ZNAK
Propovedano 1 – vog Septembra, 1963 (ujutru)
u Jeffersonville, U. S. A.
Dobro jutro, svima. Srećan sam da se nalazim u službi Gospodnjoj, ovoga jutra,
nazad ponovo. Nisam znao da li ćemo se vratiti nazad ili ne, ali Gospod je obezbedio
put, i mi smo se vratili za službu danas.
Sada, mi danas očekujemo veliko vreme. Ovoga jutra je lekcija Nedeljne škole i
Božije Reči, i večeras će ponovo biti služba isceljenja, sa Večerom Gospodnjom koja
će to slediti.
Sada, mi imamo posvećenje bebe, verujem. Brat Nevil mi je upravo govorio da
neko želi da posveti svoju bebu. I ako oni ovoga puta donesu bebu, i ako brat ostane,
ili neko od njih, kod orgulja ili klavira – jedan: i onda donesu ovde gore bebu, mi
možemo imati službu posvećenja, tako da možemo brzo ući koliko god možemo brže
u Božiju Reč.
Zato što mi volimo da priđemo Božijoj Reči, to je glavna stvar: da damo svoje
vreme tačno Reči Gospodnjoj. Tako, veoma smo zahvalni za priliku da se sretnemo
sa vama svima ovde danas, i za ovu službu.
Mora da sam pogrešio. (To je u redu, Sestro, mislim da je tamo bilo tako.) Možda je
to bila samo greška. O kej. Sada, hvala vam mnogo, upravo isto. Mislim da je to
došlo kroz nekog drugog, i to je učinilo da ta stvar bude na neki način teška.
Sada, svi se dobro osećaju? O, da, ovde su mali prijatelji. Oprostite. (Posvećenje
beba i dece sledi. Brat Branham govori roditeljima. Kongregacija peva pesmu Unesi
Ih Unutra.)
To je divno! (Hvala ti, Sestro.) Koliko njih za koje je prošle nedelje obavljena
molitva osećaju rezultate i osećaju da su izlečeni? Podignite ruke gore i zahvalite
Gospodu. O, moj! Pogledajte ovde.
Da, Gospodine, ima ih mnogo. Nešto se dešava o čemu ću vam kasnije govoriti. To
je veličanstveno i divno, znate, ponekad. To je samo početak koji treba da se dogodi,
i mi smo toliko zahvalni za to.
Bio sam dole u Kentakiju (kao što to činimo svake godine), idući tamo dole. Neki
od mojih prijatelja su tamo dole. I to nije sve samo za lov na veverice, i vi to znate.
Tako, mi upravo imamo veličanstveno vreme, i mi smo zahvalni Gospodu.
Ja treba da idem kući sada posle ovog skupa. I onda ću se vratiti nazad ponovo,
posle kratkog vremena. Idem u Nju Jork radi skupa. I ako mogu imati prilike da
ostanem malo, zašto, bićemo srećni da svi skupa imamo skup ovde u šatoru.
Onda, treba da se vratim nazad i da idem u Šreveport. I mi idemo nazad kući i
nameravamo da budemo ovde preko ferija, ako je volja Gospodnja, i da vratimo
porodicu nazad. Onda moj skup dolazi u Feniks u Januaru. (To je godišnji skup tamo
za Hrišćanske Biznismene.) I otprilike za nedelju dana ili deset dana pre toga,
pokušaću da iznajmim to veliko mesto – Isusov narod, to je bio Brat Garcija, brat
španac tamo, koji je imao divno veliko mesto tamo. Oni su ga upravo sagradili. Tu će
biti nekoliko hiljada sedišta – novi žig – i njihova kongregacija je veoma mala. Rekli
su mi da mogu da iznajmim to mesto kad kod želim. Umesto da uzmem panoramsku
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misiju širom doline, od crkve do crkve, mislim da ću upravo konkretizovati celu stvar
u jednom velikom jedinstvenom skupu (vidite), i onda to imati tamo. Mi možemo
iznajmiti hram (mi možemo sada ustanoviti da li to možemo uraditi), i onda imati
zbor Hrišćanskih Biznismena.
Onda dok se poseta prekookeanskim zemljama ne sredi, mi ćemo pokušati da tamo
dole širom južnih predela odredimo skupove za Januar, Februar, i Mart, širom
zemalja na jugu. Onda, i onda zbog toga ako počnemo sada i odemo u Afriku
(vidite?) u ovo Božansko vreme, koje je kišovito i loše, i vi ne možete stići tamo u to
vreme. Tako, naj bolje vreme da se ode tamo je u kasnijem periodu.
Onda mi želimo da počnemo, ako možemo, u Norveškoj i da krenemo dole oko
sveta i da radimo u Africi, i da završimo tamo dole, po volji Gospodnjoj.
Ali, molite se za nas sada. I mi vas volimo; vi to znate. Tako, mi očekujemo da
Gospod uradi veoma obilno i iznad svega što bi smo mi ikada mogli zamisliti.
I mi verujemo večeras, da će tamo biti velika služba isceljenja. Govoriću samo
malo, zato što oni večeras imaju Večeru Gospodnju. I tako, otprilike dvadeset ili
trideset minuta, i onda ćemo imati molitveni skup; i onda odmah posle toga,
imaćemo Večeru Gospodnju.
I vi ste dobrodošli da budete sa nama. Bićemo srećni. Mi nemamo zatvorenu
Večeru Gospodnju; to je za svakog vernika, za svakog vernika.
Pre nego što pročitam Biblijski tekst, pitam se da li bi smo mogli da pognemo
glave za trenutak. Pitaću dobrog prijatelja, Brata Li Vejla, da li bi hteo da nas vodi u
reći molitve, da Bog blagoslovi Njegovu reč. Brate Vejl, hoćeš li to uraditi za nas?
(Brat Vejl se moli.)
Sada, svečano, sa poštovanjem, mi se približavamo Božijoj Reči. Sada, želim da
pročitam ovoga jutra iz Knjige Izlaska, 12 – ta glava, 12 – ti i 13 – ti stih. Slušajte
pažljivo sada! I onda pre Večere Gospodnje večeras, čitajmo 12 – tu glavu Knjige
Izlaska - celu glavu. Jer samo 11 – ti stih ovde govori o pripremanju za putovanje i
Večeru Gospodnju pre putovanja. Mi želimo da se približimo ovome sada sa velikim
poštovanjem. Sada, 12 – ti stih 12 – te glave:
„Jer ću proći po zemlji Egipatskoj tu noć, i pobiću sve prvence u zemlji
Egipatskoj od čoovjeka do živinčeta, i sudiću svijem bogovima Egipatskim, ja
GOSPODIN.
A krv ona biće vam znak na kućama, u kojima ćete biti; i kad vidim krv, proći
ću vas, te ne će biti mđu vama pomora, kad stanem ubijati po zemlji
Egipatskoj.“
Neka Gospod blagoslovi Njegovu svetu Reč.
Sada, želim da odavde uzmem tekst, samo jednu malu reč: Znak. Znak. Želim da
govorim o reči, ili da poučavam lekciju Nedeljne škole o reči: Znak. I Biblija ovde
kaže, “I krv će vam biti znak.” I mi želimo da koristimo reč, Znak.
Sada, ja imam mnogo, mnogo Biblijskih tekstova koji su ovde zapisani. Tako,,
znajući da neću biti sa vama kratko vreme (i kako mi znamo da ovo neće biti
poslednji put da će se neki od nas više ikada sresti?), pokušajmo da se sa poštovanjem približimo predmetu. Znam da je to teško. Gospod nam je sada dao lepo jutro za
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službu, upravo lepo. I pokušajmo da se koncentrišemo sada na sve o čemu smo govorili, tako da ukoliko postoji nešto tamo unutra što bi Gospod želeo da znate, to će
vam biti dato. Mi ne stojimo ovde samo zato da bi smo bili viđeni. Mi nikada ne
dolazimo ovde samo zato da bi drugi videli kako smo obučeni. Mi dolzaimo ovde
radi jedne stvari, kao što se naš brat molio u toj molitvi: „Mi smo ovde da čujemo
Božiju Reč, Reč koja nam dolazi.” Mi to želimo, zato što je to jedina stvar koja će
nam nešto značiti, nešto što će biti bitno, nešto što će nam pomoći.
Mi smo umirući ljudi. Sva ljudska bića su vođena ka večnosti. I onda, mi imamo
mnogo vremena da donesemo odluku po pitanju toga kojim putem ćemo krenuti. Put
je pred nama. Mi možemo uzeti bilo koji put po našem izboru. To je put koji je On
stavio pred Adama i Evu, i to je put koji On postavlja nama.
Moramo se toga setiti, nije važno šta radimo ili koliko smo mi uspešni u životu, bez
Hrista smo totalno izgubili sve, vidite?
Tako, ako je On sve ono u čega treba gledati, onda bi smo mi bili najluđi ljudi ako
to ne bi smo prihvatili i odgajali To sa ljubavlju. Ne samo da To prihvatite, već da
dođete do nečega što je veće od toga. Pošto ste To dobili, ne mojte To uzeti i staviti
ga na policu; to treba da bude iskorišteno.
To je kao kada idete kod doktora da uzmete lek i onda ga ostavite na policu. Ako
idete da uzmete lek, uzmite lek. Ako postoji bolest koja vas uznemirava, i ovaj lek
reba da vam pomogne, uzmite ono što vam on daje. I baš onako kako on kaže, dajte
to; zato što ponekad samo nekoliko minuta čine mnogo razlike u načinu na koji vi
dajete taj lek.
Kako mi znamo da li u ovom slučaju, danas samo jedan trenutak vaše odluke može
odrediti vaše večno predodređenje? Uzmite To baš onako kako vam je On To uručio.
Znak! “Krv će vam biti znak.” Sada, šta je, prvo, znak? To je reč koja se obično
koristi među nama ljudima Engleskog govornog područja, posebno ovde u Americi.
Znak je zaista, rečnik kaže, znak. To je znak prevozne cene koja je plaćena – da je
prevoz ili cena, zahtevana cena, plaćena (kao prevoz na željeznici ili prevoz na
autobuskoj liniji).
Vi uđete unutra i obezbedite sebi cenu prevoza, i onda dajete znak (kartu); i onda
znak (karta) ne može biti iskorištena za bilo šta drugo osim za tu željezničku liniju.
To je znak za željezničku kompaniju za koju ste platili trošak prevoza. To je znak, i
vi ne možete to potrošiti za bilo šta drugo. To ne koristi za bilo koju drugu liniju. To
važi samo za tu liniju, i to je znak.
Sada, ovde dole, to o čemu mi pričamo, gde mi počinjemo, je Bog koji govori Izraelu, “Krv jagnjetova je vaš znak.” Izraelovo ubijeno jagnje je bilo znak koji je Jehova zahtevao. To mora biti krv. Bog je stvorio znak i dao ga Izraelu, i ni jedan drugi
znak neće važiti, vidite? To ne može biti prepoznato.
Za svet, to je ludost; ali za Boga, to je JEDINI put. Jedina stvar koju On traži je
znak. Znak mora biti tamo, i vi ne možete imati znak dok cena ne bude plaćena Onda, vi ste posrednik znaka koji vam daje privilegiju slobodnog prolaza: “Kada vidim
krv, obići ću vas.” To je jedina stvar koju će On prepoznati. Nema ničega drugog što
će On prepoznati. Nema ničega drugog što može zauzeti mesto tog znaka: nema sup3

stance, nema denominacije, ničega više; to zahteva taj znak. Bog je rekao: “Samo to
ću videti.”
Nije važno koliko su oni bili pravedni, koliko su oni bili pobožni, koliko oni imaju
obrazovanja, kako su obučeni, znak je jedina stvar. “Kada vidim znak, obići ću vas.”
Krv je bio znak koji je zahtev Jehove sreo; da je to urađeno. Krv je stajala
kaoznak. Krv je bila znak, vidite.
Život za koji je Bog rekao da „Onog dana kada odatle budete jeli, tog dana ćete
umreti,” i tamo je On imao život kao zamenu za život vernika. Bog je u milosti
prihvatio zamenu za život ukaljane osobe.
