 

pogrešan utisak. Vidite? kako to može biti neka druga stvar, kada je 

predskazano da to treba da dodje iz Rima? 

   Krenimo ponovo nazad u Daniela, gvoždje i glina u stopalima; gvoždje 

nikada nije prestalo od kolena dole do stopala. I svako zna da Rusija tada 

čak nije bila ni poznata. To je bio Rim. Crvena aždaha je bio Rim. Uvek je 

to Rim. I to gvoždje se nikada nije izmenilo u nešto drugo, od Rima u 

nešto drugo; to je ostalo Rim. I zver je Rim! 

   I Rim je imao religiozni sistem čija smrtna rana u glavi je proizvela nje-

govu smrt, ali on je bio ponovo oživljen, od paganskog Rima do papskog 

Rima. I sada oni prave lik tome, iz zveri koja dolazi u Otkrivenju 13. 
   Jeste li to ikada primetili? Ova nacija ima broj »13« i pojavljuje se – ja 

ne kažem ovo da – (je neobično, iako, je po čudnovatome 

načinupostavljeno, matematički, upravo tačno jednoglasno sa Biblijom). 

Ova je nacija nadjena u 13 – toj glavi Otkrivenja.  

   Sve druge zveri izlaze iz vode, koja je mnoštvo naroda, Biblija kaže; ali  

ova mala zver izlazi iz zemlje, gde nije bilo ljudi. Ipak, to je bilo 

sličnojagnjetu (sloboda religije); onda je progovorilo kao jedna aždaha, i 

ujedinilo se sa silom i uradilo sve što je aždaha uradio pred njim. Tačno. 

Tako tu ste vi. To upravo treba da bude tako. Nema načina da se prođe 

pored toga. 

   I ovde samo mi, danas došli, formirajući jedan sistem. Sistem! Mi smo 

pokušali da napravimo da svi postanu Luterani, i nismo mogli to uraditi. 

Pokušali smo da ih sve napravimo Baptistima, i nismo u tome uspeli. Da 

svi postanu Metodisti, ili Pentakostalci; i nismo mogli da to uradimo. 

Tako, u cilju da se ovo uradi (malo je vremena), oni su formirali koncil, 

glavu, jedan lik zveri. To je tačno ono šta su oni uradili. I šta je to? Ra-

zapinjanje Reči, ponovo, je na dohvat ruke. To je na sudu i uskoro 

će doći do odluke. 

   Pazite, manifestovana Reč se razlikuje od denominacije. Ona se manifestuje. 

Božija Reč se razlikuje od denominacije. 

   Šta je ovo? Šta je ovaj sistem? To je satelit Rimu. Zar Biblija ne kaže da će to 

biti tako? Da, gospodine! U Otkrivenju 17, mi vidimo kako Rim sebi podiže 

duhovni sistem. Reprezentovan ženom. Žena! Crkva je uvek predstvaljena 

ženom. 

   Jer je zato nevesta Hristova jedna žena. Jeva je bila ta koja je pala; ona je ta 

koja treba da bude otkupljena. I Crkva (je šta?) je žena koja je otkupljena. 

   I ova žena sedi na zveri sa sedam galva. I mi znamo o sedam gora, i 
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tako dalje, kao što Biblija kaže da će biti. Tu nema greške. Nema šanse  

za grešku. Vidite?  

   I pazite onda, mi nalazimo da je ona bila »MAJKA BLUD-

NICAMA« Vidite? I majka i kćeri se ujedinjuju ponovo u 

zajedništvo. Gde, jednom, ćerka je pobegla od majke, da pokuša 

da živi pristojno; jer njena majka je toliko podla i razvratna da je 

devojka napustila dom. Uh – huh. Ali sada, od kako je ona počela 

da stari čineći i samo toliko mnogo zlih stvari, ona vidi svoju maj-

ku i misli da je njena majka u pravu. Ona formira svoj sistem po 

uzoru na svoju majku. Vidite? Tačno. 

   Ujedinjenjem Protestantskih denominacija se tačno ispunjava onako što 

kaže Otkrivenje 17. Svi čije ime nije zapisano u Jagnjetovu Knjigu  Života 

će pripadati njoj, jednoj ili drugoj, ili zveri ili liku zveri. Biblija  tako kaže. 

   I Isus je govorio o ovome, ne o Komunizmu. Već u Mateju 24 – ta glava, 

počinjući sa 21 – vim do 26 – tog stiha, On je predskazao da će duh u 

ovom sistemu biti toliko sličan pravoj stvari, da bi to ako je moguće bilo 

prevariti,i same Izabrane; Izabrane, čija su Imena napisana u Jagnjetovu 

Knjigu Života pre postanka sveta. I, iskreno, to ih je toliko povezalo, da je 

On rekao da se oni dani ne skrate, radi izabranih, ne bi se niko na zemlji 

spasao. I mi smo stigli samo do 1964. 

   Ovo je 1964, zar ne? I mislim da oni tvrde da je od prilike sedamnaest 

godina prošlo od tada, prema kalendaru. I mi imamo 1964 –tu, 1964 –tu, 

što će načiniti (šta je to?) trideset – i – šest godina je preostalo do 

dvadeset i prvog stoleća. 

   I svakih dve hiljade godina, svet je došao do kraja svog svetskog siste-

ma, religioznog sistema, do kraja svih sistema, i Bog je trebao da zakorači 

unutra. On je to uradio u danima Noa, prve dve hiljade godina. Drugih 

dve hiljade godina, i sitem se vraća nazad do mesta gde poziva naš tekst 

ovoga jutra, i On je ponovo poslao Svoju Reč. On je poslao Svoju Reč preko 

proroka u Nojevo vreme, prorok Noa; i ljudi su to odbacili. I sada je 1964 – 

ta, ostavljajući trideset i šest godina do čak još dve hiljade godina. Božija 

Reč je donesena, i sistem je Nju odbacio. 

   Koliko se blizu mi nalazimo? Može biti kasnije nego što mislimo. Vidite, 

to se može dogoditi u bilo koje vreme! Možda se to već dogadja koliko to 

znamo, kao što sam govorio prošle Nedelje kada sam bio ovde. Poslednje 

ime bi moglo biti u toj Knjizi; kada to bude, nema više ulaska unutra. 

Svet će se kretati dalje kao i pre, ali Crkva je zapečaćena. Pazite sada dok 

idemo dalje odavde. To su njihova imena, sada. On neće prevariti one čija 

imena su zapisana u toj Knjizi. 

   Šta je to? To treba da bude sistem. Vidite? I samo razmislite, pripadati toj 

denominaciji u tom sistemu, šta vi onda činite? Šta ste uradili? Vi ste 

zapečaćeni, vidite (?), od Božije Reči do ubitačnog sistema, koji udaljava; 
»imajući formu pobožnosti, ali poričući njenu Silu.« To je žig zveri. Tačno. Vid-
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ite?  

   Tamo preko je zver i ono što je ona učinila; i ovde je lik, ista stvar. I zver 

je bila velika, koja je formirala tu veliku univerzalnu crkvu u Nikeji, vid-

ite (?), koja je ceo svet uvela u taj jedan sistem. I oni su mislili da je 

ona bila toliko velika. »Niko nije mogao da ratuje sa njom« kaže 

Biblija. Protestanti u Koncil Crkava; što je formiralo sistem, da se 

za vas čak smatralo da niste Hrišćanin ili nešto slično ukoliko 

niste pripadali tom sistemu. 

   Tu je razlika izmedju žiga zveri i Božijeg zapečaćenja. Bog zapečaćuje  

Svojom Rečju. Vi verujete da je Božija Reč Zapečaćenje? (slušateljstvo 
kaže, »Amen.«) 

   Sada vi kažete, »Jeli to tačno, Brate Branhame?« Da, gospodine. 

   Sada, ja znam vi Subotari, ili Adventisti Sedmog Dana, govorite o tome 
kao o »Držanju Subotnjeg dana.« Ali to je – ne da budem loš prema vama 

– to je apsolutno nebibliski. 
   Efežani 4 : 30, kaže: »,I ne ožalošćavajte svetoga Duha Božijega koji-

jem ste zapečaćeni za dan izbavljenja.« Vidite Sada, Sveti Duh je Reč. 

Bog se ne sastoji od trojice.On je isti, u tri vremenska odeljka, od tri forme 

otkrivenja. Bog, taj Otac, preko davanja zakona; Bog, kao Sin, u milosti; i 

Bog, taj Sveti Duh, kao što vi to nazivate. Isti Bog u vremenskoj objavi 

Svetoga Duha. Bog, taj Otac, je bio ta Reč, Bog taj Sin, je bio ta Reč. Bog, 

taj Sveti Duh, je ta Reč. Vidite, to su samo tri forme otkrivenja. I Sveti 

Duh vas zapečaćuje, zato ste vi kroz Reč zapečaćeni.  
   Sada vi kažete: »Dobro, ja sam zapečaćen ...« 

   Dakle, onda, samo sebe identifikuje. Vidite? To se potvrđuje. Vi ne 

možete pripadati sistemu, i biti zapečaćeni kroz Reč sa sistemom, vidite, 

zato što su oni suprotni, jedni drugom. Vi to ne možete uraditi. U redu.  

   Sada mi nalazimo, da postoji velika mehanika mašine, mehanika velike 

mašine. 

   Mašina, automobil, poseduje pokretni klip, ventile, i karburator, i tako 

dalje. Oni predstavljaju mehaniku. 

   Želeo bih baš ovde da kažem nešto Crkvi što dolazi u moje sećanje. Vid-

ite, ja verujem da smo mi toliko blizu kraja, i ja ću sada nešto reći. Vidite? 

Vidite? Postoji toliko mnogo ljudi koji pokušavaju da objasne me-

haniku ali ne znaju kako. Vidite? I, znate, vi bi ste trebali to da znate. 

Mehanika je poznata. 
   Šta da je neko rekao, »Noa, želim da ti objasnim mehaniku kojom barka 

pluta. Kako se to dogadja?« On to ne bi mogao da uradi. 

   Vama nije potrebno da poznajete mehaniku; treba da poznajete 

samo dinamiku toga. Vidite, dinamika je ona, što je vi treba znate. 

   Kako?« Dakle, ako bi neko došao iz naroda Izraeskog ka Mojsiju, i 
rekao: »Mojsije, ja želim da shvatim. Kako si ti mogao stovriti životinje 

svojom vlastitom rečju.« 
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   On je rekao: »To nije moja Reč, to je Božija Reč. On mi je rekao da to 

uradim.« 
   »Reci, objasni mi kako si proizveo da na zemlju dodju muve, kada na 

zemlji uopšte nije bilo muva.« Vidite? Sam Mojsije to nije mogao objasniti. 
Vi ne treba da to objašnjavate. »Kako si proizveo da istočni vetar dodje i 

izduva prolaz na crvenom Moru, i mi svi smo te sledili po suvom zem-

ljištu? Objasni mehaniku toga. Kakav je bio sistem koji si koristio, Mojsi-

je? Šta? Reci mi nešto o naučnom izveštaju pokazujući mi koji si atom 

oslobodio.« Vidite?  

    On to nije znao. Dakle, on nije znao mehaniku; on je znao samo dina-

miku. I to je tako. 

   Ja ne mogu reći kako živim, ja ne mogu reći kako vi živite, ali vi živite. 

Ja ne mogu reći kako vaše srce pumpa, niti kako hrana koja ulazi pro-

izvodi krv uzmajući snagu iz te hrane dok ona ide u treći zid crevnog 

trakta, vraćajući je nazad u krvni život i šaljući je nazad kroz vas. Ja to 

ne mogu objasniti, ali hrana čini to. Vidite, ona to čini. Ja ne mogu to ob-

jasniti. Ja ne znam mehaniku. Dinamika je ta koju mi posmatramo.  

   Sada, Mojsije je mogao znati mehaniku, ali to nije bilo za nikoga 

drugog da razume tu stvar osim Mojsija. Oni su znali da je to de-

lovalo, i to je zadovoljavalo. Zašto ljudi ne mogu biti zadovoljni na 

takav način danas? Vidite? Nije svako mogao biti Mojsije. Post-

ojao je samo jedan Mojsije.Oni su upravo znali da je to bilo od Bo-

ga. Oni su videli da je to bilo od Boga. 

   I oni su sledili dalje i činili lepo dok nisu počeli da postavljaju 

pitanje oko toga i dok nisu poželeli da podignu nekoga drugog da 

uradi istu stvar: Koraha, Datana. I kada su dobili nekoga da unese 
unutra neke telesne imitacije, konačno je Bog rekao: »Odvojte se. Ne 

ulazite u taj organizovani sistem, vidite? Iskoračite odatle. Ja ću da 

progutam. I On je otvorio zemlju i progutao«  

   Vi ne znate, vama nije potrebno da poznajete mehaniku. Samo što treba 

da poznajete dinamiku, stvar koja pulsira to, koja čini to stvarnim, i da 

vidite da li to pogadja cilj kako Biblija obećava da će ga pogoditi u ovom 

danu. Vidite, to je ponovo Božija Reč. Natrag ka Reči! 

   Sada, velika mehanika se sada postavlja, i spremna je da se pokrene. Me-

hanika je već tamo. Oni već imaju mehanički sistem organizacije koji će do-
neti na zemlju »mir« oni kažu. Oni imaju jednu takvu stvar kao što su UNO. 

   Nacije su ujedinjene. To je vreme ujedinjenja. Propovedao sam o tome 

nedavno. Oni se skupa ujedinjuju, da donesu šta? Svetski mir. Oni su to 

uradili u Ligi Naroda. Oni su to uvek radili, i to nikada ne daje rezultat. 

To ne može dati rezultata. U.N. nije ništa drugo nego gumeni balon koji  

je nošen okolo od strane svakog vetra doktrine odredjene nacije. On će 

eksplodirati i planuti u nešto. To ne može delovati. 

   Niti Koncil Crkava može delovati. To je organizacija stvorena od ljudi sa 
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njihovim sistemom koji je suprotan Božijoj Reči, i to ne može delovati. 
»Hoće li dvojica ići zajedno,ako se ne sastanu?« Vi to ne možete uraditi. I 

kako može to uraditi Hrišćanska crkva? 

   Pentakostalci, Skupština Božija, i druge velike crkve Pentakostalnog  

sveta i ljudi Punog Evandjelja su izgubili svoje evangelističko učenje, 

same principe na kojima su stajali? I kada su bili podignuti, da izadju iz 

tih organizacija i da ih osude? I oni su trebali da izgube svoju evange-

lističku doktrinu da bi hodali sa ljudima koji se ne slažu sa principima 

Biblije, i sa božanskim Isceljenjem, i Božijom Silom, i sa Isusom Hris-

tom.« Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?« 

   Tu ste vi! To je čas gde smo mi stigli, i to je velika mašina koja je 

postavljena. Sada oni imaju mehaniku. Jedina stvar koju oni tre-

ba da imaju je Sotona koji se nalazi tamo unutra, sa dinamikom, 

da pokrene žigosanje od strane zveri. Kada je ona prisiljena, onda 

dinamika deluje. Mehanika je tamo. Oni to već imaju. 

   Dopustite mi da kažem nešto, takodje; ovo je vreme ujedinjenja, videti 

crkve kako se ujedinjuju, nacije kako se ujedinjuju. To je vreme uje-

dinjenja Boga i Njegove Neveste, takodje. I ja ovo kažem sa pošto-

vanjem i respektom. Ja verujem da je Hristova Nevesta pozvana. 

Ja verujem da je ona zapečaćena u Kraljevstu Božijem. Ja veru-

jem da je tamo mehanika. Oni čekaju na Dinamiku koja će je uz-

eti sa zemlje, u Slavu, u Uznesenje. 

Ja verujem to svim svojim srcem. Da, gospodine. Mi ne znamo  

kako će on to uraditi, ali On će to uraditi. 

   On je Dinamika. Mi upravo postajemo članovi mašine Njegovog 

tela, formirajući sebe u Njegov oblik, i Vidimo Njega kako Sebe 

ujedinjuje sa nama, u Njegovim delima, sa Njegovim darovima 

ljubavi, kako ih drži za nas upravo pre Svadbene Večere. I mi 

čekamo, očekujući to. 

   Njihova velika crkva, takodje, se ujedinjuje. 

   Ali Dinamika ove Crkve će biti ponovno ispunjenje Svetim 

Duhom koji smo primili u maloj meri dok Kamen najviši dolazi 

dole da nas ujedini sa telom. Ali kada se ta Glava i telo ujedine, 

puna sila Svetoga Duha će Nju podići gore tačno tako čak mrtvi 

(to su mrtvi u Hristu) od pre sto godina će ustati u lepoti Njegove 

svetosti, i poleteti na nebo. Dinamika je Sveti Duh. 

  I sada dinamika tog velikog režima koji su oni izgradili, tu veliku 

mašinu, će jednog dana raditi u ujedinjenom koncilu Svetskog Koncila 

Crkava, koji će takodje vršiti prisilu. Ali upamtite! 
   Vi kažete: »Kada se to dogodi   »– Onda će za vas biti suviše kasno. Vi 

ste već u tome. Bilo da želite da budete, ili ne, vi ste već tamo. Vidite? 

Pazite, vi ste već dobili tog duha na sebi onog dana kada su vetrovi Svetog 

Duha duvali sa istoka, severa, zapada, i juga, uveravajući ljude da budu 

23 

 

njihovim sistemom koji je suprotan Božijoj Reči, i to ne može delovati. 
»Hoće li dvojica ići zajedno,ako se ne sastanu?« Vi to ne možete uraditi. I 

kako može to uraditi Hrišćanska crkva? 

   Pentakostalci, Skupština Božija, i druge velike crkve Pentakostalnog  

sveta i ljudi Punog Evandjelja su izgubili svoje evangelističko učenje, 

same principe na kojima su stajali? I kada su bili podignuti, da izadju iz 

tih organizacija i da ih osude? I oni su trebali da izgube svoju evange-

lističku doktrinu da bi hodali sa ljudima koji se ne slažu sa principima 

Biblije, i sa božanskim Isceljenjem, i Božijom Silom, i sa Isusom Hris-

tom.« Hoće li dvojica ići zajedno, ako se ne sastanu?« 

   Tu ste vi! To je čas gde smo mi stigli, i to je velika mašina koja je 

postavljena. Sada oni imaju mehaniku. Jedina stvar koju oni tre-

ba da imaju je Sotona koji se nalazi tamo unutra, sa dinamikom, 

da pokrene žigosanje od strane zveri. Kada je ona prisiljena, onda 

dinamika deluje. Mehanika je tamo. Oni to već imaju. 

   Dopustite mi da kažem nešto, takodje; ovo je vreme ujedinjenja, videti 

crkve kako se ujedinjuju, nacije kako se ujedinjuju. To je vreme uje-

dinjenja Boga i Njegove Neveste, takodje. I ja ovo kažem sa pošto-

vanjem i respektom. Ja verujem da je Hristova Nevesta pozvana. 

Ja verujem da je ona zapečaćena u Kraljevstu Božijem. Ja veru-

jem da je tamo mehanika. Oni čekaju na Dinamiku koja će je uz-

eti sa zemlje, u Slavu, u Uznesenje. 

Ja verujem to svim svojim srcem. Da, gospodine. Mi ne znamo  

kako će on to uraditi, ali On će to uraditi. 

   On je Dinamika. Mi upravo postajemo članovi mašine Njegovog 

tela, formirajući sebe u Njegov oblik, i Vidimo Njega kako Sebe 

ujedinjuje sa nama, u Njegovim delima, sa Njegovim darovima 

ljubavi, kako ih drži za nas upravo pre Svadbene Večere. I mi 

čekamo, očekujući to. 

   Njihova velika crkva, takodje, se ujedinjuje. 

   Ali Dinamika ove Crkve će biti ponovno ispunjenje Svetim 

Duhom koji smo primili u maloj meri dok Kamen najviši dolazi 

dole da nas ujedini sa telom. Ali kada se ta Glava i telo ujedine, 

puna sila Svetoga Duha će Nju podići gore tačno tako čak mrtvi 

(to su mrtvi u Hristu) od pre sto godina će ustati u lepoti Njegove 

svetosti, i poleteti na nebo. Dinamika je Sveti Duh. 

  I sada dinamika tog velikog režima koji su oni izgradili, tu veliku 

mašinu, će jednog dana raditi u ujedinjenom koncilu Svetskog Koncila 

Crkava, koji će takodje vršiti prisilu. Ali upamtite! 
   Vi kažete: »Kada se to dogodi   »– Onda će za vas biti suviše kasno. Vi 

ste već u tome. Bilo da želite da budete, ili ne, vi ste već tamo. Vidite? 

Pazite, vi ste već dobili tog duha na sebi onog dana kada su vetrovi Svetog 

Duha duvali sa istoka, severa, zapada, i juga, uveravajući ljude da budu 



24  

 

van toga, pokazujući ljudima! 

   To je razlog što sam ja toliko protiv tog sistema. Ja sam video da je tamo 

bilo nešto, tama. Dok sam video te žene kako nose taj materijal na svojim 

licima. Rekao sam vam prošle Nedelje, znao sam da nešto dolazi. 

   Zašto sam ja uvek bio protiv takvog materijala? Ja to nisam znao; ali 

sada to znam. Zašto sam ja uvek bio protiv organizovane religije? To je 

zato što (ja to vidim sada) - to je žig zveri. Vidite? Ja to uopšte nisam 

rekao do pre par nedelja. Vidite? 

   Sada, posle Crkvene - politike, šta se onda dogadja? Pošto je Božija Reč 

istinski potvrdjena? Sada, pogledajte, ona je konačno dobila mesto tamo 

gde treba da budne odluka pogođena. Šta će biti njihov sledeći potez?  

   Šta je bio sledeći potez Jevreja pošto je Crkva odbacila Božiju Reč? Oni 
nisu želeli da imaju ništa sa time. »To je bio jedan zao duh.« On je znao 

misli njihovih srca. »To je bio zao duh.« Ipak, To je bila Božija Reč. Dela  

koja je On činio su svedočila o Njemu, potvrdila su ko je On. Oni nisu že-

leli da imaju bilo šta sa Njime. 

   Onda, sledeća stvar, To dolazi pred vladu. I ovo je jedna Crkvena —

Vlada, zato što su sve nacije uvučene u to. Onda je paganska nacija vla-

dala nad religioznom nacijom. Sada, sve je religija, tako to treba da  dodje 

pred jednu Svetsku - Religiju. 

   O, moj, slepac bi to mogao videti! I šta će slepac reći onda kada vidi ovo? 

Kada on to vidi, on će izaći iz svoje slepoće. 
   Pazite kada se ovaj Svetski koncil ujedini, to će biti.» Šta ćemo mi ura-

diti sa Isusom zvanim Hristos?« Oni sigurno ne žele da urade bilo šta sa 

time. Tako postoji samo jedna stvar koju treba uraditi, Tačno ono što su 

oni uradili onda, oni razapinju, sigurno - zatvaraju, privode ga ka ućut-

kavanju.« To se više ne može nastaviti. Tome se ne sme dozvoliti da ide 
dalje.»Prisiljavanje religije nacija im neće dopustiti da to više 

urade. Takva služba se odvija ovde, i takve stvari, će apsolutno biti 

rasprodaja.« Vi to ne možete uraditi bez odobrenja glavnog štaba, 

glave crkve.« Vidite? Lik zveri. O! Mi smo ovde, to je sve. Mi smo stigli. 

   To je istinski potvrdjeno; sledeći potez je da se On razapne. 

   To će biti ista stvar ponovo, prouzrokujući da svi koji se njima ne 

pridružuju budu izbačeni napolje i da im ne bude dozvoljeno da prop-

ovedaju, vidite? To ponovo razapinje potvrdjenu Reč obećanja, zaustavlja 
to.  »Vama više nije dopušteno da to imate. Nema više službi isceljenja. 

Nema više molitvi za bolesne. Ne, gospodine! Vi to ne možete uraditi. Ne, 

ništa od ovog drugog. Ne, gospodine! Ili ćete vi doći kroz okvir Koncil 

Crkava, ili vam to uopšte neće biti dozvoljeno.« 

   Sada vi možete videti zašto sam ja protiv denominacijske religije, zato 

što je to Žig Zveri. Rim je glava toga, jedan prvi. To je sasvim tačno. I ona 

prouzrokuje da svi to uzmu pridružujući se kćerima; to je, taj Lik. Majka 

toga je uradila istu stvar. Kada je Rim prvi put, u početku bio organi-
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zovan? Koja je prva organizovana religija na svetu? Rimo -Katolička. Ako 

neko ima i jednu reč koja kaže da to nije tako, dozvolite mi samo da to čujem. 

To nije ovde. Prva organizacija, prva crkva koja se ikada organizovala, je bila 

u Nikeji, Rim. Da, gospodine. I to je tačno  ono što su oni uradili. 

   I šta su oni uradili posle Luterove smrti? Oni su uradili istu stvar u Ni-

keji - Rim. Šta su uradili posle Veslija? Šta su uradili posle svih velikih 

pokreta koji su došli? Uradili su istu stvar, stvorili kćeri bludnice, baš 

tačno, savršeno. 