Kada je Njegovo dete sebe ukaljalo sa grehom neverovanja u Božiju Reč, onda je
Bog, bogat u milosti, načinio zamenu. I to je bilo, nešto je trebalo da umre umesto
njega. Ništa drugo ne bi donelo efekat.
To je razlog Kainove jabuke, breskve, i tako dalje, nisu delovale. To je trebao da
bude život koji je u sebi imao krv, i život iz žrtve je izašao. I sada, krv je bila znak da
je Božiji red bio obavljen.
Sada, šta je Bog zahtevao? - život. I krv je pokazala da je tamo trebao da bude život
koji je isčezao, tako krv je bila znak da je život dat, da je nešto umrlo.
Božiji zahtev, život, je dat, i krv je prolivena; i krv je stajala kao znak da je život
isčezao. Život životinje za koji je Bog govorio da treba da bude uzet je isčezao. Krv
je stajala kao znak.
Verujući slavljenik je bio identifikovan sa njegovom žrtvom pomoću znaka.
Sada, ne želim da ostanem suviše dugo na ovim malim citatima – za njih bi vam
bila potrebna cela služba – ali želim da stanem ovde za trenutak da izrazim da je
vernik morao biti identifikovan sa njegovom žrtvom.
Ako je negde napolju data žrtva, i on je dao tu žrtvu, njemu je još uvek potrebno da
bude sa njom identifikovan. Iskreno, on je prvo trebao da postavi svoje ruke na nju,
da se identifikuje sa njegovom žrtvom. I onda je krv postavljena na mesto gde je on
mogao stati pod krvlju.
Preko njega mora biti krv, i to je bio znak da je on sebe identifikovao kao krivca, i
dokazao da je bezgrešna zamena zauzela njegovo mesto.
Kakva divna slika! O! Otkupljeni slavljenik, vidite? Pravda je srela, i zahtev Božije
Svete Pravde je nešto što je susretnuto; jer Bog je rekao: „Sada, ja zahtevam vaš
život.”
Onda kada je život zgrešio, bezgrešna zamena je trebala da zauzme njegovo mesto.
To je bila krv zveri, ne jabuka, ili breskva. To je trebalo da načini zmijino seme
apsolutno jasnim svakome, da je to bila krv; i da ova krv, koja nije mogla doći iz
ploda, je došla iz nevine zamene. Život je isčezao umesto njega, i krv je bila simbol
da je životinja umrla, budući da je život isčezao.
I slavljenik, primenjujući preko sebe krv, je pokazao da je identifikovan u
otkupljenju – zato što je identifikovao sebe sa žrtvom, povezao je sebe sa žrtvom, i
krv je stajala kao znak. Kako divno! Kakva je to slika! To je savršeni tip Hrista. Baš
tačno! Vernik, danas, stojeći pod Krvlju, identifikujući sebe sa Žrtvom. To je upravo
toliko savršeno koliko može biti.
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Vidite, životinja je umrla, ali naj nevinija stvar koju imamo, predpostavljam, bi bila
životinja, jagnje. Kada je Bog poželeo da se identifikuje sa Isusom Hristom, On se
identifikovao sa jagnjetom. I kada je poželeo da Sebe identifikuje, On se identifikovao sa pticom, golubom. Golub je naj bezgrešnija i najčistija ptica od svih ptica, i
jagnje je naj bezgrešnija i naj čistija životinja od svih životinja.Tako, vidite, kada je
Isus verovatno bio kršten od strane Jovana, Biblija kaže: “I on je video Duha Božijeg
kako kao golub dolazi dole na Njega.” zato, da je to bio vuk, ili da je to bila bilo koja
druga životinja, priroda goluba se ne bi mogla sjediniti sa prirodom vuka. Niti bi priroda goluba mogla da se sjedini sa bilo kojom drugom životinjom, već sa jagnjetom.
I te dve prirode su se sjedinile zajedno. Onda su se oni mogli složiti jedno s drugim.
Sada, da li vidite predodredjenje? Kada je On došao dole to je bilo Jagnje, vidite?
Vidite, kada je doneseno to je bilo jagnje; to je bilo jagnje. To je bilo rođeno jagnje.
Jagnje je bilo to koje je podignuto, vidite?
Zato, to je jedina vrsta istinskog Duha koji može primiti Božiju Reč, koji može
primiti Hrista. Ostali od njih će to pokušati. Oni pokušavaju da to dobiju, i da stave
Duh Božiji na vuka, vidite? - razljućenog, bolesnog, zlog. To neće ostati tamo. Sveti
Duh upravo odmah odlazi. To neće uraditi tu stvar.
Šta da je Golub došao dole, i umesto da je tamo bilo Jagnje, tamo je bila neka
druga životinja? On bi brzo poleteo i vratilo se nazad. Ali kada je Sveti Duh našao tu
prirodu sa kojom bi se mogao sjediniti, upravo je On postao sa njom jedno. I onda je
golub vodio jagnje; i pazite, golub je vodio jagnje na klanje.
Sada, jagnje je bilo poslušno golubu, vidite? Nije važno gde je Ono vođeno. Ono je
bilo voljno da ide.
Pitam se, danas kada nas Bog vodi u život kompletnog podređenja i službe Njemu,
pitam se da li se onda naši duhovi ponekad ne bune. Onda se pitam da li smo mi
jagnjad, vidite?
Jagnje je poslušno. Jagnje je samo – požrtvovano; ono ne traži svoje. Vi možete da
ga položite dole i skinete vunu sa njega (to je sve što ono ima), i ono uopšte ne kaže
ništa protiv toga. Ono upravo žrtvuje sve što ima. To je jagnje. Ono daje sve, samo, i
sve što ono jeste. Takav je pravi Hrišćanin, ako oni samo - žrtvuju sebe, ne mareći ni
malo za ovaj svet, već dajući sve što imaju Bogu.
I sada, ovo je bilo savršeno Jagnje, Hrist je bio to. I onda kroz prolivanje Krvi ovoga jagnjeta, prirodno jagnje u Egiptu, primenjena je krv. I kada je to bilo urađeno, krv
je stajala kao znak. Onda, za čega bi stajala Krv jagnjeta? - kao Znak da smo mi
mrtvi sebi i identifikovani sa našom žrtvom. Vidite? Onda Jagnje i Krv i osoba postaju zajedno identfikovani - Žrtva i vernik.
Vi ste identifikovani u vašem životu vašom Žrtvom. To vas čini onim što vi jeste.
Onda je krv bila znak identifikacije. Krv je identifikovala da je slavljenik ubio jagnje,
prihvatio jagnje i primenio znak na sebe, da se nije stideo. On nije mario za to ko je
to video. On je želeo da svako to vidi. I to je postavljeno u takvu poziciju, da je svako
ko je prolazio mogao videti taj znak.
Vidite, mnogi ljudi žele da budu Hrišćani, i oni žele da to praktikuju tajno, tako da
niko ne zna da su oni Hrišćani (društva u kojima se kreću). Neki od njih bi pomislili,
5

“Dakle sada, pogledajte, ja želim da budem Hrišćanin, ali ja ne želim da taj i taj zna
za to,” vidite?
Dobro sada, vidite, to nije Hrišćanstvo. Hrišćanstvo treba da javno prikaže svoj
znak (vidite?), u javnom životu, u službi, na ulici, kada se tu okolo nalazi nevolja,
bilo šta, u crkvi, svuda. Krv je znak, i znak mora biti primenjen, ili čak savez neće
imati efekta. Krv je znak ili identifikacija, identifikujući ovu osobu da je otkupljena.
Sada, pojedinac treba da kaže da je otkupljen pre nego što je tamo postojalo nešto
što se ikada dogodilo. Verom su oni primenili krv. Pre nego što se ustvari to
dogodilo, krv je bila primenjena verom, u verovanju da će se to dogoditi.
Pre nego što je bes prošao kroz zemlju, krv je prvo trebala da bude primenjena.
Bilo je suviše kasno pošto se izlio bes.
Sada, mi tamo imamo lekciju da smo možda mogli doneti vaše misli za samo
trenutak. Pogledajte: to je bilo pre nego što se to dogodilo. Jer dolazi vreme kada vi
nećete biti u stanju da imate ni malo krvi koja bi se primenila.
Jagnje je bilo ubijeno u večernje vreme, pošto je bilo držano četiri dana. I onda je
jagnje bilo ubijeno, i krv je primenjena u večernje vreme. Da li to razumete?
Znak nikada nije došao u postojanje do večernjeg vremena. I ovo je večernje
vreme doba u kojem živimo. Ovo je večernje vreme crkve. Ovo je večernje vreme
za mene. Ovo je večernje vreme umiranja; ja idem; ja se pokrećem napolje u
večernje vreme Evandjelja.
Mi dolazimo kroz opravdanje i tako dalje, ali ovo je vreme kada treba da bude
primenjen Znak. Rekao sam vam prošle nedelje, imao sam nešto o čemu sam želeo
da sa vama pričam. Ovo je to.! Došlo je vreme kada se vi upravo sa time više ne
možete igrati. To treba da bude urađeno. Ako to ikada treba da bude urađeno, to treba
da bude urađeno sada, zato što vidimo da bes samo što nije prošao kroz zemlju, i sve
što nije pod tim Znakom će poginuti. Krv vas je identifikovala.
Pazite, život životinje nije mogao doći nazad na ljudsko biće. Kada je krv bila prolivena, život je izašao napolje, naravno, zato što je to bilo jedinstvo. I životna krv je
hemija života, ali život je nešto drugačije od krvi. Život je u krvi. Životinjski život se
nije mogao vratiti nazad na slavljenika. Kada je on prolio ovu jagnjetovu krv, on je
treba da primeni hemiju, zato što je život isčezao i nije se mogao vratiti nazad. On
nije mogao da dođe na ljudsko biće zato što životinjski život nema dušu. Životinja ne
zna da je gola, i ona upravo ne uviđa šta je greh. Ona ne zna ništa od toga. Tako zato,
to je živo biće, ali ne živa duša. Zato, taj životinjski život nije mogao doći nazad na
ljudski život, zato što on nije imao dušu u tom životu.
Sada, postoji krv života, život, i duša u životu. Duša je priroda života. Zato, ona nije
imala određenu prirodu. To je bila životinja. Zato, krv je stajala kao znak da je život
dat.
Ali u ovom veličanstvenom mestu, pod ovim Savezom, postoji razlika između Krvi
i Života. Znak za vernika danas, je Sveti Duh – ne krv, hemija, vaš Sveti Duh Božiji.
To je Znak koji Bog zahteva od crkve danas. Bog mora videti ovaj Znak. On mora
videti To u svakom od nas.
Zato, dok se pojavljuju večernje senke, bes je spreman da se izlije iz visine na
bezbožne narode i na bezbožne nevernike, na profesore bez imovine, na te stvari i ja
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sam pokušao da otvorim sebe i da živim baš među vama, da vidim gde ste stajali pre
nego što sam rekao ove stvari. O, mi smo žive senke, i bes je spreman da udari, i Bog
zahtevajući Znak da ste vi, sami, primili Njegov Znak – Svetog Duha. To je jed
Ini način i jedini Znak da će Bog uopšte proći, zato što je to bukvalni život Hristov
koji se vratio nazad u vernika.
Životinjski život se ne bi mogao vratiti nazad. Zato, bilo je potrebno da se na vrata
posatvi krv, na gornju gredu i na stub vrata. Tako da je svaki prolaznik – cela javnost,
svako ko je prolazio pored kuće – znao da je na vratima bio znak, krv da je kod tih
vrata umro život. Amen!
Tako to treba da bude sa svakim vernikom danas: ispunjenim Svetim Duhom, znak
da je prolivena Krv jagnjeta - život koji je bio u jagnjetu - se vratio nazad; i to je
tamo javno zapečaćeno, da svako ko tu prolazi, govoreći vama, ili ko ima bilo kakvo
zajedništvo sa vama, vidi da je primenjena Krv i da je Znak Života koji je bio u toj
Krvi na vama. Vi ste osigurani od besa. Samo to čini tu stvar, ne članstvo.
Životinjski život nije mogao doći na vernika, zato što je to bila životinja, i to je
govorilo samo u vezi savesti, pokazujući da će tamo doći savršena žrtva.