   Ja ovde imam zapisan mali Biblijski tekst. Možda bi bilo bolje da to 

izostavim. Ali gledajte! 

   Organizovana crkva je danas dobila skupa isti sistem. Jedina stvar koja 

im je potrebna je dinamika za to, samo nešto da tu stvar stavi u pogon. To 

prioritetno ide do odlučnog obračuna. 

   Katolička crkva i Protestantske crkve će postati prijatelji. Ja sam vam 

to govorio tokom poslednjih trideset godina. Oni će se ujediniti. I vi tačno 

vidite šta oni čine sada. Protestant nikada neće postati Katolik, ali 

oni će biti ujedinjeni u bratstvo, žig zveri, slično zveri. 

   To će biti kao način na koji je majka, Jeva, zatrovala ceo svet fizičkom 

Smrću. Majka, Jeva! Slušajte! Majka Jeva je zagadila ceo ljudski rod  

fizičkom smrću. Kako? Odbacivanjem Božije Reči i prihvatanjem nečega 

što je skoro slično toj Reči. Ona je proizvela svu fizičku smrt, zato što je 

napustila istinsku Božju Reč, verujući celu Božiju Reč osim jedne sitnice. 

Jedno malo neslaganje sa punom Božijom Rečju je prouzorkovalo svaki 

srčani udar, svaku smrt i sve što se ikada dogodilo na zemlji. Eva je to 

uradila - Majka smrti! Sada vidite gde mi dolazimo? Majka smrti, pazite, 

ona samo nije poverovala Božiju Reč. 
   Ona je rekla: »Bog je rekao ...« 

   Sotona je rekao: »To je tačno.« 

   »Bog je rekao.« 

   »To je tačno.« 

   »Bog je rekao.« 

   »To je tačno.« 

 »Bog je rekao...« 

   »Da, to je tačno. U načinu, to je tačno, ali, vidite, to nije sve od Toga. 

Vidite, vi ćete imati otvorene oči, vi ćete biti ...« 

   Ali Bog je rekao, i to postavlja tu stvar; Božiju Reč! (Brat Branham  

udara po svojoj Bibliji.) Vidite, to je počelo sa samo malo izvrtanja Božije 

Reči, i, ista stvar, to se na isti način završava. 

   Pazite, kćer je produkt majke i oca, jedinstvom. Sada ovde je nešto 

šokirajuće. Ali smrt, fizička smrt je ujedinjenje majke Jeve i Sotone, sku-

pa, neverovanjem u Božiju Reč. Oni su se ujedinili i doneli produkt smrti. 

Smrt je produkt ujedinjenja Sotone i Jeve. 

   Jeva je imala Božiju Reč. Sotona je protiv Božije Reči. I, pogledajte, skro 
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devedeset – devet i devedeset – devet stotina te Božije Reči, Sotona je 
priznao da je ispravno. »Tako blizu« i Biblija kaže, da u poslednjim dani-

ma,da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Vidite kako to započinje, 

kako je to uvek bilo, kako dolazi do završetka? – isti način, ujedinjeni u 

neveri u puninu Reči. Jeste li vi to razumeli? To je ono što je donelo smrt, 

ujedinjenje nevere sa Božijopm Rečju. Nevera, u samo malo, mali deo 

te Reči, neznatan, mali deo, stoti deo procenta te Reči. To mora 

biti stoprocentno! To je sve! 

   Pazite, Božije ćerke, istinska Crkva, Nevesta, je takodje produkt 

ujedinjenja Boga i Njegove Reči. Ujedinjenje Svetoga Duha i tela 

je priozvelo Sina Božijeg, produk Božije pravednosti. I u 

poslednje dane, rečeno nam je, »kao što je bilo u danima Sodome,« 

Nevesta će se ujediniti sa Božijom Rečju koja se manifestovala u 

telu, Svetim Duhom koji ih zapečaćuje u Boga, i izbacuej neveru, 

zapečativši joj ulaz unutra. 

   Kao što sam rekao, ako bi život Betovena bio u vama, vi bi ste živeli kao 

Betoven; da je život Hitlera u vama, vi bi ste živeli kao Hitler. I kada je 

život Hrista u vama, vi ćete živeti kao Hristos, i uradićete dela Hristova. I 

to će biti. Da je Hristos živ danas, On bi tačno činio ono što je Božija Reč 
rekla da bi činio danas. I ako Reč kaže :, »On je isti juče, danas, i zauvek,« 

zašto ovaj slepi crkveni svet ne može videti vreme u kojem žive? Vidite? 

   Jeva je prouzrokovala svu fizičku smrt, pokušavajući da unese nešto 

Sotonine krive nauke u Reč. I to je ista stvar koja se dogodila crkvi, u Ni-

keji — Rim, uzimanjem dogmi umesto Božije Reči. Ista stvar se dogodila 

Metodističkoj crkvi, Baptističkoj, Prezbiterijanskoj, i tako dalje; dok Svet-

lo ide napred u savkom dobu i oni odbacuju Božiju Reč. 

   To je razlog zbog kojeg su Luterani umrli kada se pojavio Vesli. To je 

bilo drugo doba. Božija Reč je došla napred, i oni su trebali da je prihvate ili 

da umru.  To je razlog što sada Pentakostalci umiru, zato što je ovde doba. 

Reč se otkriva, vreme orla je ovde, vreme kada Reč treba da se vrati nazad 

»da obnovi Veru očeva, ponovo nazad k deci.« I oni su toliko ujedinjeni, oni 

su odbacili Božiju Reč, i postali su ništa drugo, duhovna smrt, kao i uvek. 

   Božije telo, ujedinjeno kao Njegova Nevesta, budući jedno - on i Hristos, 

skupa, Duhom deluje u telu Crkve kao što je delovalo u telu Isusa Hrista, 

zato što je Ona deo Njegovog tela. To nije grupa od dvoje, već Jedno! Oni su 

Jedno. Muž i žena više nisu dvoje, već jedno. I Hristos i Njegovo Telo su jed-

no. I isti Duh koji je bio u Hristosu je u Njegovoj Nevesti, u Njegovom telu, i 

ujedinjuje ih skupa u čitavoj Reči. Sam Bog živi tamo, otkrivajući se. 
   I antihrist, je za to da kaže: »O, ja verujem u Hrista, ja verujem u 

Evandjelje, ja verujem u te Stvari,  ali,  znate ... »Tamo ste! « Ali, znate, 

dani čudesa su prošlost. Nema takvih stvari danas.»Vidite? Tamo ste vi! 

»O, ja ne verujem da treba da budete kršteni u Ime Isusa Hrista.« 

   Ali Biblija kaže da morate. Sada želim nekog teologa koji se ne slaže sa 
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time. Vidite? Vidite? To treba da bude tako. Vi kažete, »Dobro, krštenje 

ne čini nikakvu razliku.« Dakle, onda, zašto je to onda napisano? Zašto 

nije Pavlu bilo svejedno? Zašto nije bilo svejedno za sve ostale druge? Vi  

ili ste kršteni ili ne. 
   Biblija kaže, »Da imaš ime da si živ, a mrtav si,« jer nema drugoga Ime-

na pod nebom danoga ljudima. 

   Zašto ćete vi propovedati u tom Imenu, moliti se u tom Imenu, sve 

ostalo, ali kada dodjete do bazena za krštenje , vi odbacujete to Ime? Uh – 

huh. Vidite? 

   Rekao sam čoveku prošlog dana, rekao sam, “ Šta ako čovek – « 
On je rekao, » To ne čini nikakvu razliku.« 

Rekao sam, »Ako vam je prišao čovek, i onda je rekao da je kršten u ime 

»Ruže Šaronske, Ljiljna iz doline, i Jutarnje Zvezde, »da li bi ste rekli da 

je on u redu?« 
 On je rekao: »O ne!? 

Ja sam pitao »Da li bi ste ga vi ponovo krstili?« 

» Da.« 

Rekao sam: »Kako bi ste vi krstili?« 

   On je rekao, »U  ime Oca, Sina, i Svetoga Duha.« 

   Rekao sam, »U redu, sada vi ste uradili tačno istu stvar. Ako vi prizi-

vate ta imena,’ vi ste uradili istu stvar koju je uradio on kada je rekao’ 

Ruža Šaronska, Ljiljan iz doline, i Jutarnja Zvezda,’ zato što su to titule i 

’Otac, Sin, i Sveti Duh su titule. Vidite?« 

   On je odgovorio: Isus je kazao: ,Krstite u ime   « 
Ja sam odgovorio:»Tačno tako isto jeste On smatrao. Ali on nije rekao, ’ 

ponovite ove reči ’nego: ,Krstite ih u Ime,’ Ime! O, moj! »Rekao sam« 

Otac, Sin, i Sveti  Duh ’ su titule. Radi se o’ Imenu Oca, Sina, i Svetoga 
Duha.’ »Vidite? »Pitao sam: ´»Šta je rekao Petar, kako je glasilo? Šta su 

ostali od njih rekli da je to bilo? Vidite? Kako se zove on? Gospod Isus 

Hristos je Ime Oca, Sina, i Svetoga Duha.« On ima od prilike trideset 

hiljada domorodaca koji treba ponovo da budu kršteni, sada. Vidite? U 
redu. Ali to je tačno. Pavle je rekao: »Ako Andjeo sa neba javi vam jev-

anđelje drugačije ...« 

   Pavle je rekao tim ljudima koji nisu bili kršteni u Ime Isusa Hrista 

(Dela Ap. 19 : 5) da, bi primili Svetoga Duha, morali su da dodju. Iako su 

oni klikovali i zahvaljivali Bogu, i činili velike stvari, on je rekao da su 

morali da se vrate nazad i da budu ponovo kršteni, ali u Ime Isusa Hrista. 

Pošto ih je Jovan Krstitelj krstio, oni su morali da se vrate nazad i da bu-

du ponovo kršteni. 
   I on je rekao, u Galaćanima 1: 8, »Ako Andjeo sa neba uči nešto drugači-

je od onoga što sam vas ja učio, neka bude proklet.« Da, gospodine. Tako 

mi moramo da ostanemo ispravni u Reči, kod svake Reči. Vidite? 

   Pazite. O, Božija Reč nema ni malo grešaka, budite u to apsolutno sigur-
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ni. Ako u vašem umu postoji i malo sumnje, bolje to sada ispravite.  

Nemojte čekati do tada, zato što je onda suviše kasno. Nemojte čekati dok 

ne uzmete žig toliko duboko da više nikada nećete videti Božiju Reč, 

bićete slepi.  

   On je zaslepio Izrael, da bi mogao manifestovati Svoju Reč. On čini  istu 

stvar s Paganima, zato što oni hodaju pravo u to, baš isto kao što su to 

uradili onda. 

   Pazite, Jeva je odbacila i izgubila svoja prava. Pošto je videla Božiju Reč 

potvrdjenu od Boga, šta je On uradio, ona je odbacila Božiju Reč i izgubila 

svoja prava. Oni su uradili istu stvar u Nikeji - Rim. I istu stvar oni čine 

danas u Koncilu Crkava, baš tačno. Braćo, tamo je, od 1. Mojsijeve do Ot-

krivenja, ista stvar. To je ono što je uradio Izrael. To je ono što je uradio 

Pilat. To je ono što je cela stvar uradila, uvek, od Jeve do sada, ista stvar? 

Oni su odbacili potvrdjenu Božiju Reč i umesto nje uzeli dogmu. 

To formira smrt - duhovnu Smrt. Smrt. 

  Smrt! Božija Reč se još uvek propoveda mrtvima. Tačno! To neće 

biti kroz Hiljadugodišnje Carstvo, sada, vidite! Njima je to već 

propovedano. Možda oni primaju Božiju Reč baš sada. Vidite? 

   Kainovi sinovi, koji su bili produkt nevere u Božiju Reč, rugajući se 

poruci proroka Noa. Jeste li to zapazili? On je sa Božijom Rečju doneo  

predskazani sud, i imao je vidljive znake, potvrdjene znake da je vreme 

došlo do kraja, i Kainovi sinovi su se tome rugali. 

   Isto kao što to oni rade sada, tako su radili u danima Isusa. Tako su oni 

radili kroz sva doba. Uvek je bilo tako. Oni se rugaju i zbijaju šalu sa 
Božijom Rečju. On je rekao: »u poslednje dane doći će izrugivači, govoreći« 

»Nema razlike u vremenu, jer od kako oci pomriješe sve stoji tako do 

početka stvorenja.« »Vidite?  

   Tako su radili djavolovi sinovi, kroz religiozni sistem, manifestovanoj 

Božijoj Reči u vreme Isusa Hrista. Pogledajte, religiozni sistemi Jev-

rejskog naroda (Brat Branham udara nekoliko puta po propovedaonici, i 

kaže, »Sestro Rouz.«) Jevrejski narod koji je trebao da zna bolje, ali njihov 

sistem je prouzrokovao da odbace i da se rugaju Božijoj Reči (Za koju su 

tvrdili da je veruju) manifestovanoj, ni jedna Reč nije bila pogrešna. Oni 

su uradili istu stvar. 

   To je isto kao što oni rade danas. Religiozni sistem u ovoj velikoj mašini 

koju su oni sada postavili je, apsolutno, odbacio obećanja zadnjeg 

vremena; sa Porukom zadnjeg vremena, i Znakom - Zadnjeg vremena, i  

svega onoga što treba da bude za zadnje vreme, kao što je Bog to predska-

zao, reč po reč. 

   To je na traci. Da su me oni ubili, ili bilo šta da su uradili, nikada 

ne bi mogli zaustaviti tu poruku! Vidite? Ona će upravo ići dalje 

na isti način. Vidite? Ona je već napolju. Ona je na trakama. Ona je 

otišla. Vidite? Oni to nikada ne bi mogli zaustaviti. To je Božija Reč 
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zadnejg vremena, baš sada. Ona je potpuno potvrdjena i dokazana, pono-

vo i ponovo, znacima, čudima, mehanikama, dinamikama, naukom, 

crkvom, samim Bogom. Sve je dokazalo da je to čas; i sa Božijom Rečju i 

sa znacima i čudesima. 

   Poruka odobrena od Boga medju vama, znacima i čudesima tog časa. 

Poruka da Isus Hristos nije mrtav, već da živi upravo isto kao što je živeo, 

i šalje napred tu vest. I to tačno ispunajva Malahiju 4, drugi deo i sva dru-

ga Pisma za koja je Isus rekao da će se ostvariti u poslednjim danima. 

Ona su totalno ispunjena, naučno, i od strane sveta. I magazini su nosili 

velike slike krugova svetlosti, kao što je ovde predskazano, i Andjeo Boži-

ji, koji je došao dole, o kojem oni nisu znali ništa. I širom, svuda, to je 

dokazano, širom sveta! 

   Sledeća stvar je raspeće, i mi se suočavamo sa time. Kao što je Isus 
rekao onda, »šta da kažem, ’ Spasi Me, Oče, od ovog časa?’ Ali, ne Moja 

volja, nego Tvoja da bude moja,« vidite (?), na zemlji, kao što je na Nebu. 
   To je ono što Crkva kaže, danas, iz svog srca, » ja se pridružujuem 

nečemu? Ne, Gospode, ne. Neka bude Tvoja volja, kao što je na nebu.« 

   Pazite, posle obećane Reči za to doba koja je bila potvrdjena, oni su tu Reč 

odbacili. Oni su uradili isto danas. I sada ja dolazim dole do svršetka. I kao 

što je On došao onda, jasno identifikujući Sebe kao Božiju Reč, i to je došlo 

do odlučnog obračuna, gde oni moraju birati Božiju Reč ili uzeti sistem, to je 

danas došlo do iste stvari, gde oni moraju uzeti Božiju Reč ili uzeti sistem. 

   I oni su uzeli sistem. Sada, i šta se kroza to dogodilo? Na završetku, 

On, Isus, je predan na rukama sveta. Tačno. 

   Sada, moj tekst. Ja sam mnogo vremena upotrebio da bih ga 

izgradio, ali ja sam sada upravo počeo. Vidite? Nemojte ustati. Ja 

sam upravo pučavao. Pogledajte, ovde je moj tekst. Mi znamo to. 

To postavlja pozadinu. Mi imamo to sve postavljeno na jednoj 

traci sada ovde. Postavimo to pravo dole kući i pogledajmo kako 

to izgleda, stavimo to pod ogledalo. 

   Isus je na rukama naroda. On je predan na rukama crkve. Šta 

ćete vi uraditi sa Isusom koji je nazvan pomazana Reč. 
   »Hristos« znači »pomazana Božija Reč.« Vidite? 

   »Šta ćete vi sa ovim Isusom da učinite? Pilat je rekao: A šta ću učiniti s 

Njim? Kakvu bi odluku ja trebao da pogodim? I šta ću učiniti sa ovim 

Isusom, taj koji će biti nazvan Hristos?« 
Šta je svet vikao? Šta crkva, šta je skupština vikala? »Razapni Ga! 

Zaustavite Ga! Mi To više ne želimo.« 

   Pitaću vas nešto. Možete li zamisliti krivicu na Oslavldovim rukama, ovo-

ga jutra, onoga koji je ubio Predsednika?  Da li bi ste mogli zamisliti da je za 

njega moglo ostati i malo misloti? Krv Predsednika Sjedinjenih Država je na 

njegovim rukama. Da li mislite da bi Federalni Sud – Nije važno koliko on 
moli, »Ja nisam mislio da uradim to.«? To ga ni malo ne bi opravdalo. On će 
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poginuti. Zašto? On na svojim rukama ima Predsednikovu krv. 

   Da li bi ste mogli zamisliti njegova osećanja? Da li bi ste poželeli na 

svojim rukama? (slušateljstvo, “ne.’) 

   Dakle, šta je u vezi krvi Isusa Hrista onda? Da li mislite da ćete dobiti 

opravdanje, pošto je potpuno potvrdjeno da je Njegova Krv na vašim 

rukama? Kako ćete izbeći tu Krv? Njegova Krv je na vašim rukama. 
»Krv!« Grešniče, kuda idete odavde? Šta ćete uraditi posle skupa ovoga 

jutra? 
   Da li mislite da ćete reći, »Dobro, ja sam prisustvovao – ja nisam mislio 

da budem loš«? Oslavld bi mogao reći istu stvar. 

   Ako će pravda Vrhovnog Suda pozvati pravdu, ona će pozvati. To je ap-

solutno o naciji. Cela nacija je vezana za taj Vrhovni Sud, i ne može ništa 

ostati. On je počinio kriminalni akt. On mora za to da plati. Nije važno 

koliko on nije mislio da to uradi, kakve su bile njegove namere, ili bilo šta 

drugo u vezi toga; on će da plati za to, svakako. 

   Ako naš Vrhovni Sud i njegova pravda zahtevaju odmazdu, koliko više 

ćete vi naći sebe kod pregrade u Sudu Božijem, kada dodjete sa Krvlju 

Isusa Hrista na svojim rukama? »Šta ću ja uraditi sa Isusom zvanim 

pomazana Reč?« Vi ste čuli tu Reč. Vi znate da je Ona istina. To je potpu-

no potvrdjeno. 

   Ubica? Da li bi ste vi zahtevali denominacijskog ubicu Reči, pre nego  

nevinog Hrista? Da li bi ste vi zahtevali razapeće? Da li bi ste se vi usudili 

da uzmete Barabu? Da li bi ste pozvali Barabu?  Kako se bilo ko može 

usuditi da to uradi, da pozove Barabu, ubicu Reči; pre nego da uzme Reč, 

Samu, koja je Život? I Ona je na vašim rukama. 

   Kada sam čuo za ubicu Predsednika Kenedija, ova Poruka mi je pala na 

srce. Pomislio sam, šta će taj čovek uraditi? I nema načina da se sada iza-

dje iz toga. Može se dogoditi da se on sada osvestio i uvideo šta sledi. 

   I vi ćete se jednom probuditi. Ovde, ili na traci, bilo gde da ste, vi ćete se 

jednom probuditi, Grešniče, i uvideti da je na vašim rukama Krv, i  to 

Krv Sina Božijeg, i vi ste krivi za ubistvo Njega. Vaša nevera u Njegovu 

Reč, zbog toga što niste uspeli da vidite Njegovoga potvrđenja, što ste 

ožalostili Svetoga Duha. I šta možete uraditi osim da stanete pred Božiji 

Sud, znajući šta će vam se dogoditi!  

   Da, krv Džona Kenedija na Oslvadovim rukama će biti manja stvar, u 

poredjenju sa Krvlju Isusa Hrista na vašim rukama kada stanete pred Boga. 
   »Šta ću ja uraditi sa Isusom zvanim Hristos?« Pilat je pitao. On je bio 

predan u Njegove ruke. (Brat Branham kuca nekoliko puta po propovedaoni-

ci.) 

   Krv Isusa Hrista je položena na rukama slušateljstva. 

I krv Isusa Hrista je postavljena na ruke ove nacije, i širom ovoga 

sveta, gde se nalaze ove trake; i te stvari su potvrdjene i dokazane 

od Boga. 
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   Sada šta ćemo mi uraditi sa ovim Isusom zvanim , »Isti juče, danas, i 

zauvek«? Šta ćemo mi uraditi sa ovim Isusom?  

   Jeste li spremni da zauzmete svoje mesto na Njegovoj strani? 
(slušateljstvo kaže, »Amen«.) 

   Kao što je bio slučaj sa Pilatom, ostale su tri stvari koje vi možete uradi-

ti sa Njim. Pilat je pokušao da uradi sve tri, ali nije uspeo. Postoje tri 

šeme koje vi možete pokušati, ali one nikada neće delovati. Pilat je 

pokušao da sa Njega skine svoje ruke. Ali kada ste jednom postavili 

svoje ruke na Njega, on je na vašim rukama. Pilat je pokušao tri različita 

načina, i nije uspeo. 

   Mi se moramo suočiti sa činjenicom da je On na našim rukama. Mi 

smo Njega videli u Njegovoj Reči. Mi vidimo Njega kako potvrdjuje Sebe. 

Mi znamo da je On isti juče, danas, i zauvek. Jeli to tačno? (slušateljstvo  
kaže, »Amen.«) 

   Onda, ja ne govorim samo ovom slušateljstvu ovde ovoga jutra, zato  što 

ja govorim samo za šest ili sedam stotina ljudi, možda, ali ja govorim  mil-

ionima na ovoj traci koja će ići širom sveta. Vidite? On je na vašim 

rukama; u zemlji traka, bilo gde da ste vi. Vi znate da je Božija Reč isti-

na. Ako ne znate, onda ste slepi; vi ne možete videti Božiju Reč, niti 

možete videti Boga u Božijoj Reči. I On je na vašim rukama. Sada šta 

ćete vi uraditi sa Njim? 

   Pilat je pokušao da se Njega otarasi, ali mi treba da se suočimo sa 

činjenicama. Pilat je trebao da se suoči sa Božijom Reč. On je znao. On je 

čuo. 
   Dakle, vi kažete, »Ja zaista nikada nisam video ništa od toga.« Vi ste 

čuli tu Reč, svakako. Vi je slušate sada. Vidite?  

   On je želeo da Isus učini neko čudo, ili trik, za njega. Ali On nije izvodio 

trikove; On je samo uradio onako kako Mu je Bog zapovedio da uradi.  
   Vi ste čuli, »Vera dolazi slušanjem.« Vi imate veru, kako da se udaljite 

od toga, a da ovo bude na vašim rukama? Ali on je morao da se suoči sa 

činjenicama, svakako. On je to uradio, i tako mi treba da se suočimo sa 

činjenicama. On je u potpunosti informisan. Razmislite, sa krvlju jednog 

čoveka na svojim rukama!  

   Čovek treba da pazi kada ima krv drugog čoveka na svojim rukama. 

Pogledajte u avion. Pilot aviona, kada on treba da uzleti sa tim avionom, 

on proverava svaki instrument. Zašto? On u svojim rukama drži nečije 

živote. Svaki mali instrument koji može biti proveren, on je proverio. Ka-

da on izadje napolje i okrene okolo avion, on motoru daje pun gas, i vidi 

da je zagrejan. On celim putem izbacuje regulator, da vidi da li će paljenje 

goriva u motoru uspeti da odvoji avion od tla.  

   Vi ste bili, mnogi od vas, u avionu, i sedeli ste tamo dok se ceo avion 

tresao dok uzleće. On daje njemu sve što ima, da vidi da li je nešto van 

linije. Ako jeste, to će biti ispljuvano i motor će otkazati. Ali on to provera-
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va ponovo, i vi treba da sedite tamo trenutak dok on to ponovo proverava. 

I ako ga oni malo zadrže, on to ipak ponovo proverava. 

   Kako bi crkva trebala da to ponovo proverava, i ponovo, i ponovo, i pono-

vo! Mi čekamo na Njegov Dolazak. Mi čekamo da budemo uzneseni. Bolje 

je da smo to proverili pomoću Božije Reči, ne pomoću nečega što 

je neko rekao. Budite sigurni da znate, sami, kao lično iskustvo sa Hris-

tom. Proverite to ponovo, i ponovo, i ponovo. 