Sada, kako bi tamo mogla biti savršenija žrtva, nego kada sam Bog postane Naknada? Bog je postao telo da prolije Svoju Vlastitu kreativnu Krv, ovo budući je jedini
način da bi Život Božiji mogao da se vrati nazad, zato što smo svi mi rođeni seksualnim aktom.
I zato, život koji je tamo, to je život od sveta, i taj život neće opstati. To je stvar
kojoj je već suđeno i koja je osuđena. Vi to ne možete zakrpiti. Nema načina da se to
zakrpi. Nema načina da se to izgladi. Nema načina da se to načini boljim. To treba da
umre! To je jdini zahtev koji tu postoji.
To treba da umre, i zamena - Život Isusa Hrista - treba da dođe u vas, koji je Sveti
Duh, Božiji Znak, pokazujući da ste vi prihvatili Krv Njegovog Sina, Isusa Hrista.
Zato, u danima Veslija je bilo dovoljno da se veruje u hemiju krvi. Ali to su
poslednji dani kada je zahtevana krv. To zajedno čini celo jedinstvo za uznesenje. Da
li to vidite?
Voda, krv i duh dolaze kada majka rodjenjem donosi bebu. Prva stvar koja unosi
normalan život je voda; druga stvar je krv: i sledeća stvar je život.
Tamo je iz tela našega Gospod Isusa Hrista potekla voda, krv i život. I cela istinska
Crkva, Nevesta, zajedno je bila stvorena kroz opravdanje, posvećenje i Krštenje
Svetim Duhom – što je Znak.
Kao što Jevreji 11 kažu, „Svi oni su lutali okolo u ovčijim kožama i jarećim
kožama, i uprkos svih tih stvari koje su oni činili, ipak oni nisu bili načinjeni
savršenim bez nas.”
I Crkva u ovome danu je primila Znak Krštenja Svetim Duhom - da je Krv
prolivena, i da je Sveti Duh nad crkvom. Bez nas, onda, oni nisu mogli izrasti, ali oni
zavise od nas. Jer Bog je obećao da će on to uraditi. I neko će biti tamo! Ja ne znam
ko će to biti, ali neko će to primiti! Postoji samo jedna stvar za koju sam ja odgovoran; to je da to propovedam! Božiji posao je da gleda napolje na to predodređeno seme! Oni će biti tamo, svaki od njih, jedan sa drugim: doba vode,
doba Krvi, i sada doba Znaka Svetoga Duha!
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I upamtite, Izrael je prošao kroz mnogo stvari, ali bilo je večernje vreme kada je
bio zahtevan znak, ne ujutru, ne u pripremi, četiri dana držanja jagnjeta. Izrael je
znao da nešto dolazi – tako je Luter to zano; tako je to znao Vesli; tako su to znali
Fini, Knoks, Kalvin. Ovo je to. Oni su znali da će tamo doći vreme kada će se Vatreni Stub vratiti nazad u crkvu. Oni su znali da će doći vreme kada će se te stvari
dogoditi. Oni nisu živeli da to vide, ali su gledali u pravcu toga.
Izrael je znao da nešto dolazi; ali to je bilo u večenje vreme kada je ta jagnjetova
krv, znak, bila postavljena na vrata. Ipak jagnje je bilo već postavljeno gore.
Celim putem je to bilo jagnje. Jagnje je bilo u Luterovo vreme; Jagnje je bilo u
verme Veslija. Ali sada je vreme Znaka, kada svaka kuća mora biti pokrivena
Znakom. Svaka Božija kuća mora biti prekrivena Znakom. Sve što je unutar te kuće
mora biti prekriveno Znakom.
I Kuća Božija je Krv Isusa Hrista. I jednim Duhom smo svi mi kršteni u ovaj Znak,
i postali smo deo toga, toga što se tiče onoga što je Bog rekao, “Kada vidim da se
ovo pojavljuje, zaobići ću vas.”
U kom času mi živimo! Krv je identifikovala vernika, zato što je život isčezao. On
se nije mogao vratiti nazad, tako on je trebao da ima hemiju. On je trebao da ima to
kao bolju, krv, hemiju koja je pokazala da je život izašao odatle.
Sada, sam Duh je Znak. Sveti Duh sam je Znak, ne Krv.
Krv je bila prolivena na Golgoti, to je istina. Ali Krv što se tiče ovoga, vratila se
nazad u elemente iz kojih je došla, iz hrane na kojoj je On živeo.
Ali vidite, unutar krvne ćelije je bio Život koji je pokrenuo krvnu ćeliju. Da to nije
bilo tako, hemija nije u sebi imala život sam od sebe, i zato se ćelija nije mogla
kretati. Ali kada je Život došao u hemiju krvi, to je formiralo ćeliju. To je formiralo
njenu valstitu ćeliju, onda ćeliju za ćelijom. I ona je postala čovek, i taj čovek je bio
Bog Emanuel u telu. I taj Život se vratio nazad u hemiju, otišao u nju. Ali Znak je
Sveti Duh nad crkvom, da bi oni mogli videti Hrista.
To treba da bude tako, zato što su žena i njen muž postali jedno. Oni su postalijedno, i tako Nevesta i Hrist postaju Jedno. Služba Neveste i služba Hrista su iste.
Sećate se, “Ranije rasprave, o Theophilus, Ja sam vam napisao o svemu što je Isus
počeo da radi - i što nastavlja da radi!”
Njegova smrt ga nije zaustavila. Ne, gospodine, On se ponovo vratio. Ne treća osoba, već ista osoba se vratila nazad ponovo u formi Svetog Duha. I On nastavlja da
radi dalje i nastvalja dalje, kaže Knjiga dela Apostolskih.
„Isus Hrist je isti, juče, i za uvek.” To je Znak. To je znak.
Kada su Petar i Jovan prošli kroz kapiju Divnu, tamo je ležao čovek koji je bio bogalj, hrom od majčine utrobe. Petar je rekao, „Srebra i zlata nemam; ali ono što
imam, dajem ti. U Ime Isusa Hrista od Nazareta, ustani i hodaj.”
Oni su im pričali i znali su da su oni neuki i neškolovani ljudi, ali oni su ih primetili,
da su bili sa Isusom. Vidite, Znak je bio tamo, prikazan, vidite?
„Takav kao što ja imam ...” Oni su videli sirotog palog brata kako leži tamo,
hromog, izobličenog, i sve ostalo, i isti Život koji je bio u Hristu je bio u njima:
„Takav kakav ja imam.”
„U Moje Ime, izgonićete đavole.”
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„Ne ja ću: vi ćete. Ako vi kažete ovoj planini . . . ” - ne kao Ja kažem. „Ako vi
kažete ovoj planini.” O, brate, čas kada Znak treba da bude prikazan je na dohvat
ruke. Mi to možemo videti. Mi znamo da se nalazimo blizu kraja, sada, er sve vrste
stvari se javljaju da pokažu znake i čuda. Sada, ovde mi dolazimo nazad do onoga što
crkva treba da uradi: Znak treba da bude prikazan. „Kada vidim krv, zaobići ću vas.“
Ništa drugo onda ne bi trebalo da deluje. To je morala da bude krv.
Ali sada Sveti Duh je naš Znak od Boga. Kao veliki teolog, naučnik, brat Baptista,
fini čovek, fini karakter, kada je on došao do mene jednom, rekao je, „Brate
Branhame, ti govoriš o ovom Svetom Duhu, zašto, to nije ništa novo! Mi smo to
poučavali sve vreme kroz doba.”
I ja sam rekao, „Dobro.“
On je rekao: „Mi smo primili Svetog Duha.“
Rekao sam: „Kada si ga ti primio?“
On je rekao: „Kada sam poverovao.” (zato što sam znao da je to bio Baptistički
teolog – da onda kada ti poveruješ, tada ti primaš Svetoga Duha).
Rekao sam: „Onda, šta je Pavle rekao u Delima Apostolskim 19 grupi Baptista,
kome je Baptistički propovednik, koji je bio jedan od Jovanovih obraćenika, dokazao
pomoću Biblije da je Isus bio Hrist? Kada je on prošao gornje obale Efesa, našao je
neke učenike, i rekao im: Jeste li primili Svetoga Duha od kako ste poverovali?“
Oni su rekli: „Ne znamo da li postoji Sveti Duh.“
Onda je on pitao kako su kršteni. Oni nisu bili kršteni u Ime Isusa Hrista, žrtvenog
jagnjeta. Oni uopšte nisu bili identifikovani sa Njime, oni su samo to verovali, upravo kao da je tamo čekao lek i oni ga nisu uzeli. Pavle im je zapovedio da budu kršteni
ponovo u Ime Isusa Hrista. I kada su to uradili, onda je na njih došao Znak. “Oni su
bili identifikovani delima i znacima Svetoga Duha koji je kroz njih govorio jezike, i
prorokovao veličajući Boga.”
Oni su bili identifikovani sa njihovom žrtvom. Sveti Duh je naša identifikacija. To
je ono što nas identifikuje kao Hrišćane, ne naše članstvo u crkvama, ne razumevanje
Biblije, ne koliko vi znate o Bibliji; to je koliko vi znate o Tvorcu, i koliko Tvorac
živi u vama.
To ste vi koji ste umrli. Vas više nema. Vi smatrate sebe mrtvima, i Znak je ono što
živi u vama; i to nije vaš život. To je On sam. Pavle je rekao: „. . . život koji ja sada
živim . . . ” (On je živeo drugačjiu vrstu života od onoga kakav je živeo nekada). To
nije ja, već Hrist živi u meni.”
Tu je identifikovani Znak koji Bog zahteva: identifikacija sa našom Žrtvom: život
našeg Spasitelja u nama, Svetog Duha. O, kakav pozitivni Znak! Tu više ne može
biti Znaka.
O, moj, ako bi ste samo mogli hvatiti misao toga. Kada bih imao moć ovoga jutra,
da to izrazim rečima i da to postavim u vašu dušu, to je, ne vaše uši, već vaša duša!
Ako bi ste mogli videti garanciju toga, to vas čini toliko relaksiranim.
Šta da ste počinili kriminalno delo i trebali ste da budete suđeni za to na sudu, i
znali ste, ako utvrde da ste krivi, da ćete umreti? Vi ćete ići na električnu stolicu, ili u
gasnu komoru, ili bilo koje javno pogubljenje oni treba da primene na vama možda
da budete obešeni ili nešto tako, linčovani, bilo kakva da je kazna u pitanju i vi ste
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znali da ste krivi. Vi ste znali da ste krivi i da morate umreti, ako niste dobili nekog
pravnog savetnika ili advokata da vas zastupa i koji bi vas mogao izbaviti iz te
situacije. Sada, vi bi ste poželeli najboljeg advokata kojeg bi ste mogli imati. I onda,
dobijajući advokata koji je dobar, pronicljivog advokata, vi bi ste osetili da je vaš
slučaj malo manje očajan. Vi bi ste se mogli malo relaksirati, zato što ste imali
advokata. Ali tamo bi još uvek bilo pitanje da li bi ovaj advokat mogao promeniti
sudsku ideju ili promeniti ideju porote. Ako bi ovaj advokat sa svojim pronicljivim
govorom i znajući zakone mogao promeniti to i mogao zastupati vaš slučaj, on bi
mogao dokazati da vi treba da živite.
Ali ipak, sa svim njegovim velikim autoritetom i velikim akademskim govorom
koji bi on mogao prikazati, i impresijom koju bi on mogao izazvati u očima porote ili
sudije, možda bi ste vi mogli biti relaksirani u nekoliko minuta. Ali još uvek, u
vašem umu bi bilo pitanje: “Može li on to uraditi?”
Ali u ovom slučaju, Sam Sudija je uzeo naš slučaj. Bog je postao čovek. Nije bilo
advokata koji je to mogao uraditi. Mi ne bi smo mogli pronaći ni jednog. Mojsije i
Zakon, proroci, niko to nije mogao uraditi. Tako, Sudija je postao i jedno i drugo
Porota, Advokat i Sam Sudija, i uzeo pravdu Njegovog zakona u Svoje Vlastite ruke
i Sam platio cenu za to – koliko bi smo više mi mogli biti sigurni? Poslao je Svoj
Vlastiti Život nazad na nas kao svedočanstvo da je On To prihvatio. Kako sigurno!