   Zašto? On na svojim rukama ima krv čoveka. Bolje je bilo da proveri! 

   Šta je sa doktorom koji se sprema da izvrši operaciju? Mi imamo par 

doktora koji sede ovde ovoga jutra. Pazite, šta doktor radi pre nego što 

ode u hiruršku ordinaciju. On želi X – zarke. On želi da proveri krv. On 

želi da proveri srce. On želi da vidi da li imate prehladu, pre nego što daje 

anestetik. On proverava svaki instrument; on ih dobro prokuva, da osig-

ura da na njima nema klica. On čini sve. On proverava sve, i sve, i sve, 

ponovo. Zašto? On u svojim rukama drži život jednog čoveka. On želi da 

bude sasvim siguran da je sve u potpunom u redu, po svoj mogućnosti. 

   Šta je sa tobom? Šta je sa tobom, grešniče, šta ti osećaš u vezi toga? 

   Imati krv čoveka na svojim rukama, znači da imaš odgovornost kao pilot; i 

on proverava, doktor to čini. On proverava; i još šta više, toliko naučnih in-

strumenata. Kada vi imate krv čoveka na svojim rukama, šta onda radite?  

   Kad sudija namerava da izgovori rečenicu, pogledajte kako on čita te 

knjige, savim i sasvim i sasvim i sasvim; on ide preko svake sitnice preko 

koje može, vidite (?) , pre nego što izgovori rečenicu. Zato što on ima krv 

čoveka na svojim rukama, tu mora biti nečega što će opravdati to. Vidite?  

   Šta je sa nama, kada vidimo da je se to u potpunosti identifikovalo da je 
»On isti  juče, danas, i zauvek«? On je ovde. On je na našim rukama. On 

je na vašim rukama! Šta ćete uraditi sa Njim? »Šta ću ja uraditi sa ovim 

Isusom koji je pomazani Hristos?« 
   »Šta On čini? Kako vi znate da je to On?« 

   Prema obećanju ovoga dana, dana u kojem živimo, postoje mnoga mesta 

Pisma, obećanja, za ovaj dan, u tom danu u kojemu mi živimo ovaj zadnji 

deo, treba da se ispuni, za ove poslednje dane. Postoju stvari koje su ovde 

napisane, koje treba da se dogode, i one su dogođene. Šta je to?  Isti poma-

zani Hristos, ta pomazana Reč! Šta ćete vi uraditi sa tom Rečju? Hoćete li 

je prodavati denominaciji? 

   Sada šta je Pilat uradio? Prva stvar koju je Pilat uradio, je bila da 
pokuša da ispere Njega sa svojih ruku, govoreći: »O, On je u redu. 

On je ispravan«.Vidite? 
   Vi kažete, »O, siroti Pilat« Pilat! Da li ga mnogo ljudi opravdava? Ne, 

ne, ne! On je bio na njegovim rukama. On je čuo Poruku, on je video 

Božiju Reč, i On je bio na njegovim rukama. To je tačno. 

   On je poruku čuo, on je tu Reč video; sada je On njemu predan bio,  tako 

je On predan na vašim rukama. To je tačno. 

32  

 

va ponovo, i vi treba da sedite tamo trenutak dok on to ponovo proverava. 

I ako ga oni malo zadrže, on to ipak ponovo proverava. 

   Kako bi crkva trebala da to ponovo proverava, i ponovo, i ponovo, i pono-

vo! Mi čekamo na Njegov Dolazak. Mi čekamo da budemo uzneseni. Bolje 

je da smo to proverili pomoću Božije Reči, ne pomoću nečega što 

je neko rekao. Budite sigurni da znate, sami, kao lično iskustvo sa Hris-

tom. Proverite to ponovo, i ponovo, i ponovo. 

   Zašto? On na svojim rukama ima krv čoveka. Bolje je bilo da proveri! 

   Šta je sa doktorom koji se sprema da izvrši operaciju? Mi imamo par 

doktora koji sede ovde ovoga jutra. Pazite, šta doktor radi pre nego što 

ode u hiruršku ordinaciju. On želi X – zarke. On želi da proveri krv. On 

želi da proveri srce. On želi da vidi da li imate prehladu, pre nego što daje 

anestetik. On proverava svaki instrument; on ih dobro prokuva, da osig-

ura da na njima nema klica. On čini sve. On proverava sve, i sve, i sve, 

ponovo. Zašto? On u svojim rukama drži život jednog čoveka. On želi da 

bude sasvim siguran da je sve u potpunom u redu, po svoj mogućnosti. 

   Šta je sa tobom? Šta je sa tobom, grešniče, šta ti osećaš u vezi toga? 

   Imati krv čoveka na svojim rukama, znači da imaš odgovornost kao pilot; i 

on proverava, doktor to čini. On proverava; i još šta više, toliko naučnih in-

strumenata. Kada vi imate krv čoveka na svojim rukama, šta onda radite?  

   Kad sudija namerava da izgovori rečenicu, pogledajte kako on čita te 

knjige, savim i sasvim i sasvim i sasvim; on ide preko svake sitnice preko 

koje može, vidite (?) , pre nego što izgovori rečenicu. Zato što on ima krv 

čoveka na svojim rukama, tu mora biti nečega što će opravdati to. Vidite?  

   Šta je sa nama, kada vidimo da je se to u potpunosti identifikovalo da je 
»On isti  juče, danas, i zauvek«? On je ovde. On je na našim rukama. On 

je na vašim rukama! Šta ćete uraditi sa Njim? »Šta ću ja uraditi sa ovim 

Isusom koji je pomazani Hristos?« 
   »Šta On čini? Kako vi znate da je to On?« 

   Prema obećanju ovoga dana, dana u kojem živimo, postoje mnoga mesta 

Pisma, obećanja, za ovaj dan, u tom danu u kojemu mi živimo ovaj zadnji 

deo, treba da se ispuni, za ove poslednje dane. Postoju stvari koje su ovde 

napisane, koje treba da se dogode, i one su dogođene. Šta je to?  Isti poma-

zani Hristos, ta pomazana Reč! Šta ćete vi uraditi sa tom Rečju? Hoćete li 

je prodavati denominaciji? 

   Sada šta je Pilat uradio? Prva stvar koju je Pilat uradio, je bila da 
pokuša da ispere Njega sa svojih ruku, govoreći: »O, On je u redu. 

On je ispravan«.Vidite? 
   Vi kažete, »O, siroti Pilat« Pilat! Da li ga mnogo ljudi opravdava? Ne, 

ne, ne! On je bio na njegovim rukama. On je čuo Poruku, on je video 

Božiju Reč, i On je bio na njegovim rukama. To je tačno. 

   On je poruku čuo, on je tu Reč video; sada je On njemu predan bio,  tako 

je On predan na vašim rukama. To je tačno. 



33 

 

   Šta je on uradio? On je pokušao da kaže, »O, dobro, On je dobar čovek. 

Ja na Njemu ne nalazim krivice.« 
   Ako to nije odgovor koji toliko mnogo njih danas daje! »O, nema ničega 

lošeg u ovoj Reči. Predpostavljam da je O.K. Biblija je u redu, ali mi  veru-
jemo crkvi. Naša denominacija se ne slaže s Božjom Reč. »Vidite? Vidite? 

Postoji jedna klasa ljui koji pokušavaju da Njega isperu sa svojih ruku.  
   »Ja ne nalazim greške u Božjoj Reči. To je bilo u redu za Apostole u 

njihovom danu, ali mi živimo u drugom danu. Mi ne živimo u danima 

Apostola, tako zato ja ne treba da radim onako kako su to radili Apostoli. 

Ja ne treba da budem kršten onako kako su oni krštavali; ja živim u dru-

gom vremenu. Nije mi potrebno da imam stvari koje su oni imali; ja živim 

u drugom danu. Sveti Duh je podan bio samo za onu grupu.« 

   Jevreja 13, stih 8, Njega ponovo postavljaju nazad na vaše ruke, (Brat 

Branham kuca tri puta po propovedaonici.) bez mogućnosti da od toga 
pobegnete! On je u potpunosti potvrdjen: »On je isti juče, danas, i zau-

vek.« Vi nemate mogućnost bekstva. Vi Njega ne možete predati nekom 

drugom vrenemu. Jevreja 13 : 8 osudjuju vaše misli, i stavljaju  Njega 

pravo nazad na vaše ruke ponovo. Tako, Isus je prepušten na vašim 

rukama, baš kao što je bio na Pilatovim. 
   Pogledajte! Vi kažete, »Ali ja ne znam.« Dobro, zašto uopšte slušate? 

Pilat je bio jedan paganin. Njegova žena je bila pagankinja. Ali da bi to 
učinio časnim, poslala je ženu tamo unutra da kaže: »Nemoj se ti ništa 

mješati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala 
njega radi.« »Naravno, to je bilo tokom noći I sada je bilo jutro, i jedan 

period od dvadeset i četiri časa je smatran danom. »Imala sam teške 

snove noćas u vezi ovog pravednika. Nemojte mu ništa nauditi!« 
   Sada, kazao je on, »Dobro, ako je tako, ja ću Njega upravo isprati sa 

svojih ruku.« Ali on to nije mogao da uradi. 

   A ni vi ne možete da uradite. Kada jednom čujete Istinu, vi ćete je ili 

prihvatiti ili ćete je odbaciti. Da, gospodine, vi treba da uradite. 

Upozorenja dolaze od Gospoda!  
   Jevreji su povikali, »Njegova Krv na nas; jer mi ćemo verovati našim 

sveštenicima, našem denominacijskom sistemu, pre nego što ćemo verova-

ti Njemu.« 

   Tamo ste vi! Viditeli klasiranje danas! Ali svi moraju susresti Božiju 

odluku. Vi svi treba da uradite to, svakako, pagani ili bilo šta da ste, 

nevernik, Metodista, Baptista, Prezbiterijanac, mlaki, hladni, vrući, ili 

bilo šta da ste, vi treba da se suočite sa odlukom baš na isti način. Bilo  da 

vi to želite, ili ne, to je na vašim rukama. To je tačno tako. 

    Onda ima onih koji pokušavaju da sa drugom Pilatovom metodom iz-

begnu odluku, da Njega predaju nekom drugom Ćesaru. Vidite? 
   Pilat je rekao, »Sada čekajte minut. Ja - ja ne želim da imam bilo šta sa 

Time. Sada, On je jedan pravedan Čovek. Ja ne želim da imam bilo šta sa 
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Njim. O, ja verujem ono što sam čuo. Ja Njega nikada nisam video da je 

učinio jedno čudo, ali ima toliko mnogo svedoka koji govore u Njegovu 

korist. Ja - Ja verujem da je On častan Čovek. On je dobar Čovek, ali - ali 

ja sam ne želim da imam bilo šta sa Time. Ja ću upravo Njega isprati sa 

svojih ruku. Donesite mi nešto vode. Vi ovde svi možete da posvedočite« 

Da, Ali Bog je nosio zabelešku, takodje. On je bio na njegovim rukama. 

   I tako On je na vašim rukama. Vidite, vi znate o čemu govorim. Vid-

ite? Ne samo vi ovde, već oni koji slušaju trake. On je na vašim rukama. 

Šta ćete uraditi sa Njim, tim Isusom zvanim Hristos? Hristos je poma-

zana Reč. Vidite? Šta ćete uraditi sa Njom? To je Poruka časa. Dan je 

ovde, potpuno dokazan Biblijom i od Boga. Šta ćete vi uraditi sa Time?  

Kako ćete sada izbeći Božiju odluku? Kako ćete proći sa njom? On je na 

vašim rukama!  I Osvaldov slučaj će biti manji u poredjenju sa vašim,  

iako ste propovednik, ili bilo šta da ste. 

   Ti Jevreji su bili sveštenici, i rabiji, učitelji, sveti ljudi; ali On je bio na 

njihovim rukama baš isto. On je bio Božija Reč, Božija odluka za taj dan, i 

oni nisu uspeli da vide tu Reč. Samo izabrani su je videli, oni koji su je 

verovali. 

Sada svi se moraju suočiti sa odlukom. U svakom dobu je bilo tako,  svaki 

put. Kroz doba Jeve i Adama, dalje dole do doba Noa, dalje dole do doba 

Daniela ili Baltazara i Navuhodnozora, dalje dole u vreme Hrista, dalje 

dole u sam ovaj čas u kojem živimo, to je bilo isto, izveštaj Božije Reči je 

došao napred. To nije njihova veroispovest, ili ne denominacija, ne dogma, 

već izveštaj Božije Reči koja je bila protiv tih stvari; Ona ide dalje sada. 