“Da, iako hodam kroz dolinu senke smrti, neću se plašiti zla: jer ti si sa mnom . . .”
On je postao i jedno i drugo, sudija, porota, i advokat. On je zastupao naš slučaj. Mi
smo nađeni krivim pred Njegovim Vlastitim Zakonom, i On koji je bio u čistilištu je
došao dole i uzeo na Sebe krivicu nekog od nas. On je preuzeo greh. On je preuzeo to
na Sebe, umro, i platio cenu, i prolio Svoju Krv, i vratio nazad Svoj Vlastiti Znak:
Njegov Vlastiti Život.
Život. “Zašto, mi smo savršeno oslobodjeni. Slučaj je rešen. Nema više greha koji se
grešniku pripisuje. O, Bože, imaj milosti, ako ljudi ne mogu videti da više nema
slučaja!” Onaj koji čuje Moju Reč, i veruje u Onoga koji Me je poslao, ima Večni
Život, i neće ići na sud, već je prešao iz smrti u život.
Tamo je taj slučaj. Slučaj je zaključen; nema više slučaja na koji treba odgovoriti.
Amen!
Onda sigurno – sigurno sa primenjenim Znakom, kada smrt počinje da udara
naspram vrata, ona nema kontrole. Da, Znak je primenjen. Samo je Znak sada
prepoznat. Vidite? On je to uradio tako da bi Znak mogao doći. Znak je bio Božiji
Život, i kada je Bog stvorio na početku prvog čoveka, On mu je stvorio sina. I sin je
bio toliko pokvaren, da je slušao svoju ženu umesto Boga, i žena je slušala đavola
umesto svog muža. I kada su oni to uradili, to ih je oboje toliko pokvarilo da je
donelo oskrvnjenje. I On je znao da kada su oni to uradili, da će morati da donesu
decu u svet. Plod drveta u sred vrta nije mogao biti dotaknut. I onda kada je to bilo
tako, oni su sebi doneli ovog sina; i zato, ceo ljudski rod koji je bio rođen, je bio
rođen u grehu.
Nije bilo načina da se izađe napolje. I onda, Bog je došao dole. Postoji samo jedan
način da čoveka vratite nazad; to je da ga vratite nazad ponovo kao sina. I kako On to
može uraditi, kada je Njegov vlastiti zakon stajao tamo i rekao: “ On je osuđen? ”
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Onda, Sam Otac je postao jedan od nas. To je pravo jagnje. To je svrha koju je On
imao u umu. To je razlog zbog kojeg je jagnje trebalo da bude identifikovano u
Edenskom vrtu; znajući da će jagnje i golub trebati da se jednom sretnu, kada jagnje i
golub budu zajedno. To je kada mi vidimo da možemo svi biti zajedno. I On je bio
voljan da prinese takvu žrtvu.
Sada, da bi Znak mogao biti primenjen, mi više nismo stranci, mi više nismo
stranci, već smo sinovi i kćeri Božiji. I oboje, Adam i Eva, žena i muškarac
ujedninjeni zajedno, su sinovi i kćeri Božije u Hristu Isusu, Njegovom velikom
žrtvom.
I onda, tako da tu ne bi bilo greške, seme ovoga života koje mora biti posejano u
zemlji ovoga tela, je smrtno seme; i život, ako je to izopačeni život u semenu, umire
sa semenom. Ali On stavlja večni Život u njega i identifikuje ga za Svoj Vlastiti
život. I u uskrsnuću, On će to seme podići ponovo, i ništa neće biti izgubljeno. Da li
vidite šta mislim? Tamo je to.
Ono ne može poginuti, sada. Život živi nad njim. To je Znak. On živi nad tim
malim telom, živi nad dušom te osobe. Tamo preko postoji znak, Sveti Duh, i to pripada Bogu. To je Njegovo. “Kada vidim Znak, zaobići ću vas” – pozitivni Znak!
Sveti Duh je naš Znak. Zato, kada vi primite Svetoga Duha, vi prelazite iz smrti u
Život. To je sve što tamo ima u vezi toga, zato što Život je u vama. Vi više ne možete
poginuti.
Biblija kaže: “Onaj koji je rođen od Boga ne čini greh. Jer on ne može grešiti, zato
što seme Božije ostaje u njemu.” Amen! Seme Božije ostaje u njemu; i kako on može
grešiti, kada je u njemu bezgrešni Bog?
Kada je On bezgrešni Bog, kako On može grešiti? Nije važno šta je on uradio, Krv
ga je prekrila. On je sada novo stvorenje. Njegove želje i ambicije su od neba, zato
što se on promenio od dikice u pšenicu. Njegove želje “O, ja to verujem” - i još
greši? Moj, vi ste prevareni. To ne može prikazati ništa drugo osim Znaka.
Izraelu je bilo naređeno da ostane pod tom krvlju dok nisu došla narđenja za marš.
Nemojte ići pod to. Kada su jednom došli pod znak, oni su tamo unutra bili
zapečaćeni. Nemojte to napuštati! Oni su ostali baš tamo dok nije došla ponoć i dok
trube nisu zatrubile. I kada su trube zatrubile, i kada su stari rogovi od ovna počeli da
trube, svaki pojedinac je marširao sa svojoim životnim namirnicama, idući u obećanu
zemlju.
Tako čini čovek ili žena koji su ispunjeni Svetim Duhom. On je zapečaćen i siguran od svake povrede i opasnosti. Njegov ceo život prikazuje ono što on jeste. Bilo
gde da on hoda, bilo kakav posao da on radi, sa bilo kim da on priča, kada on dođe u
kontakt sa ženama, kada on dođe u kontakt sa drugovima, kada on dođe u kontakt sa
bilo čime, taj Znak leži tamo. Amen.
Kada on dođe do smrti: “Neću se plašiti zla; jer ti si sa mnom.” Taj Znak leži tamo.
Kada to dođe uskrsnuće, Zank će biti tamo.
Isus je tako rekao: “Kada vidim Krv – Znak – Znak - zaobići ću te.” O!
Upamtite, da taj znak nije bio prikazan, čak bi Savez bio poništen. To je tačno.
Savez je bio poništen. Nije bilo Saveza dokle god taj znak nije bio tamo. Znak je
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stajao radi saveza. Bog je napravio savez sa njima. Da, gospodine! Ali znak je trebao
biti prikazan. Savez nije imao efekta ukoliko tamo nije bilo znaka.
Tamo je moglo biti mnogo Jevreja koji su mogli reći: “Dodjite ovamo, ja nemam ni
malo krvi na svojim vratima, ali želim da vam pokažem nešto. Ja sam obrezani Jevrej. Ja sam obrezan.” To nije značilo to (Brat Branham pucketa prstima). To je
bilo „Kada vidim krv, kada vidim znak.”
Vi možete reći: „Ja sam Baptista, Prezbiterijanac, Metodista” (ili bilo šta da želiti
biti), ali „Kada vidim Znak.”
Ili vi bi ste mogli reći: „Ja sam vernik. Moja majka je član ove crkve; moj tata je
član ove crkve; bio sam član tamo od kako sam dete.”
To ne znači to. (Brat Branham pucka prstima.) „Ja ne lažem, ja ne kradem. Ja ne
radim ovo ili ono.“ To ne znači to. (Brat Branham pucka prstima) .
„Ja pripadam Branhamovom šatoru; Ja radim ovo, to, ili drugo. Ja verujem celu
Božiju Reč.”
Ti Jevreji su mogli reći: „Ja verujem Jehovi.”
Vi bi ste slušali Poruku časa, ako ste verovali Jehovi. Sigurno. Oni su imali mnogo
poruka. Ali ovo je bila Poruka časa, vidite? Ja verujem Poruku časa. Krv je bila
primenjena u večernje vreme.
Oni su mogli reći: „Ja sam Jevrej.”
Ljudi sada kažu: „Ja sam Hrišćanin. Ja vam mogu pokazati moje dugo članstvo u
crkvi. Ja želim da mi kažete gde sam ja ikada nešto ukrao, da sam ikada bio pred
sudom. Pokažite mi jesam li ja ikada počinio preljubu, ili jesam li ikada uradio sve te
stvari (ili nešto tako) . Pokažite mi jedno mesto.”
To ne znači ništa. Ne, oh, ne. Vidite? Nije važno koliko mnogo je on bio u Savezu,
savez je bez efekta. To je neefektivno.
Vi kažete: „Dakle, Ja sam student biblije.”
Ja ne marim šta ste vi. Bez tog saveza, bes Božiji je nad vama. Tačno! To će vas
stići. Da, vaši gresi će vas pronaći.
Šta je greh? Nevera! Vi niste poverovali u Poruku. Vi niste poverovali u Božiju
Reč. Vi niste poverovali u svedočanstvo Samog Znaka, kada je taj Znak identifikovao sebe mešu nama. I da li vi niste to poverovali? Nije važno koliko vi To niste
verovali. To je trebalo da bude primenjeno.
Vi bi ste mogli reći: „Ja to verujem; Ja to verujem. Ja verujem da je to Istina. Ja to
prihvatam kao istinu.”
To je sve dobro; ali ipak, To treba da bude primenjeno.
Šta da je ovaj jedan Jevrej mešajući krv, dok je jagnje krvarilo, govorio; “Ovo je
Jehova,” i tamo je stao sveštenik govoreći, “Da, gospodine, ja verujem da je to istina,” ali na njegovoj vlastitoj kući ta krv nije bila primenjena. On ne želi da sebe
identifikuje tamo napolju sa tom grupom. Ne, gospodine. („Ti fanatici sa krvlju na
vratima!“) On ne želi tu identifikaciju, nije važno koliko je on bio sveštenik, koliko
je on poznavao Božiju Reč, koliko je dobro on odgajan, kakva dela je on počinio,
koliko je dao siromasima, koliko je žrtvovao.
Pavle je rekao, dam da moje telo bude spaljeno kao žrtva, ako dam sva moja dobra
da bih nahranio siromahe, i ako bih imao veru da pokrećem planine i tako dalje, i ako
12

bih govorio ljudske i andjeoske jezike, i sve druge stvari, ja sam ništa dok na meni
nije primenjen Znak.
Dok ovaj Znak, koji je, što ja govorim večeras, ljubav, (Vidite?) Nije primenjen, ja
sam ništa. Vidite? Ja ne marim. Vi bi ste mogli izgoniti đavole, mogli bi ste isceliti
bolesne vašom molitvom od vere. Mogli bi ste učiniti sve te stvari, ali ako taj Znak
nije tamo, vi ste pod Božijim besom.
Vi bi ste mogli biti vernik. Vi bi ste mogli stati za propovedaonicu i propovedati
evandjelje.
“ Mnogi će Mi doći u taj dan, i reći,” Gospode, Gospode, zar nisam prorokovao u
Tvoje Ime? Propovedao u Tvoje Ime? Nisam li izgonio đavole u Tvoje Ime? “(To su,
Metodisti, Baptisti, Pentakostalci, svi oni.) Isus je rekao:“ odlazite od Mene, vi koji
činite nepravdu. Nikad vas nisam upoznao. Ali „Kada vidim Znak, zaobići ću vas.“
To je Božiji zahtev za ovaj čas. Večernja Poruka je zato da primeni Znak.
Sotona će posejati sve vrste falsifikata kao što je rukovanje i dokaze i svega
sličnog. Zaboravite to! Došao je čas kada će Znak, sam – ne neki falsifikat, substitut
neke takozvane vere - da identifikuje sebe pravo među nama dokazujući da je On isti
Isus juče, danas, i za uvek, i da je On baš sa Božijom Rečju.
To treba da bude primenjeno. Čovek koji kaže da ima Znak i poriče Božiju Reč
onda šta sa time? Vi to ne možete uraditi. Tamo treba da bude Znak. “Krv će vam biti
znak.”
Sada, Sveti Duh, Život koji je bio u Krvi, vam je Znak. (Mi ćemo doći do toga za
trenutak, vidite?) Sveti Duh je Znak. Slučaj je završen. Da, gospodine!
Sada, upamtite, nije važno šta ste vi, koliko ste vi dobri, koliko puta ste skakali gore
dole, kolikom broju crkava ste se pridružili, koliko dobrih stvari ste uradili. Sve to ne
znači ništa, ako nije primenjen Znak. Ovo je večernje vreme.
To je dobro delovalo u danima Lutera. To je dobro delovalo u danima Veslija. Ali
to ne deluje sada. Ne.
Da. Držeći gore jagnje je bilo u redu onda. Za one koji su umrli onda pre nego što
je primenjena krv, to je bilo drugačije. Da, gospodine. Oni su otišli dalje zbog dobre
savesti. Oni bi bili suđeni, da su bili predodređeni, bilo da ih je to udarilo. Ako nije,
to nije. To je sve. To je samo Bog.
On opravdava onoga koga želi, ima milosti prema onome prema kome želi, i On sudi
onome kome želi da sudi. On je Bog. To je sve. On ima milosti prema onome prema
kome ima milosti i osuđuje onoga koga želi da osudi. Jevrejin bi mogao jasno da
pokaže obrezanjem, da je vernik.
Postoje mnogi ljudi, fundamentalni ljudi, koji mogu uzeti ovu Bibliju i reći: „Ja
sam vernik.”
I Isus je rekao da smo verom spašeni.
I, ako čovek kaže: „Ja sam vernik, ali Krštenje Svetim Duhom je besmislica.” Onda
na njemu nije primenjen Znak; nije važno koliko on veruje, to je anulirano.
Baš kao sa obrezanjem Jevreja. On je rekao: “ Ja sam Jevrejin. Zašto vi idete tamo
napolje i delujete kao ta druga gomila fanatika?”
Mojsije je uzviknuo i išao dole ulicom govoreći: „Večernja poruka je ovde. To će
se dogoditi, na kraju četrnaestog dana, vi ćete okupiti kongregaciju i ubiti jagnje.
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Cela Izraelska kongregacija će Njega ubiti, stavljajući svoje ruke na Njega,
identifikujući sebe sa njim. I krv će biti stavljena na stubove i na gornje grede nad
vratima; i kada vidim krv, zaobići ću vas; jer je to znak da ste prihvatili smrt
jagnjeta koje sam za vas pribavio.” Krv je bila znak. Sada, Duh je Znak. „Bićete
ispunjeni Svetim Duhom, kroz ne mnogo dana od sada.” I kada je Krv bila
prolivena, Znak je bio poslat dole na dan pentakosta kao moćni razorni vetar. Tema
svakog apostola „Jeste li primili Svetoga Duha kada ste poverovali?” „Pokajte se
svaki od vas i budite kršteni u Ime Isusa Hrista za oproštenje greha, i primićete dar
Svetoga Duha, jer to je Znak. (Amen!) da ste prešli iz smrti u Život.” Tu ste vi.
Sa tom Jevrejskom crkvom koja se postepeno gubila, Pagani su tako bili uzeti
preko u to izopačenje. Sada, ona je izašla napolje da uzme taj ostatak Pagana za
svrhu Njegovog Imena, Nevestu. Da li vidite šta mislim? Da li vidite šta Biblija
ovde govori? Da Znak nije bio prikazan, onda savez ne bi imao efekta. To mora
biti: zato što ako vi kažete da verujete, i ne sledite instrumente Božije Reči, onda vi
ne verujete.
Iako se vi obrežete; iako se pridružite crkvi iako budete kršteni; iako ste učnili sve
te stvari, to još nije Znak – Sveti Duh.
Ovaj fini teolog je nastavio da mi priča, kao što sam malopre rekao. On je rekao:
„Bili, Abraham je verovao u Boga, i to mu se uračunalo kao pravednost. Šta bi više
čovek mogao uraditi, osim da veruje u Boga?“
Rekao sam: „To je istina, Doktore. To je tačno. On je zaista verovao u Boga.
Biblija kaže tako. Ti si u pravu. Što se tiče onoga dokle si došao ti si ispravan.
Dokle god su dvanaest špijuna koji su bili poslati napolje da idu preko da
špijuniraju Kanaansku zemlju, dokle god su išli napred prema Kanaanu, oni su
osvajali teren. Ali kada su oni došli do granične linije, onda su to odbacili.” Rekao
sam: “Vi Baptisti ste u redu što se tiče toga dokle ste stigli, međutim jeste li vi primili Svetog Duha od kako ste poverovali?” Rekao sam: “Upamtite, Bog je prepoznao Abrahamovu veru. On je verovao Bogu, i to mu se uračunalo u pravednost. To
je istina. Ali onda, Bog mu je dao pečat obrezanja da mu služi kao znak. Ne da je
njegovo obrezano telo imalo nešto sa njegovom dušom, već to je bio znak da je Bog
prepoznao njegvou veru. I On nam daje znak Svetoga Duha da nas je prepoznao
kao vernike.“ Jer: “Pokajte se i neka svaki od vas bude kršten u Ime Isusa Hhrista
za oproštenje greha, i primićete dar Svetoga Duha. Jer je to obećanje vama . . .”
Da li razumete poentu, sada?
Sa Jeverejima, nije važno koliko su oni mogli dokazati da su obrezani, znak je
morao biti pokazan. Ako ne bi bio pokazan, tamo savez nije imao efekta. Isto je
sada – ista stvar. Nije važno šta vi radite, nije važno koliko vi možete objasniti
Bibliju - vi bi ste mogli biti student Biblije i oh, moj, vi bi ste mogli reći: „Ja sam
vernik;“ i sve drugo – još uvek se zahteva Znak.
Ili bi ste mogli reći o nekom Biblijskom studentu: „On je dobra osoba, Brate
Branhame. Ja ne marim šta neko kaže, vi ne možete tuć tog čoveka. Nikada u svom
životu ga nisam video da čini nešto loše.” To nema toliko (Brat Branham pucka
prstima.) zajedničkog sa Bogom. Postoji jedan zahtev, i samo taj zahtev, i vi to ne
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možete uraditi. Vi ne možete staviti krv na gornju gredu vrata, gde znak ne bi mogao
biti osim ukoliko jagnje nije umrlo. Krv (Brat Barnham udara po propovedaonici.) je
bila pozitivan znak da je jagnje umrlo – ne takozvana vera; jagnje je umrlo. Sveti
Duh je pozitivan Znak da je vaše jagnje umrlo, i da ste primili Znak na sebe, jer sam
Njegov život je u vama. Vidite? Tu nema takozvane vere. Tu nema ničega što je
namešteno. Tu nema imitacije. To je tamo. Vi to znate. Vi to znate; svet to zna. Znak
je tamo.
Nije važno koliko je osoba bila dobra - to bi mogao biti student Biblije, to bi mogla
biti bilo koja vrsta dobrog crkvenog člana, to bi mogla biti dobra osoba, to bi mogla
biti glava denominacije, to bi mogla biti Rimska hijerarhija; Ja ne znam ko je to – ali
to ga ne čini ničim.
Ali Izrael! Svaki student Biblije zna da je Izrael bio tip Crkve (vidite?) Tačno na
putu za obećanu zemlju. I to je mesto gde Izrael putuje, ali kada je došlo večernje
vreme i putovanje je bilo u toku, tamo je bio svečani zahtev: Nije važno koliko je on
bio Jevrej, koliko je on dobro držao svoju letinu, koliko se brinuo o svojim susedima,
koliko je on uradio, koliko je on bio dobar član, koliko je desetka platio sve te stvari
su fine; to je bilo u redu; on je bio dobar čovek poznat među svojim narodom kao
dobar čovek - bez znaka krvi, on je poginuo.
O, moj Bože pomozi mi, za ove prisutne i za one koji su na traci, da to prikujemo!
Vi bi ste mogli propovedati evandjelje, vi bi ste mogli izgoniti đavole, vi bi ste mogli
govoriti u jezicima, vi bi ste mogli klicati, plesati u Duhu, ali bez Znaka to je uzalud.
Vi kažete: “Mogu li to uraditi?”
Pavle je rekao da možeš. „Iako govorim ljudske i andjeoske jezike; iako dam sva
moja dobra da nahranim siromahe, ako dam da moje telo bude spaljeno kao žrtva;
iako imam veru da pokrećem planine i te stvari, ja sam ništa.” Nemojte se oslanjati
na to. To je znak koji je zahtevan. Nije važno koliko ste vi uradili, koliko ste vi dobri,
kada Božiji bes zasija, to će jedino prepoznati Znak.
To je znak za koji je plaćena cena, koja je zahtevana; i cena koja je plaćena je bio
Život Isusa Hrista. I On je dao Svoj Život, i Njegov Duh dolazi nazad na vas kao
Znak koji ste primili.
Onda vi sa vama nosite Znak, danju i noću - ne samo nedeljom. Sve vreme vi imate
Znak.
Krv će vam biti znak. Vi kažete: „Ja još uvek verujem. Ja sam vernik. To je tačno,
ali ako vi odbacite Znak, onda kako ćete biti vernik? To govori protiv vas, vidite? To
govori protiv vašeg svedočanstva da radite tako, student Biblije, dobra osoba, crkveni
član, bilo ko da ste, to ne znači ništa, da, gospodine.“
Možda je vaš otac propovednik, možda je vaša majka bila svetac. To je dobro; oni
treba da odgovaraju za sebe.
Kao što sam rekao, neki ljudi pokušavaju da načine Boga nekim velikim strarim
debelim dedom (vidite?), stvaraju sebi određen broj unuka (kao mali „Rikiji‚” i
„Elvisi“), tamo nema mane u Njemu. Ne Bog, On nema unuke; On je Otac. Vi prvo
treba da budete nanovo rođeni. On nje veliki, meki mališan; On je Bog suda. Biblija
kaže da je On to. Njegov bes je nemilosrdan.
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Nemojte po tome gaziti i očekivati da vas jednog dana Božija dobrota uzme u
vašem grehu, i da vas odnese na nebo. Ako bi On to uradio, On bi imao izvinjenje za
sve ovo ovde. Vi ćete verovati Njegovu Reč, ili ćete poginuti. I kada verujete Njegovu Reč, Znak će biti na vama. Te noći je smrt bila spremna da udari Egipat, u
svako vreme. To je bilo vreme puno straha. Uprkos svim njihovim ceremonijama,
svim njihovim danima u kojima su imali gozbe, Bog ih je posetio, Bog je među
njima pokazao Svoje velike znake i čudesa. Šta je to?
Sada, stanite minut. Bog im je pokazao Svoju milost. On im je dao šansu. Oni to
nisu mogli odbaciti. Ali oni su rekli: „O, nema ničega u tome. To je besmislica. To je
samo nešto gore u kataraktima; erupcija crvenog blata izbačenog napolje. To je
načinilo da reka bude crvena.”
Onda je došao pakao. Onda su došle žabe. Bog je pripremio mesto i stavio Svoju
Reč u usta proroka, i kada je taj prorok progovorio, to što je rekao se dogodilo. I oni
su to videli, oni to nisu mogli poreći.
Ono na čega je Mojsije pozivao, to je ono što je on dobio od Boga, zato što je on
jedino govorio Božiju Reč. On je rekao: „Načiniću te bogom.”
Mojsije je za njih bio bog. Vidite? Oni nisu znali razliku, tako On je rekao: „Ti ćeš
biti bog, i Aron će bit tvoj prorok.”
Vidite? “Ti ćeš biti kao bog. Jer Ja ću uzeti tvoj glas, i Ja ću stvarati sa tobom. Ja ću
govoriti, i ljudi to neće moći poreći, zato što će oni to videti baš tamo. Ono što ti
kažeš će se dogoditi.”
O, moj! Ja ću ti pokazati te stvari. I Egipat je to video. Oni su to videli – upravo pre
večernjeg vremena ili upravo u večernje vreme.
On im je pokazao Svoju božanstvenost. On im je pokazao da je On to mogao
odstraniti i izlečiti.
Vračevi su pokušali da urade istu stvar – imitatori. Vi ih uvek nalazite. Tamo su bili
Janije i Jambrije, oni su stajali tamo. Ali kada je to došlo do prave stvari, oni nisu
imali to. To je tačno. Oni su sve vreme malo sledili, ali posle trena, bila je manifestovana njihova ludost.