On je na njihovim rukama sada. 

   Onda kako je sa onima bilo koji pokušavaju drugu Pilatovu šemu, 

pokušavaju da se Njega otarase predajući Njega nekome drugom? Pilat je 
rekao, »Sada, znate šta? Ja ću Njega upravo odstraniti sa svojih ruku. Ja 

ću Njega isprati sa svojih ruku sa ovom vodom. Ja treba nešto da uradim 

sa Njim. Tako šta ću ja uraditi? Ja ću ga poslati preko do glavnog štaba, 

sa Biskupom.« Da. 

   To je ono što oni pokušavaju da urade danas. Vidite? Oni su Njega 

poslali Ćesaru. To ga nije skinulo sa Pilatovih ruku, ili skinulo sa nečijih 

ruku. Šta je to učinilo? To njega pogađa. To se direktno natrag vraća na 

svakog pojedinca. 
   Vi kažete, »Dobro, ja bih to uradio. Ja bih prihvatio tu Reč ako bi je pri-

hvatila moja denominacija« 

   Vaša denominacija je u Koncil Crkava, osudjena! Kako će oni 

primiti tu Reč? To proizvodi povratni plamen, baš nazad vama. To nije 

ono što vaša denominacija kaže, to je ono a šta vi kažete? Oni su tu Reč 

odbacili; sada šta ćete vi uraditi sa tom Reč? To je sledeća stvar. Vid-

ite? To Njega ne skida sa vaših ruku. 

   On je u potpunosti potvrdjen. On je u potpunosti usavršeno potvrđen, i 
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bio dokazan, da je On - ta Reč ovoga časa, obećanje ovog časa. Ne obećanje 

Luterovog časa; koje je bila Reč onda, koje je bila Reč koja je u doba re-

formatora izašla napolje, vi koji ste bili čuli sedam pečata. 

   Kada je doba reformacije došao na kraj - zver sa likom kao što je to 

jedan čovek izgledao - nastala je jedna oraganizacija. Ali ova vremensko 

doba je od Orla, gde podaje izazov ovog vremena. I ko bi se usudio da kaže 

da to nije bila nadahnuta Božija Reč, kada je On unapred ovde kazao, i 

bio sam poslat tamo u Arizonu, da bih je ja ovde doneo? Čak sa znacima i 

svim ostalim stvarima, i na taj način je Nju dokazao! Ova  Knjiga je već 

otvorena, to je tačno, upravo čekajući da Sedmi Pečat bude identifikovan 

u vezi sa Hristovim dolaskom. 

   U redu, On je na vašim rukama. Vi treba da uradite nešto sa Njime. 

Nemojte ga izbaciti. Da, gospodine. U ovoj kategoriji, ja bih voleo da 
kažem, nemojte pokušati da »Njega predate nekom drugom« 

   »Ako bi moja denominacija prihvatila tu Reč, Brate Branhame, ja bi je 

takodje prihvatio. Ali, vidite, moja majka je pripadala ovoj crkvi.« Ona je 

živela u njenom dobu; to nije tvoje. Sada se radi o tebi. Pogledajte iz čega 

je ona izašla, da bi bila ono što je je bila. Šta je sa tobom? U redu. 
   Pogledajte. Vi kažete, »Moja majka je bila Pentakostalac. Ona je uradila 

to – i – to. Ona je izašla iz organizacije.« Ali ja pokušavam sada da go-

vorim s tobom. Kako stoji stobom? Vidite? 

   U ovoj kategoriji, mi pronalazimo mnogo obrazovanih. Sada, ja znam  

da ću ovde povrediti vaša osećanja, ali ja to ne radim namerno. Ako sam 

to uradio, onda bih trebao da budem dole kod oltara, kajući se. Ja govorim 

u Božjoj ljubavi.  

   Isus, kada je stajao tamo gledajući te Fariseje, On je morao da njima 
kaže, »Vi ste od vašeg oca, djavola; njegova dela vi činite« Ipak je na krstu 

prizivao mir i milost za njih koji su Njega razapeli. Vidite, On nije bio ljut 
na njih. On je rekao, »Vi zmijska generacijo.« Vidite? Vidite? Sve, on ih je 

prokleo za sve što je mogao, vidite, i onda se molio za njih na krstu. Vid-

ite? To nije, da je On želeo da uradi to! To nije bilo to, ali oni su trebali da 

vide grešku koju su činili. 
   I ja kažem istu stvar danas, u ovoj kategoriji »prebacivanja odgovornos-

ti na drugog.« Mi pokušavamo da to predamo dalje, kao što su uradili Ad-

am i Jeva. 
   Jeva je pokušala. Adam je rekao, »Žena koju si udružio samnom,« i za 

njega nije bilo izvinjenja. Vidite? Žena je rekla, »Zmijac me je prevario. 

On je bo taj koji me je namamio da učinim seksualni akt. On me je pre-
vario. On je uradio ovo. »To uopšte nije tu stvar održalo dalje. Oni su 

otišli pravo na sud, baš isto. Da, gospodine. U redu. 
   Oni to ne mogu zaobići. Oni ne mogu reći, »Ako moja denominacija 

veruje u ovo, ja ću to takodje verovati. Ali, ja sam dugo vremena bio u ovoj 
denominaciji. »Jer tu nema ni jednu stvar sa time. Jevreji su imali istu 
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stvar, isto je imate i vi. 

   I, zapazite da ima mnogo njih u ovome. Mi nalazimo fine i kulturne 

ljude u ovoj kategoriji. Sada slušajte pažljivo! 

   Vidite, kultura, šta mi danas nazivamo kulturom, je ono što je Sotona 
proizveo Jevi, malo mudrosti. On je rekao, »tvoje oči nisu otvorene, tako  

ti to sve ne razumeš.« Ona je poznavala Reč, i to je bilo sve. Ona je videla  

kako Bog potvrdjuje tu Reč, i to je trebalo da bude lepo. On je nju držao u 

Večnom Životu, dokle god je stajala sa tom Božijom  Rečju. Kada je 

prekršila tu Reč, ona je iskusila Božije obećanje da će umreti onoga dana 

kada prekrši tu Reč. I, kada je ona prekršila tu Reč, umrla je, to je tačno. 

   Mi ovde imamo potvrdjenu Božiju Reč, potvrdjenu, dokazujući Duhom, 

da nas je On primio i dao nam Krštenje Svetim Duhom. Mi smo kršteni u 

Ime Isusa Hrista. Isto Evandjelje, isti znaci, ista čudesa, ista služba, čak 

isti Vatreni Stub koji je vidljiv pred nama, pokazujući znake i čudesa. Ni-

ge nema izvinjenja. 

   I to je tačno ono što Biblija kaže da će se dogoditi u poslednjim danima, i 
poziv iz Malahije 4, drugi deo, »da obnovi Veru dece nazad k njihovim 

očvima ponovo.« I upravo posle toga, pravednici da skaču napolju preko 

pepela bezbožnika; ceo svet je trebao da bude spaljen. I tamo vise atomske 

bombe, bombe su u rafu. 

   Vi vidite šta je Nemačka uradila čim su ustanovili da je Predsednik ubi-

jen u atentatu? Oni su brzo mobilisali i stavili u pripravnost svoju  

armiju, zato što je to bila jedina stvar koja je zadržala Rusiju da otpočne 

bombardovanje. Kenedi im je posalo samo reč, da, onog časa kada to 

urade, on će ih zbrisati sa lica zemlje, pravo van nemačke. Vidite? I oni su 

mislili da to mogu prevladati; ali još nije bilo vreme za to, vidite? Vidite? 

   Mi nalazimo pametne, obrazovane propovednike, evangelsite, koji 

pokušavaju da Božiju Reč predaju nekom drugom. Vidite? 
   Zašto je Pilat rekao, »Dobro, čekajte minut, moja žena je došla i rekla 

mi, i čuo sam mnogo svedočanstava o Tebi. Znaš, ja sam zainteresovan;  ja 

bih želeo da ustanovim. Šta mogu uraditi da steknem Večni Život, Gos-
pode? Ti si na mojim rukama. Šta mogu uraditi? « Ali on je pitao, »Jesi li 

ti Mesija? Ti li si car Judejski?« 
   On je rekao, »Ti kažeš. Ti si to kazao.« 

   Ili, »Reci nam, zaista, jesi li ti Car Jevreja?« 

   On je rekao, » Za to sam rodjen.« 

   Pilat je rekao, »Ne nalazim nikakve krivice na Njemu.« »Dakle, ja ću 

Njega isprati sa svojih ruku.« 

   On mu je odgovorio, ali nije mogao to prihvatiti. Zašto? To bi pon-

izilo njegov prestiž. Tako on je pomislio da Njega pošalje do državnog 

prezbitera i da vidi šta je on uradio u vezi Božje Reči. Vidite? 

   Ista je stvar sada, odluka ponovo dolazi, šta ćete vi uraditi sa Boži-

jom Reči? Šta vi treba da uradite, pitajte prezbitera, možeteli se dopustite 
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drugačije krstite, možeteli prihvatiti, ili možete da uradite. I onda glasi? 
Pitajte, i odgovor je, »sigurno vi to ne možete!« On će tu  Božiju Reč da 

vam vrati pravo nazad. Ako to uradite, bićete izbačeni  napolje. Vidite? 

   Vi bi ste umanjili prestiž ljudi. Da, oni to misle. I denominacijski koncil 

ne bi stajao za to. Kao Pilat koji je tu stvar na dalje predao Ćesaru; oni ne 

bi stajali za to. Ćesar je to postavio nazad u Pilatove ruke. Tako oni 

pokušavaju da Njega predaju njihovim denominacijskim glavama, i radi 

toga neću da uspeju; jer niko ne će moći da uspe. 

   Sada, treće, stvar koju vi možete da uradite je da Njega prihvatite ili 

da Njega odbijete. Vi Njega ne možete isprati sa vaših ruku. Vi Njega 

ne možete predati nekom drugom sistemu, ili nekom drugom. Vi treba da 

se suočite sa odlukom. Tako šta vi možete da uradite? 
   Kao Pilat; kada je on stajao pred istim problemom, rekao je, »Dajte mi 

malo vode, ja ću to isprati sa svojih ruku kao dokaz!« Kada se vratio nazad, 

on je još uvek trebao da prodje kroz sud; to ga nije opravdalo. On je pokušao 
da kaže, »Dobro, ako ja Njega ne mogu odstraniti sa svojih ruku, predaći ga 

u Cesareve ruke.« I to je proizvelo povratni plamen  njemu nazad.  

   To čini vama, takodje, kao individui. Šta ćete vi uraditi? Ne šta je majka 

uradila, šta je tata uradio, šta pastor radi, šta Brat Branham radi, šta bilo 

ko drugi radi. To je na tvojim rukama! Šta ćete vi uraditi u vezi te Božije 

Reči, sa Isusom zavnim Hristos? Zato što, vi ćete na svojim rukama dobiti 

Krv, i To je Božja Krv. Sada šta ćete vi uraditi? Biti krivi za raspeće? Vidite? 

   Vi Njega možete razapeti, prihvatiti vašu veroispovest ili bilo šta što 
želite, ili reći, »Dakle, ja ću tu Reč upravo predati dalje. Ja neću uraditi 

ništa sa bilo čime od ovih skupštinskih - stvari.« Vi to ne možete uraditi. 
On je na vašim rukama. To je tačno. Vi to ne možete uraditi. »Ja ću 

upravo zaboraviti celu stvar.« Vi to ne možete uraditi. On je još na vašim 

rukama.« Dobro, ja ću samo reći: ,Moj pastor me je ovo učio.«« Vraća se k 

vama, pravo nazad. Jer se radi o vama. To vi znate! Sada, vi Njega 

možete, primiti ili Njega odbaciti, baš onako kako vi želite da uradite. 

Šta? Jednu odluku vi morate da pogodite. 
   Sada šta? To je kao što je Isus rekao Farisejima. On je rekao, »Vi slepi 

Fariseji,« vidite? Ko bi rekao istu stvar danas, »Vi slepi religiozni učitelji, 

vi možete razotkriti vreme komunizma. Vi se borite protiv toga, i ne znate 

da je Bog podigao samu tu stvar da vas uništi.« Vidite, ne poznavajući 
Pismo. Vidite? »Vi, možete razotkriti da će komunizam preovladati svet-

om. Vi to možete videti. Vi to možete razotkriti.« 
   Ceo naš predmet je na Komunizmu. »Izbacite napolje Komunizam!« Ja o 

tome čujem dok mi ne bude muka od slušanja. Ja sam takodje protiv toga. 