I zar Biblija ne kaže da će se ista stvar dogoditi u poslednjim danima? “. . . kao što
su se Janije i Jambrije usprotivili Mojsiju . . .” Ali njihova ludost je bila manifestovana. Tako će se to ponovo dogoditi. Tamo je to.
Ljudi sa izopačenim umom, izopačeni što se tiče Istine – fakta. Oni bi mogli imati
kongregacije i velike stvari, velike visoke, velike, cvetne stvari, ali uskoro će stići
čas. Ostanite sa Znakom! To je ono što Bog želi da uradimo. Držite se Njegove
Reči. Nemojte se pomerati od nje. Ostanite upravo sa Njom. Biblija kaže tako.
Smrt je udarala. Bog im je pokazao milost, pokazao im je silu i znake.
Sada, stanimo samo za trenutak. Razmislimo nazad u našem umu o onome što je On
obećao da će se dogodtiti u poslednjim danima. Pitam se zar nismo takođe trebali to
da proverimo.
On je uradio sve te stvari, i ipak nije želeo da se pokaje ili da veruje u poruku dana.
Oni još nisu želeli da to urade, iako je to trebalo da bude prikazano pred njima, i sigurno je bilo obznanjeno.
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I kada vi vidite da se takve stvari dogadjaju, to je znak dolazećeg suda. Sud će
slediti te stvari. Uvek je tako bilo, i ovo neće biti izuzetak. Sud sledi milost. Kada je
milost odbačna sa prezirom, nije ostalo ništa drugo osim suda. Tako, to će uvek slediti.
Sada, scena. Svaki duhovni događaj je znak od Boga. Budite Pažljivi – pazite na
to! Vidite? Gledajte! Sve što se događa je znak. Mi nismo ovde nesrećnim slučajem.
Te stvari se upravo ne događaju nesretnim slučajem. To je znak. To je znak da je
bolje da doemo u sigurnost, brzo.
Noa je bio znak ovoj generaciji; Ilija je bio znak njegovoj; Jovan je bio znak
njegovoj. Vidite? Poruka časa je znak. Gledajte to. Pogledajte šta to čini, vidite? To
je znak. Sve ima značenje.
Ni u jedno drugo vreme ovaj tip poruke se nije dogodio. To nije moglo doći u
Luterovom danu. To nije moglo doći u Veslijevom danu. To nije moglo doći u
Pentakostalnom danu. To čak nije moglo doći u Pentakostalnom danu. To nije moglo
uraditi tu stvar. Vidite? Nije više bilo takve stvari da se dogodi. I ipak, to je obećano
u Bibliji. Mi smo na kraju. Ništa se sada nije moglo dogoditi pre sadašnjeg trenutka.
To se nije moglo dogoditi do ovog vremena; i to se dogaođa za znak, čudo. Šta je
znak? Oh, mali brate, moj brate, sestro, brzo dođite pod Znak. Nemojte, nemojte uzeti zamenu! Nemojte, nemojte, nemojte, nemojte to raditi, vidite? Nemojte samo zamišljati to. Ostanite tamo, dok ne budete znali na čega je primenjen Znak; dok um
koji je bio u Hristu ne bude u vama; dok sve besmislice sveta ne budu isčezle, dok
sva želja srca ne bude On. Onda vi znate da se nešto događa.
Isus je rekao: “ Ovi znaci će slediti one koji poveruju ”- ne takozvane vernike, već
vernike.”
Sada, mi ne želimo da uzmemo bilo koju priliku za to. Vi to ne smete raditi. Poruka
časa je znak za crkve. To je znak ljudima.
Da li to shvatate? Ja se nadam na račun trake, da oni u drugim delovima sveta čine
istu stvar. Znak časa je ovde. Tu je znak koji treba da bude primenjen, i ni u jedno
drugo vreme to nije moglo doći.
Zapazite Božiju pripremu za to vreme. Sada mi znamo da Biblija kaže da su se sve
ove stvari dogodile za primer nama. Zapazite, kada je Bog bio spreman da sudi
Egiptu, On je prvo obavio pripremu. Šta je On uradio prvi put? (On nikada ne menja
Svoj red). Prvi put kada je On obavio Svoju pripremu, On je poslao proroka sa
porukom. Prvu stvar koju je On uradio Svom narodu je bilo da pošalje proroka sa
porukom.
Sledeća stvar koju je On uradio, da identifikuje ovoga proroka, je bila da pošalje
Vatreni Stub za identifikaciju, da ga identifikuje.
I treća stvar koju je On poslao je bio Znak. To je sasvim tačno. Znak! Šta Znak
znači. Znak? Uverenje.
Prvo, Njegovog proroka sa porukom. On je identifikovao Sebe među njima
Vatrenim Stubom sa Svojim prorokom. Onda, On je poslao znak da bi se došlo pod
ovu krv, znak da je On prihvatio ovu zamenu smrti umesto vas. Onda je krv bila znak
da je On gledao u vas. Vi ste čuli poruku, verovali u Vatreni Stub, i prihvatili
zameničku smrt koju je On za vas obezbedio. I vi ste bili pod krvlju, samom hemijom
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života koji je dat za vas.
Moj, kako je ovo perfektna stvar! Vidite? Vi ste pod Krvlju. Sada vi ste pod Duhom,
pod Svetim Duhom. Vidite? Vi verujete u Poruku dana. Vidite? Vi verujete u silu,
Vatreni Stub. Vi verujete to (vidite ?) i vi to činite sada.
Sada pogledajte, samo da poverujete da je to dovoljno, samo da hodate okolo gde
se to nalazi, nije dovoljno. Vidite? To je da sebe načinite gorim. “ Jer onaj koji zna
da čini dobro i ne čini to, za njega je to greh, vidite: Ti granični vernici! Pavle je
govorio o istoj stvari: Jevreji 6 – ta glava. „Jer nemoguće je za one koji su jednom
obavešteni i bili su učesnici Svetoga Duha, i testirali su dobru Božiju Reč, i da dođu
sile sveta, ako će on i otpasti, da ponovo obnove sebe u pokajanje; videći da ponovo
sebi razapinju Sina Božijeg” i računaju na Savez Krvi, kojom su posvećeni - sa
hemijom tamo ( to nije Znak) – nesveta stvar.
Krv nije Znak sada, Život je Znak. Ali u Egiptu nije mogao biti život, zato što je to
bila životinja. Hemija je bila znak. Vi ste imali primenjenu bukvalnu krv na vratima;
ali sada je to Sveti Duh. Samo za trenutak mi dolazimo ka tome, da dokažemo to,
vidite?
To je život koji je Znak. Vaš život je otišao, i vaš život je mrtav. Vi ste skriveni u
Bogu kroz Hrista i zapežaćeni tamo unutra Svetim Duhom. Um koji je bio u Hristu je
u vama, i Hrist i Biblija i Božija Reč su isto.
„U početku beše Reč, i Reč je bila sa Bogom, i Reč je bila Bog.” Onda vi, i Božija
Reč, i Bog, i Hrist, ste isto. “I ako prebivate u Meni, i Moje Reči prebivaju u vama,
tražite što želite, i to će vam biti dato.”
On stvalja silu pravo na Mojsijeve usne da ide tamo napolje sa Njegovom Rečju i
govori – i došle su žabe! On je rekao - žabe su otišle! On je govorio – uši su došle!
On je rekao – uši su otišle! Amen.
Tako on daje, znak je bio zahtevan za ceo Izrael. Od celog Izraela se zahtevalo da
prikaže znak. „I kada vidim znak, zaobići ću vas.” O, moj, moj! Kakva sigurnost!
Izrael dolzeći iz Egipta je bio tip anti – tipa danas. Egipat je predstavljao crkvu, i
Izrael je reprezentovao Nevestu. I kao što je izrael izašao iz Egipta, tako Nevesta
izlazi iz crkve, vidite? Zato što tu treba da bude nešto iz čega bi to izašlo, i to treba
da izađe iz toga. Tako, ako je to bio tip, onda je crkva dole u Egiptu, u svetu i grehu i
ne mari za vaš Znak. Oni čak ne veruju to. Ali Izrael je to voleo, jer to je za njih bilo
spasenje.
Oh, oh, to bi trebalo da proizvede da naša srca skaču. Oh, primeni to, crkvo. Nemoj
da izneveriš. Zar nećeš to uraditi? Nemojte, nemojte, nemojte dopustiti da sunce
zađe. Nemojte, nemojte, nemojte, nemojte počivati ceo dan i noć. Nemojte uzimati
priliku. To neće delovati, deco, to neće delovati! VI MORATE IMATI ZNAK!
Vi kažete, „Ja verujem, da, ja verujem Poruku.”
To je u redu. To je dobro. ALI VI MORATE IMATI ZNAK. Da li čuješ Branhama
u šatoru? VI MORATE IMATI PRIKAZAN ZNAK. Bez toga, sva vaša vera je
uzaludna. Vi živite dobar život; vi slušate šta Božija Reč kaže; vi idete u crkvu; vi
pokušavate da živite ispravno. To je lepo, ali to nije to!
“Kada vidim krv . . .” To je bio znak, i Znak ovde nije hemija. On je imao bukvalnu hemiju, zato što je iz toga izašao život. To je bila životinja. Ali ovde je to Njegov
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Vlastiti Život koji je bio u Krvi, i hemija je samo bila signal ili znak posvećenja. Ali
Život sam je Znak.
Jer bez obrezanja, bez Znaka, vi čak niste u savezu. Cela stvar radi zajedno.
Ako vi kažete da ste obrezani za Božiju Reč, i samo za Nju, onda ćete verovati
Božiju Reč. Ako vi verujete Božiju Reč, onda treba da dođe Znak. Jer On je rekao, “
“Pokajte se i neka se svaki od vas krsti u Ime Isusa Hrista za oproštenje greha, i
primićete dar Duha svetoga.” Tu ste vi. O, moj. Pazite, onda priprema za Njegovu
obećanu zemlju narodu. Pazite šta je On prvo uradio, On je imao ljude i On je pripremio zemlju za njih. I sada, On je poslao dole u Egipat pripremu za obećanu zemlju narodu. To je bilo samo za one koji su bili predođedjeni za tu obećanu zemlju.
Tačno!
I kako je On to uradio? On je poslao proroka sa porukom, identifikovao to Vatrenim Stubom, i dao znak da oni mogu počivati u miru da je to u redu. To je bilo za
utehu.
Izrael izlazeći iz Egipta, onda je bio tip. Antitip je Nevesta koja izlazi iz
denominacija. Neki ljudi, neki od nezavisnih, su upravo toliko loši kao
denominacionalisti, ponekad i gori. (Ja govorim o primenjenom Znaku.)
Znak se slaže sa svakom Rečju, vidite? To treba da bude tako, zato što je to Božija
Reč. To je Život koji je bio u Božijoj Reči. “Moje Reči su duhovne, one su Život.”
Kaže Isus. Vidite?
Kada je Mojsije počeo Svoju službu u Izraelu sa velikim znacima (vidite?), Izrael
se brzo skupio iz celog Egipta u Gošenu, dolazeći nazad u domovinu, zato što su oni
znali da nešto treba da se dogodi.“O, kakav tip!”
O, oni dolaze iz Istoka i Zapada,
Oni dolaze iz dalekih zemalja;
(to je tačno, vi ste čuli pesmu),
Da imaju gozbu sa kraljem, da ručaju kao Njegovi gosti,
Kako su blagoslovljeni ti hodočasnici!
Gledajući Njegovo posvećeno lice,
Ozareno božanskom ljubavlju;
Blagoslovljeni učesnici Njegove milosti,
da sijaju kao klice u njegovoj kruni.
O, Isus dolazi uskoro,
Naša iskušenja će se onda završiti:
O, šta ako naš Gospod, ovoga trenutka dođe
O, onda, da li bi to donelo radost,
Ili žalost i veliko očajanje?
Kada naš Gospod dolazi u slavi,
Mi ćemo ga sresti gore u vazduhu
(prikazujući Znak).
“Ja ću ga podići u poslednji dan.” Sigurno. Mi smo u tim danima.