Sigurno, ja sam protiv toga. Ali ja sam više protiv čoveka ili žene  koji od-

bacuju Isusa Hrista, Božiju Reč. Ili, bilo da ste vi propovednik ili bilo šta da 

ste, vi ste više dužni Hristu nego što je to dužan taj komunizam. On je neuk 

i ne zna ništa o Božijoj Reči. Vi treba da znate. Vidite? Vi možete razotkriti 
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i ne zna ništa o Božijoj Reči. Vi treba da znate. Vidite? Vi možete razotkriti 
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vreme Komunizma, ali ne možete razotkriti znake vremena u kojem živimo. 
   Isus je rekao tim Farisejima, govoreći, »Vi Hipokriti!« On je rekao, »Idete 

napolje i gledate u nebo, i kažete da je sunce crveno i zalazi, sutra će biti su-
protno. Ako je nebo vedro, vi kažete, sutra će biti lep dan.« On je rekao, »Vi 

možete poznavati znake neba i vremenskih prilika, ali znak vremena u ko-
jem živimo ne prepoznajete. »Tamo je On bio, Mesija, i oni su Njega odbacili. 

   I mi uvek pričamo o Komunizmu i nekim od ovih stvari, ali, znake 

vremena, ne uspevamo da razumemo. Vidite? Mi to previdjamo, propušta-

mo to. Ujedinjujući se baš sada u neveri, oni to primaju, ali ne uspevaju da 

razumeju i da vide znake vremena za koje Biblija kaže da će doći. 
   Da li ste razumeli To iz Biblije? (slušateljstvo kaže, »Amen.«) Mi treba da 

završimo, zaista brzo sada. Postaje kasno, vidite? 

   Kao što su njihovi očevi činili, tako oni rade, isto danas. Sada, dostignuta 

je odluka. Ona treba da bude dostignuta. Vi treba da je dostignete, na neki 

način. Vidite? To je ponovno razapinjanje Božije Reči, ili šta ćete vi uraditi. 

Razapinjanje Božije Reči je na dohvat ruke. Razapeti i zaustaviti pot-

vrdjenu Božiju Reč, zbog denominacijskih razloga, baš kao što je to uradio Pi-

lat, pokušavajući da Božiju Reč preda nekome.  Sada šta ćete vi uraditi, 

kao jedna individua, uraditi sa pomazanom Božijom Reč koja se zove 

Hristos? 

   Isti juče, isti Hristos koji je pomazana Reč u danima Noa; isti Hristos, to 

Drvo života koje je bilo u Edenskom Vrtu, koje je ostavila Jeva, umesto da jede 

od ovog drveta života, da uzme drvo znanja; ona je napustila  Drvo Života, da 

bi uzela drvo smrti.  U Nojevo vreme oni su uradili istu stvar. U danima pro-

roka, uradili su isto. U danima Hrista, uradili su isto. 

   I ovde su oni danas. Jer svako govori o ovom vremenu; i, kada je ta stvar is-

punjena, svaki put oni uzimaju njihove denominacijske razloge, i tako dalje, i 

znanje sveta umesto pomazane Božije Reči Hristove. Šta ćete vi uraditi kao 

individua? 

   (Ja završavam, tako budite zaista tihi za trenutak.) Pilat nikada nije  Njega 

isprao sa svojih ruku. Niti ćete to vi uraditi, nešto više nego što je  to on uradio, 

pokušavajući bilo koju od ovih šema. On to nikada nije uradio. Znate šta se 

dogodilo Pilatu? On je poludeo. Došlo je do toga da sve što je on mogao čuti je 

bilo raspeće. Sve što je on mogao čuti je bilo gnev,  tako da je konačno poludeo. 

   I oni gore u Švajcarskoj imaju legendu, gde, sam bio kao misionar. Oni tvrde 

da se tamo skupilo hiljade ljudi, iz svih krajeva sveta za vreme Velikog Petka 

kod bare gde je Pilat izvršio samoubistvo. On je konačno  rešio da se ubije u 

ovoj bari. I oni tvrde da svakog Velikog Petka, u tri sata posle podne, voda u toj 

bari postaje plava i počne da vri na mestu gde leži telo Pilata. On je To od-

bacio. Još uvek postoji Krv na njegovim rukama. I on je odbacio, on je odbio. 

Voda nije ništa koristila. 

   Vi Njega ne možete isprati sa svojih ruku. Nema vode, nema sapuna 

koji ih može oprati. On je na vašim rukama. Šta ćete uraditi sa Njim? 
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   Ovde je jedina stvar koju vi možete uraditi. Vi Njega ne možete isprati sa 

svojih ruku; vi Njega ne možete predati nekom drugom; vi ne možete  Njega 

samo bez brige zaobići. Nema načina na svetu. Jedina stvar koju vi možete 

uraditi je da To prihvatite, u svom srcu. To je način da se oslobodite. Da 

Njega skinete sa svojih ruku, da Njega unesete u svoje srce, ili da 

Njega ostavite na svojim rukama i stanete pred Sud. To je jedina stvar 

koju možete uraditi. 

   Pilatov kraj je bio užasan. 

  Božija Reč kaže da oni koji Njega drže na svoji rukama - ja sam nameravao 
da to čitam. Ali  Božija Reč kaže: »I govoriše gorama i kamenju. Oni su se 

molili, ali bilo je kasno za njihove molitve.« Vidite? Oni su govorili, »Sakrijte 

nas od lica Onoga koji sedi na Prijestolu, i od gnjeva Jagnjetova. Jer, dođe ve-

liki Dan gnjeva Njegova, i ko može ostati? ««  

   Šta vi mislite da će Oslvald uraditi sada kada izadje pred Vrhovni Sud, i vidi 

te ljute oči porote i svih onih koji sede tamo? On zna šta će se dogoditi. To će 

biti ili gasna komora, ili konopac koji će visiti tamo, ili nešto tako. On treba da 

se suoči sa time. 

   Ali šta ako vi izadjete tamo napolje sa krvlju u svojim rukama, sa od-

bijanjem, i znate da pred vama leži pakao, Večno uništenje? Šta ako povičete 

gorama i kamenju da padnu na vas, ali pošto ste se molili, suviše je kasno za 

molitve? 
   U Jevrejima 10: »Ako mi namerno grešimo ...« Greh je nevera. »Ako mi svo-

jevoljno griješimo pošto smo primili Istinu, poznanje Istine ... »Vi ne treba da 

primite Istinu; samo da saznate o njoj. Vi ne treba da je imate. O, ne! Vidite? 
To ne kaže, »... pošto ste primili istinu.« 

   Jer kad mi greiješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više 

žrtve za grijehe; 

Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote. 

   Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. 

 Ako mi svojevoljno ne poverujemo u Božiju Reč, pošto nam je istina prezento-

vana, više neće biti milosti. Milost više neće biti darivana. 

Pastore, koji slušaš ovu traku, šta je sa time? Crkveni člane, koji slušaš ovu 

traku, šta je sa time? Šta ćeš uraditi, ako mi ne poverujemo tu Reč svojevoljno? 

Vi ne možete tu Reč isprati sa svojih ruku. Vi je ne možete predati crkvenim 

odborima. To će proizvesti povratni plamen pravo nazad k vama. Vi ste čuli tu 

Reč. Šta je sa vama? Kako ćete ustati na taj Dan? 

   On je ili u vašim rukama ili u vašem srcu, jedno ili drugo. Bože pomozi nam. 

   Ako samo možete zamisliti ubistvo i šta treba da prodje kroz srce tog čoveka. 

Šta je on uradio? On se probudio suviše kasno, pošto je to već uradio. 

   Pogledajte, on je imao priliku. On je rodjen kao slobodni Amerikanac. On je 

bio Amerikanac. Ali on je želeo da proda svoje prvorodstvo da bi postao Rus, i 

to je proizvelo povratni plamen. On se oženio Ruskinjom. Sada, on je slo-

bodoumnik Kubanske komunističke partije. 

39 

 

   Ovde je jedina stvar koju vi možete uraditi. Vi Njega ne možete isprati sa 

svojih ruku; vi Njega ne možete predati nekom drugom; vi ne možete  Njega 

samo bez brige zaobići. Nema načina na svetu. Jedina stvar koju vi možete 

uraditi je da To prihvatite, u svom srcu. To je način da se oslobodite. Da 

Njega skinete sa svojih ruku, da Njega unesete u svoje srce, ili da 

Njega ostavite na svojim rukama i stanete pred Sud. To je jedina stvar 

koju možete uraditi. 

   Pilatov kraj je bio užasan. 

  Božija Reč kaže da oni koji Njega drže na svoji rukama - ja sam nameravao 
da to čitam. Ali  Božija Reč kaže: »I govoriše gorama i kamenju. Oni su se 

molili, ali bilo je kasno za njihove molitve.« Vidite? Oni su govorili, »Sakrijte 

nas od lica Onoga koji sedi na Prijestolu, i od gnjeva Jagnjetova. Jer, dođe ve-

liki Dan gnjeva Njegova, i ko može ostati? ««  

   Šta vi mislite da će Oslvald uraditi sada kada izadje pred Vrhovni Sud, i vidi 

te ljute oči porote i svih onih koji sede tamo? On zna šta će se dogoditi. To će 

biti ili gasna komora, ili konopac koji će visiti tamo, ili nešto tako. On treba da 

se suoči sa time. 

   Ali šta ako vi izadjete tamo napolje sa krvlju u svojim rukama, sa od-

bijanjem, i znate da pred vama leži pakao, Večno uništenje? Šta ako povičete 

gorama i kamenju da padnu na vas, ali pošto ste se molili, suviše je kasno za 

molitve? 
   U Jevrejima 10: »Ako mi namerno grešimo ...« Greh je nevera. »Ako mi svo-

jevoljno griješimo pošto smo primili Istinu, poznanje Istine ... »Vi ne treba da 

primite Istinu; samo da saznate o njoj. Vi ne treba da je imate. O, ne! Vidite? 
To ne kaže, »... pošto ste primili istinu.« 

   Jer kad mi greiješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više 

žrtve za grijehe; 

Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote. 

   Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod. 

 Ako mi svojevoljno ne poverujemo u Božiju Reč, pošto nam je istina prezento-

vana, više neće biti milosti. Milost više neće biti darivana. 

Pastore, koji slušaš ovu traku, šta je sa time? Crkveni člane, koji slušaš ovu 

traku, šta je sa time? Šta ćeš uraditi, ako mi ne poverujemo tu Reč svojevoljno? 

Vi ne možete tu Reč isprati sa svojih ruku. Vi je ne možete predati crkvenim 

odborima. To će proizvesti povratni plamen pravo nazad k vama. Vi ste čuli tu 

Reč. Šta je sa vama? Kako ćete ustati na taj Dan? 

   On je ili u vašim rukama ili u vašem srcu, jedno ili drugo. Bože pomozi nam. 

   Ako samo možete zamisliti ubistvo i šta treba da prodje kroz srce tog čoveka. 

Šta je on uradio? On se probudio suviše kasno, pošto je to već uradio. 

   Pogledajte, on je imao priliku. On je rodjen kao slobodni Amerikanac. On je 

bio Amerikanac. Ali on je želeo da proda svoje prvorodstvo da bi postao Rus, i 

to je proizvelo povratni plamen. On se oženio Ruskinjom. Sada, on je slo-

bodoumnik Kubanske komunističke partije. 



40  

 

   Slodooumlje je, »Ja slobodno mislim.« Vi ovoga jutra nemate nikakvu misao. 

Šta ću ja uraditi sa Isusom zvanim Hristos? Vi niste sloboumnik. Nema slo-

booumlja. Neka mišljenje koji je bio u Hristosu bude u vama. 

   Molimo se. 
   Iamjte ove misli: »Ako postoji bilo kakve hvale, ako postoji bilo kakve sile, 

razmislite o ovome.« Medju nama ovoga jutra, i na ovoj traci takodje, ja go-

vorim. Ako ste ovde prisutni ovoga jutra, i znate da niste sa Bogom, i niste 

rodjeni od Njegovog Duha, šta ćete uraditi? 
   Vi kažete, »Dobro, ja sam se ispovedio.« To nije ono o čemu ja 

razmišljam. Da li je to Bog prihvatio? Vi možete reći, »Da, ja sam se 

ispovedio« (i tako dalje). »da, ja verujem.« Tako je uradio i Pilat, on se 

ispovedio, sigurno, »Šta ću ja uraditi sa ovim pravednim Čovekom?« Vi 

Njega ne možete isprati sa svojih ruku tako. Ne, ne! 

   Šta ćete vi uraditi sa Njim? Ako vi niste nanovo rodjeni Hrišćanin, sa 

Svetim Duhom koji živi u vama, obogaćujući vaš Život, onda zašto To ne 

uzmete sada? Vi nikada nećete ovo oprati sa svojih ruku. Vi nikada nećete 

čuti poslednje od ove Poruke. To će zvoniti dok ne unesete Poruku u svoje 

srce, da je Isus Hristos isti juče, danas, i zauvek. 

   U ovoj audijenciji koja se ovde vidi ovoga jutra, hoće li biti ovde onih koji 

to shvataju, da su krivi, i podići će svoje ruke? Mi nemamo prostora za 
oltarski poziv, ovo mesto je toliko prepunjeno. Ali samo recite, »Moli se za 

mene, Brate Branhame. Bože pomozi mi. »Bog neka vas blagoslovi, ja vi-

dim vašu ruku. To je ja želim, sada. Baš ovde ja želim, pred Bogom, da On 

zna da sam kriv, i ja uvidjam da sam kriv. Želim da On ode sa mojih 
ruku; Želim da On bude u mom srcu. Podignite ruku, recite, »Moli se za 

mene, Brate Branhame.« Neka vas Gospod blagoslovi. Vidim, u ovom bro-

ju ljudi ovde, možda ih ima četrdeset, pedeset ruku koje su ovde 

podignute gore. 

 

Pozivajući danas, 

Pozivajući danas. 

 

   Razmislite o tome sada, On poziva. Isus poziva. To On govori vama. On 

vam govori. 

   Jeste li toliko zgrešili, dok vam srce nije zadebljalo, dok nećete, čak ne 

možete, više čuti Božiju Reč? Jednom, kao mali dečak ili mala devojčica, 

vi ste čuli Božiju Reč. Vi ste imali želju da to uradite, ali vi ste Božiju Reč 

odstranili, i upravo ste oguglali. Jeli to otišlo toliko daleko, da vi to više ne 

možete čuti? Da li vi stojite na takvom mestu kao ono na kojem  ovoga 

jutra stoji Oslald, da znate? Uh! Kako vi to možete uraditi? 

   Hoće li tamo biti još jedan pre nego što završimo i ja ponudim molitvu? 
Upravo bilo gde u zgradi, vi koji uopšte niste podigli svoju ruku, recite, » 

Brate Branhame, upravo od kako si rekao poslednje reči, ja to osećam.« 
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Bilo ko, napolju, u hodnicima, oko prozora, bilo gde, nije važno. 

   Bog vas blagoslovio, mlada damo! Bog te blagoslovio, gospodine, tebe. 

On vas je primio. Bog te blagoslovio, gospodjo. Još neko? Bog te blagoslo-

vio, gospodjo. Bog vas blagoslovio, ovde. I Bog te blagoslovio tamo preko, 

mali dečače, mala devojčice. Da, Gospod te blagoslovio, tamo nazad, gos-

podine. Da. 

   Sada, samo razmislimo o tome sada. Želim da uradite ovo dok tiho pe-
vamo,  Isus te poziva danas. Sada ja želim da kažete, »Gospode, budi mi-

lostiv prema meni grešniku, ili licemeru. Ja sam crkveni član, Gospode, 

ali ja želim Tebe. Ja želim Tebe. Pomozi mi! Ja ću služiti Tebi. Ja to 

obećavam, baš sada. Podigao sam svoju ruku, kao znak da želim Tebe. 

Sada Ti podigni moje srce, da primim Tebe, i ja ću primiti Tebe u svoje 

srce.« Dok pevamo ovaj stih ponovo, hoćete li to uraditi? 

 

Pozivajući danas, 

Pozivajući danas. 

 
   Sada, molite se na svoj vlastiti način. Molite se sada. »Isus poziva.« To 

Isus govori. To je razlog što ste podigli vašu ruku. 

 

... Poziva te danas. 

Isus poziva 

O nagnite se Njegovom Glasu; 

Isus poziva danas 

 
   Baš sada, čujte Njega. Recite, »Gospode, ja sam kriv. Tvoja Krv je na  

mojim rukama. Ja sam grešnik. Ja više ne želim Tu Krv tamo. Ja je ne 

mogu isprati; umoran sam, godinama. Ja Tebe neću odstraniti kao što je 

to uradio Pilat, i pokušati da Tebe pošaljem nekom drugom. Ja želim Te-

be. Dodji u moje srce, baš sada, Gospode. Ja Tebe primam. Ja vidim  da Ti 

stojiš upravo pored mene, kao lik stojeći tamo; verom ja hodam pravo u 

Tebe, znajući da mi Ti opraštaš. I Ti ćeš biti u mom srcu, od ovoga tre-

nutka pa nadalje.« 

 

... danas (svi se mole), 

Isus poziva, 

On nežno poziva danas. 

 

(Brat Branham počinje da peva  Isus poziva.) 

   Nebeski Oče, ova mala poruka se završila. I sada, odluke. Sud je post-

avljen ovoga jutra. Andjeli su se okupili u sobi. Veliki Sveti Duh  ovde da-

je potvrde da Isus još živi. On je izvor Večnog Života. Grob Njega nije 

mogao zadržati, niti je Njega pakao mogao zadržati. On je podignut gore, 
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oslobodjen iz pakla, oslobodjen iz gorba. I On stoji ovde medju nama, 

danas. 

   I naše veroispovesti su vezale mnoge od naših ljudi, Gospode. Greh je 

njih vezao, ali danas oni žele da budu slobodni. 

   Oni stoje kao Pilat, i, umesto da pokušaju da Njega predaju nekom dru-
gom, oni su podigli svoje ruke. »Dodji u moje srce, Gospode Isuse. Ja Tebe 

više neću ispirati sa svojih ruku. Ja to ne mogu uraditi. Ti si još bio na 

mojim rukama koje sam ja prao i prao, i Ti nisi nestajao sa njih, ali sada 

te ja primam. Ja Tebe želim u svom životu, i Ja Tebe primam u moj život. 

Gospode, primi me u Tvoje Kraljevstvo, oprpštajući mi moje grehe, i daj 
mi veru da verujem da me Ti primaš, Oče.»Daruj to. Kroz ime Isusa Hris-

ta, mi se molimo. 
   I sada, dok su vaše glave pognute, recite sa verom, »I, Bože, Ti mi pomo-

zi da budem pošten. Ali znajući da si Ti obećao da: ’ Onoga koji dolazi k 

Meni, neću ga isterati napolje . I Ja ću mu dati Večni Život, i Ja ću ga vas-

krsnuti u pošljednji dan. Onaj ko prizna Mene pred ljudima, njega ću  Ja 

priznati pred mojim Ocem i svetim andjelima. Onaj koji sluša  (pravo, 

istinsko tumačenje Jovana 5: 24 je : onaj koji razume, koji prima Moju 

Reč.) ’ Ko Moju Reč sluša i veruje Onome koji je Mene poslao, ima Večni 

Život, i ne dolazi na sud.«« Vi nećete doći do sudske Pregrade kao što će to 

biti sa Osvaldom, već ste prešli, sa oproštenjem, iz smrti u Život. 
   »Gospode, ja ne znam kako, ja ne znam zašto, ali ja verujem da se to 

dogodilo. Ja verujem to, u svom srcu, moja nevera je isčezla. Ja mogu slo-
bodno reći »Amen« svakoj Reči koju Ti kažeš, i ja prihvatam tu Reč baš 

sada. Ja je verujem.« 

   Sada, sa vašim glavama pognutim, vi koji to verujete, koji ste podigli svoje 

ruke pre par momenata, i sa verom vidite lik Hrista koji stoji tamo, u kojem  

bi ste vi trebali da budete, vi sada hodate sa verom. Verujete da su vam 

gresi oprošteni. I od ovoga dana pa ubuduće, vi ste spremni za Hrišćansko 

krštenje, i vi ste spremni sada da hodate u Hristu. Hoćete li, kao sve-

dočanstvo Njemu, podići svoje ruke tamo nazad, i reći, »Sa verom ja verujem 

To sa svim svojim srcem.« Bog neka vas blagoslovi. To je lepo. » Ja sada pri-

hvatam Božiju Reč. Nema ničega što ja mogu uraditi.« Neka vas Bog 

blagoslovi. To je izgledalo kao svaki koga sam video.« Ja sada prihvatam.« 

   Vidite, vi niste dobri, vi nikada niste bili dobri, vi ne možete biti nimalo 
dobri, ali Isus je umro za ljude koji nisu dobri. »Šta je treba da uradim, 

Brate Branhame?« Samo da prihvatim ono što je On uradio, samo da pri-

hvatite ono što je On uradio za vas, sada, verujući to i prihvatajući to. 

   Sada, ja verujem – pastore, bazen će biti otvoren? (Brat Nevil kaže,  
»Da«.) Krštenje će slediti, ako želite da budete kršteni.  

   Ako ste uzeli titule, »Otac, Sin, i Sveti Duh,« (Ja ovo kažem sa poštovan-

jem i respektom), po mom načinu vidjenja, vi niste kršteni. Vi niste, jer 

niste uradili ono što je On rekao.  
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   On je rekao, »Krstite ih u Ime Oca, Sina, i Svetoga Duha.« Ako ste imali 

samo te titule koje su bile prizvane nad vama, On nikada nije rekao, 
»Idite i pozovite te titule; idite i pozovite ta imena.« To nikada nije bilo 

uradjeno u Bibliji. To nikada nije bilo uradjeno tako. Oni su krstili na 
način na koji je Isus rekao, »U Ime Oca, Sina, i Svetoga Duha,« što je   

»Gospod Isus Hristos.« 

   Petar, sa ključevima, je rekao istu stvar; kao što je isto uradio i svaki 

Apostol, cela crkva, do ranog Nikejskog Koncila, kada je Rimo Katolička  

crkva bila organizovana, i prihvatila je titule umesto Imena. Vi ili ste kršteni 

u Rimsku dogmu denominacije, ili ste kršteni u Ime Isusa Hrista, jedno ili 

drugo. To je na vašim rukama; vi To ne možete isprati. To je tamo. 

   Vi ste To sada prihvatili. Ja ću vas pitati, dok organista i pijanista  

počinju da sviraju poznatu melodiju. 

 

Moja vera gleda na Tebe, 

Ti Jagnje sa Golgote, 

Spasitelju Božanski; 

Sada slušajte me dok se molim, 

Uzmi sve moje grehe, 

I neka od ovoga dana 

Budem ceo Tvoj! 

 

   Neka niko ne napusti zgradu. Samo sa poštovanjem stojte sada, i samo 

podignimo svoje ruke k Njemu. 

 

Moja vera gleda na tebe (i On je Božja Reč.) 

Ti Jagnje sa Golgote, 

Božanski Spasitelju; 

Sada slušajte me dok se molim, 

Odstrani sve moje grehe, 

Da budem ceo, ceo i kompletno, Tvoj! 

Ja podredjujem svoj život. 

 

   Voda će biti spremna za nekoliko minuta. Ako ne možete biti sada 

kršteni, mi ćemo večeras ponovo krstiti. 
   Razmišljajte o tome, celo poslepodne, »Na vašim rukama.« Odstranite  

to. Jedini način na koji to možete uraditi, je da to operete u Krvi Isusa 

Hrista. Vidite? Da, gospodine. Upamtite to sada dok poginjemo svoje 

glave. Pogledajte na Njega sada. 

 

Dok lavirint životne tame ... 

 

   Odluka je u vašem srcu sada. On je na sudu. Božija Reč je 
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spremna za raspeće. Hristos je na sudu. Šta ću ja uraditi sa 

Isusom zvanim Hristos? 

 

Budi mi Ti Vodič; 

Preokreni tamu u dan,  

Obriši tugu, suze, 

Niti mi dopusti da ikada zalutam 

Od Tebe. 

   Sada, povijajuću svoja srca k tome. (Brat Branham počinje da peva  Mo-

ja vera gleda gore na Tebe.) 

   Razmislite duboko, prijatelji. Može biti da je vaše ime poslednje koje  

ide u Knjigu. Mi smo u zadnjem vremenu. Sada razmislite zaista duboko. 

Ima li tamo nekoga ko je Njega odbacio? 

   Upamtite, može se dogoditi da više nikada ne bude prilike. Pilat nije 

imao bilo koju drugu šansu. On je dao sve od sebe da bude spašen, i nije 

to mogao uraditi. To je bilo na njegovim rukama. I šta ćete vi uraditi sa 

pomazanom Božijom Rečju za ovaj dan, zvanom Hristos? 
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