Ljudi okupljajući se u Vrtu, oni su spremni. Oni su znali da nešto samo što se nije
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dogodilo. Oni su bili upravo kao, na primer, patke kada dođe vreme okupljanja u
jato. One se sve skupljaju zajedno. Kada pčele ili sve ostalo bude spremno, postoji u
njima neki instinkt koji ih vuče.
Sveti Duh vuče ljude. O, kada dođe vreme da se izlije veliki Božiji bes, svako
stvorenje to oseti. Tamo su došle dve patke, muška i ženska. Ovde dolaze dve guske,
muška i ženska. Ovde dolaze dva konja, muški i ženski. Nešto ih vuče
(predodređeni). Ostali su poginuli. O! OSTALI SU POGINULI! Ali oni koji su
osetili da je stigao vučni lanac. Znali su da je kovčeg spreman. To je bio znak, da
dolazi kiša. Oni su znali da kiša dolazi. Nije važno šta je prikazano i kakve su bile
misli drugih ljudi, oni su znali da ima nečega unutar njih što je reklo, „Uđite tamo
unutra, brzo! Uđite tamo unutra! Zato što je to jedino mesto koje će biti sigurno“
zbog kog razloga je Bog pripremio proroka. On je poslao barku kao znak. On je
rekao: „Idite tamo unutra.“ I kiša samo što nije pala, i oni su otišli pravo tamo unutra,
dvoje po dvoje. Sve životinje su ušle unutra, dve po dve, u barku, zato što im je to
bilo potrebno, nije važno šta su ostali uradili. I svi van barke su poginuli.
Svi van znaka krvi su poginuli, svaki od njih. I svi van Znaka Svetog Duha će
poginuti! Nije važno koliko dobri, u kolikoj meri su oni crkveni članovi. U danima
Noa ih je bilo mnogo, i bilo ih je mnogo u danima Mojsija, ali ako je čovek izneverio
u tome da primeni krv kao znak, on je poginuo.
Oni koji nisu uspeli da uđu u barku su poginuli. Oni koji nisu uspeli da uđu u Hrista,
jer On je Barka, isto tako su poginuli. I Korićanima 12 : 13 kaže: „Jednim Duhom
smo svi kršteni u jedno telo . . .” mistično Telo – ne denominacije – mistično Telo
Isusa Hrista. Jednim Duhom, D-U-H-O-M svi smo mi uronjeni u ovo Telo.
Onda je znak na vratima, jer vi ste u Hristu, i On je bio Jedan, vaša Žrtva. On je
stajao na sudu; i kada Bog gleda na to, On ne može uraditi ni jednu stvar.
Vi ste upravo toliko sigurni koliko možete biti, zato što su Bog i Hrist ista istijata
osoba. Duh je postao telo i nastanio se među nama. I tamo je Bog, sa Svojim Vlastitim bićem, i vi, Njegova Vlastita deca, u Telu. Tamo ste vi, ne hemikalija, već Duh.
“Zaobići ću vas.”
Oni su došli zajedno iz svih krajeva Egipta na ovo jedno mesto, tako da su mogli biti
pod znakom. I oni su došli iz Metodista, Baptista, Prezbiterijanaca, Luteranaca, Pentakostalaca, svega drugog, da dođu pod Znak. Baš tačno kao što je bilo onda.
Vatreni Stub je bio taj koji im je bio predosećanje. Jedan je rekao drugom, i drugi
je rekao drugom, drugi je rekao drugom; prva stvar koju ste znali, ovde su oni počeli
da dolaze. Oni su počeli da dolaze, i gledali su na znak Božiji. Rekli su: “Sud je na
dohvat ruke.”
Onda je prorok rekao: “ Čuo sam od Boga. Tamo će biti znak. I vi stavite krv na
vrata; ubijte jagnje, stavite krv na vrata. I to će biti znak, zato što je smrt spremna da
udari.”
Dopustite mi da vam kažem danas, postoji duhovna smrt koja će udariti, i sve crkve
su vođene nazad za taj Svetski Koncil crkava. Svi oni idu nazad ka Katolicizmu, i
samo oni koji su istinski nanovo rođeni će ostati van toga!
Upamtite – ne vi, Pentakostalne denominacije, zato što su oni već u tome. Tako,
oni su mrtvi. Oni su poginuli. Oni su žrtvovani; oni su se vratili nazad; oni stvaljaju
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Njega napolje. Zato što, jedina stvar u koju su se oni uzdali, je bilo govor jezika. Ali
On traži Znak.
Nemojte se uzdati u govor jezika, ili bilo šta drugo, već dopustite da sam Znak
bude tamo, Osoba Isus Hrist, Njegov Vlastiti Život, u vama. Obrežite ne samo ovo i
to, već obrežite vaše celo biće dok vi i Hrist ne budete Jedno. Hrist je u vama, i Njegov Život živi kroz vas.
Sada, oni su došli iz Egipta. I pogledajte, sada, dok vidimo šta su oni uradili. Dok
vidimo da se pojavljuje vreme, nama je zapoveđeno da uradimo istu stvar. Jeste li
znali to? Pogledajte šta je prorok rekao. Mi ćemo čtati, sada (ako želite da probate to)
u Jevrejima 10 – ta glava. I ako želite da čitate sa mnom, ja želim da probam stih ili
dva ovde sada, pre nego što nastavimo. Jevreji 10 – ta glava i 26 – ti stih:
„Jer kad mi griješimo 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.
Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka.
Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijega pogazi, i krv zaveta
kojom se i za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?“ ( koji je doašao iz krvi).
Propovednik, član, dobar čovek, bilo šta da ste vi, vi znate da je Bog uzeo cigarete od
vas. Žene, vi znate da je On to uradio; ali onda ako se vi okrenete okolo i činite
prezir, i računate tu Krv saveza nesvetom stvari, to vas je zadovoljilo i odvelo vas
toliko daleko, šta onda?
Kao uhode, da su oni došli pravo ovde gore do granice, pogledali preko, i rekli:
„Dakle, ja znam da je to tamo, ali prepreka je suvše velika. Mi izgledamo kao
skakavci.” Oni su poginuli u pustinji. Granični vernici!
Ne mojte samo ići daleko i reći: „Ja verujem u Poruku.” Pokorite se Poruci!
Dođite u Hrista. Vi kažete: „Ja verujem svaku reč koju si rekao, Brate Branhame.”
To je dobro, ali to je potrebno samo biti sposoban čitati. Uzmite Poruku. Uzmite je
u svoje srce, da bi ste mogli imati Znak. Sam Život koji je bio u Hristu mora biti u
vama. Kada vidim to, ja ću vas zaobići.
Dok gledamo velike znake zadnjeg vremena na zemlji danas, mi znamo da je to u
redu. Sada pogledajte, ja sam čekao za ovo dugo, dugo vremena, Poruku za vas
(vidite?) i vi ste videli znake zadnjeg vremena. I ja sam vam propovedao tu poruku, i
pokazao vam je svim onim što je Hrist rekao. Jeli to tačno? Da li to priznajete? U
zadnjem vremenu ja ne vidim da je bilo šta ostalo.
Vi kažete. „Šta sa Žigom Zveri?” Oni koji su odbacili Svetoga Duha, su već
obeleženi od strane Zveri. Kazna će doći kasnije. Vidite?
U Izraelu, kada je zatrubila truba u vreme Jubilarne Godine, svaki čovek – jeste li
primetili kako Hrist to čita? On je upravo pročitao plovinu toga, zato što se ta polovina odnosila na to vreme, vidite? “On me je poslao da vežem slomljena srca, propovedam oslobođenje (i tako dalje), i prihvatljivu godinu Gospodnju.” Ostatak toga
On nikada nije čitao. On je položio dole svitak, ostatak je za ovaj dan. On je samo
pročitao deo toga, deo koji je bio za Njegov dan.
Sada, ovo je ono što će On uraditi danas. Ovo je ono što On govori kroz Svog pomazanog Duha crkvi danas. Sada je čas. Sada je vreme. Primite to, ljudi; primite to!
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Gledajte! Mi vidimo velike znakove zadnjeg vremena, bljesak crvene svetlosti svuda; u prirodi – mi vidimo kako priroda daje bljesak svetla. Vreme je na dohvat ruke.
Mi vidimo to nad crkvom – bljesak svetla; ona je osuđena. Vreme je nadohvat ruke.
Ona je u svetu. Mi vidimo to na nebu, na moru, u narodima, znak vremena da se
Sveti Duh vraća nazad ljudima.
Kao što je bilo u danima Lota, kada je Sveti Duh radio kroz to ljudsko telo tamo, to
je bio Bog manifestovan u telu. Mi vidimo kako bi Bog manifestovao Sebe u Njegovoj Nevesti, u tom danu, i pokazao isti znak. Isus je rekao da će ista stvar bit u
poslednjim danima. Mi to vidimo. Mi vidimo isti Vatreni Stub. Čak je nauka uzela
fotografiju toga, i tako dalje. Mi vidimo da su zanci poslednjeg vremna na dohvat
ruke. Mi znamo da je to ovde. I onda, videvši ovo, ako ne verujete meni, verujte
znacima! Verujte Božijoj Reči! Jer to govori o čemu vam ja pričam.
Ako vam ja ne govorim Istinu, oni nikada ne bi odgovorili nazad. Bog nikada neće
svedočiti laži. Bog govori Istinu. I te reči svedoče o Poruci koju ja propovedam. Ne
samo anđeo tamo dole na reci tog dana, koji je rekao: „Tvoja poruka će predhoditi
drugom dolasku Hrista:” već sama dela. Ako ne možete verovati da je rekao Istinu,
verujte delima, jer Biblija kaže da će se te stvari dogoditi u zadnje vreme. Ona su ta
koja svedoče.
One su te koje govore glasnije od mojih reči, ili nečijih drugih. To su Njegove
Reči. One svedoe o vremenu.
Mi vidimo te velike, strašne znake zadnjeg vremna nad ljudima, i znake vremena
nad zemljom, i nevolje među narodima. Mi vidimo Izrael u njegovoj pradomovini,
znak, šestokraku zvezdu, Davidovu Zvezdu, kako leti, naj stariji znak na svetu, naj
starija zastava na svetu. Izrael je nacija; Izrael je vlada; Izrael ima svoj vlastiti narod;
Izrael je sve te stvari; Izrael je u U.N.; i on ima svoju vlastitu valutu, sve.
Isus je rekao: „Ova generacija neće proći, dok se sve ne ispuni.” I upamtite, sama
noć kada je Izrael postao nacija, je noć kada se baš tamo pojavio anđeo Gospodnji.
To je tačno.
Tamo smo svi mi. Sve ukazuje na to da je to tačno Istina. Ja vam nisam lagao. Ja
sam vam rekao Istinu. Bog je svedočio da sam vam rekao Istinu. Sada, upamtite, ja
sam vaš brat; ja sam čovek. Vidite? Ja sam samo čovek, baš kao svi vi; ali neko je
trebao da to donese; neko treba to da kaže. To nije bio moj izbor, to je bio Njegov
izbor. I ja sam vam rekao Istinu, i On je svedočio pravo nazad da je to istina.
I mi vidimo te znake na zemlji danas. O, narode, ovo je poslednji čas. Uzmite taj
znak na sebe, što brže možete; ili ulazite u Znak; uzmite Znak.
Mi vidimo veliki znak vremena koji je na dohvat ruke, upozoravajući nas da je
vreme na dohvat ruke. O, uzmite ovo na jedan svečan način. Mi bi smo trebali da
volimo jedni druge. O, moj! Mi bi smo trebali da budemo toliko u ljubavi. Nemojte
nikada govoriti zlo jedni protiv drugih. Ako neko čini grešku, molite se za njega
brzo. Mi smo zajedno u ovome, sa Bogom.
Mi smo braća i sestre. O, živite pobožno. Živite kao kćeri Božje. Živite kao sinovi
Božiji. Živite dražesni, ljubazni, ponizni život. Ne dopustite da u vaš um i misli uđe
zlo; samo to odstranite. Ako to kuca na vrata, udaljite to, samo pokažite vaš Znak.
Samo nastavite da hodate. “Ja sam pod Krvlju.”
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Upamtite, tamo je bilo mnogo njih koji su došli kod tih žena te noći i koji su rekli:
“Haj devojko, Lili, mogla bi biti neka od vas, neka izađe napolje; mi idemo večeras
na parti.”
„Uh – uh, ja sam pod krvlju. Ja sam pod Znakom da ostanem ovde. Moja ljubav je
moj Tvorac. Smrt je na dohvat ruke, večeras.”
Smrt je u zemlji danas. Sud čeka; ona se očekuje. Atomske i hidrogenske bombe i
sve vrste nevolja čekaju da zadese narode. I Bog pokreće Svoju crkvu i sve pokazuje.
Mi smo držali jagnje sad gore za tren, gledajući, videći šta ono radi, gledajući
Njegovu prirodu i sve; ali sada treba da bude primenjen Znak. On treba da bude
primenjen. To je jedina stvar. „Ako čovek ne bude nanovo rođen od Duha i vode, On
ni na koji naćin neće ući.“
Vi bi ste trebali da volite jedni druge. Vernici bi trebali da se odvoje od sveta.
Nemojte to samo uzetli olako, sada. Vi ljudi koji slušate ovu traku, vi žene, vi
muškarci, slušajte trenutak. Ako ste mi ikada verovali, verujte mi to sada. Vreme je
da prestanete da zamajavate jedni druge. Verujte poruku Biblije. Verujte u Isusa
Hrista, i volite, poštujte,i respektujte jedni druge.
Muževi poštujte svoje žene; vi poštujte svoje domove. Skupite zajedno svoje
domove, zato što, sećate se, ovo jagnje je bilo za dom, ne samo jedno. Ceo dom,
takođe, je trebao da bude donešen unutra, sve je trebalo da bude donešeno unutra. Mi
bi smo trebali da volimo jedni druge, i vernici bi trebali da se odvoje od sveta.
Pazite, oni se nisu skupili zajedno samo da pričaju o poruci. Oni su došli zajedno
da primene krv, da primene poruku. Oni su došli zajedno da primene krv, da primene
znak. Ovo je ono što vi morate uraditi.
Ja kažem Pastoru Nevilu, i ovoj kongregaciji, crkvenim odborima, đakonima, vama
braći: Vreme je da stavimo u stranu sve gluposti sveta, vreme je da stavimo u stranu
sve ostalo. Mi smo sada videli dosta, da smo pozitivni, sigurni, i Znak mora biti
primenjen.
Bez toga, vi ćete poginuti, vi morate poginuti. To je jedina stvar. Oh, ne mojte se
skupiti zajedno, i samo reći: “ja to verujem.” Stanite ispod toga. Udjite u to. Kako to
uraditi? Jednim Duhom smo kršteni u Jedno Telo Isusa Hrista. Svi, verujete sa svim
svojim srcem. Vidite? On nije bio odgovoran za bilo koga ko se nije nalazio ispod
toga.
Ali vi verujete. Dodjite ispod toga. Izrael se nije skupio da: “Hajdemo svi preko u
Gošen, danas. Mi ćemo ići u Gošen. Popnite se na vašu kamilu, i mi ćemo uzeti volovska kola, i mi ćemo uzeti Džonsonove ovde preko, i tako dalje, i Goldbergove, i
mi ćemo svi ići u Gošen. I vi znate šta? Mojsije će govoriti danas.”
To nije bilo to. Ne, gospodine, Brate. To nije bilo doći pod tu krv. Da, zaista. Ne
pričati o tome, doći u to.
I mnogi od njih bi mogli reći: “Znate, Gosp. Goldberg, ja ustvari znam Istinu. Da,
brate, ja verujem da je to istina. Ja znam da je to Istina.”
“Gosp. Levinski, šta ti misliš o tome?”
“To je apsolutno Istina. Video sam silu Jehove Boga koji govori. Video sam te žabe
kako izlaze iz te zemlje. Ja znam da se to nije dogodilo dok On nije rekao to, i ja
znam da je to Jehova Bog.” Sada, to je sve lepo.
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„Jesi li ti obrezan?”
„Da, gospodine.”
„Jesi li ti vernik?“
„Da, gospodine.”
I onda, kada je on čuo da tog dana govori Pastor Mojsije, rekao je: „Ali vi treba da
dođete pod krv,“ jer Bog je rekao: „krv je znak.“ To je znak. Nije važno koliko vi
verujete, koliko ste vi obrezani – to je savez koji je Bog dao Abrahamu, i tako dalje;
to je savez – vi treba da dođete pod krv. To je znak. Jer On je rekao: „Kada vidim
krv, zaobići ću vas.” Izraelca, ili bilo koga ko je u denominaciji ili nije u
denominaciji, i jednog i drugog, vi morate doći pod Krv: Metodisti, Baptisti,
Prezbiterijanci, Pentakostalci, nedenominacijski ljudi, bilo šta da ste, to je za
individuu. Vi treba da dođete pod Krv.
Sada, ne mojte samo pričati o tome; primite to. Slušajte me; čujte me; u Ime Gospodnje, čujte me.
Vi treba da dođete pod krv. On nije bio odgovoran za bilo koju osobu koja nije bila
pod krvlju. Bog je to razjasnio, da svi koji se ne nalaze pod krvlju će poginuti.
Mogu li koristiti Njegove Reči? „Svi koji su van Hrista će poginuti.”
Kako vi dolazite u Hrista? I Korinćanima 12: Jednim Duhom. Ne jednim rukovanjem, jednim članstvom, jednom denominacijom. To je ono što oni pokušavaju da
naprave od toga. Oni to mogu uraditi, ali “jednim Duhom, smo svi mi kršteni u jedno
telo.”
“Ako anđeo sa Neba uči nešto drugo” Pavle je rekao: “neka je proklet.”
Ovo je Poruka. Dođite u Hrista.
Pogledajte, za bilo koju osobu koja je van znaka, Bog nije odgovoran. I Bog nije odgovoran za bilo koju osobu, veliku ili malu, popularnu ili nepopularnu, bogatu ili
siromašnu, vezanu ili slobodnu, mušku ili žensku; On nije odgovoran za bilo koga ko
nije pod Znakom Saveza. On nije odgovran. Vi kažete: “O, Gospode, ja sam uradio
ovo; ja sam izgonio đavole. Gospode, ja sam uradio ovo; Ja sam propovedao
evanđelje.”
“ Odlzite od Mene, vi koji činite nepravdu. Nikada vas nisam upoznao.” On prepoznaje samo Znak. Da li to čujete? Recite, Amen! Sada, tako, to zavisi od vas.
Sedeći tamo dole u tim šumama prošlog dana sa momcima, jedan od njih je rekao,
“Sada, prošlo je dva dana, i ti čak još nisi ustrelio vevericu. Recimo, šta nije u redu?
To je ono što je to bilo.”
Rekao sam: “Postavi to na njih, na njih. Ti si mi pričao o tome. Sada, to je u tvome
skutu. To je u tvojim rukama.”
On nije prepoznao ništa osim da je to bio Savez Svetog Duha. I vi ne možete primiti
Savez, ukoliko niste spašeni, posvećeni, i onda kršteni u telo. Vi bi ste mogli imati
imitaciju, vi bi ste se mogli osećati dobro, i skakati gore i dole, i govoriti u jezicima, i
plesati u Duhu. To nema ni jednu stvar sa time. Slušajte to, u Ime Gospodnje! Bog
to ne prepoznaje. Pagani to rade! Veštice to rade!
Vi kažete: „Ja sam obrazovan čovek. Ja radim ovo, ili nešto drugo.” On ne mari
koliko ste vi obrazovani. Đavo je takođe obrazovan, vidite? ON SAMO PREPOZNAJE ZNAK! To je Poruka časa! To je Poruka ovoga dana! To je poruka ovog
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vremena! U Ime Isusa Hrista, primite to!
Ne zamenu, nešto što đavo može postaviti nad vama; kao osećanje koje imate kada
ste zaljubljeni, da imate ljubav sa nekom drugom ženom pored svoje žene; ili žena,
da ima nekog drugog pored svog muža (neka nečasna stvar). To nije prava ljubav. To
je đavo. To je njegov posao. To je nešto što je on pokušao da gaji umesto ispravnog.
Navođenjem na pijenje, i osećajući se tada dobro. Ili govoreći: „Ja imam sumorno
raspoloženje; Izaći ću napolje i uzeti sebi pljosku likera i zaboraviti to.”
To je smrt. Bog je vaša radost. Bog je vaša snaga. Znajući Poruku, znajući Istinu, to
je naša dostojnost. U Njemu, sve što mi treba je u Njemu. To je naša snaga. Moja
pomoć dolazi od Gospoda.
Vi Hrišćani, gledate u Njega radi radosti; gledate u Njega radi vaše snage; gledate u
Njega radi vaše sreće; On je moj mir; On je moja radost; On je moja ljubav; On je
moj život. To je savez, Znak na vratima.
On nije odgovoran za bilo koju osobu, jednu osobu, nije važno ko ste vi. On nije
odgovoran ako se vi ne nalazite pod Znakom. I sećate se, cela porodica je bila
okupljena zajedno. O, moj! O! Sećate se ! Vi kažete, „Dobro, moj tata je
propovednik, moj brat , moj pastor, moj . . .”
To može biti istina, takođe. Ali šta sa vama? Upamtite, oni su bili sigurni samo kada
je bio prikazan znak. Ako bi čovek bio ovde, i njegov sin preko ulice, on je bio u
opasnosti. On bi poginuo! Njegov tata bi bio bezbedan. Ili ako bi sin bio ovde preko,
i njegov tata tamo preko, njegov tata bi poginuo. Samo znak je bio efektivan, “Kada
vidim znak, zaobići ću vas.” To je jedina stvar.
Vi kažete: „Moj sin je propovednik.” Vi majke kažete: „Ja imam naj boljeg dečaka,
ili naj bolju devojčicu. Kažem vam, oni su naj slađa stvar. Oni su ispunjeni Svetim
Duhom, i takvom ljubavlju. Oni su poslušni, nikada nisam video nešto tako.” Ali šta
sa tobom, mama? Da li ćeš ti ući u nebo, zato što, ona zaista ima Znak, Brate
Branhame.” Ali šta sa vama, Sestro? Cela porodica mora biti dovedena pod taj Znak.
Jeste li pokušali? (Kongregacija kliče „Ne!”) Završiću samo za minut. Ja bih to
mogao preseći i početi večeras, ponovo; ali ako želite da sačekate samo malo duže,
pokušaću da požurim. Ja ću ovo postaviti pravo unutra, zato što mislim baš sada, dok
je na tome pomazanje, bilo bi bolje da to sada ispravimo.
To je jedino kada je prikazan znak. Onda cela porodica mora biti pod tim znakom
krvi. Tata, Mama, znam kako se osećate. Ja imam decu, takođe. Ja treba da ih vidim
spašene.
Ja govorim sebi, danas. Vidite? Ja imam braću; ja imam sestru; ja imam svoje
voljene. Ja želim da ih vidim spašene, takođe. Ali upamtite, bez prikazivanja Znaka,
oni će poginuti. Za njih nema uskrsnuća. To je tačno.
Pogledajte u Jozuu! Voleo bih kada bi smo imali vremena da to pročitamo.
Zabeležite to na papir. Jošua 2 – ga glava, verujući bludnici Pagankinji, Rahabi.
O, upravo bih želeo da je to bilo oko 9 – sati. Voleo bih da uzmem to i upravo da
vam pokažem kako je to bilo, vidite?
Ova bludnica, Pagankinja, gledajte! Cela njena porodica (ona je bila vernik), je
morala da dođe pod tu svetlo crvenu traku, taj znak. Oni su morali da dođu pod to, ili
bi poginuli.
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Oni su čuli za Božiji bes; oni su čuli za prikazivanje znaka i čudesa koje je Bog
činio među Svojim narodom, i oni su primili to. Oni su to primili. Božiji anđeo
uništenja je dolazio. Oni su znali to. Jozua je bio taj anđeo. Oni su bili u liniji. Tako
je svaka nacija na svetu u liniji za Božiji sud.
Ova mala stara bludnica, ona je čula: “Vera dolazi slušanjem.” Ona je rekla: „Sve
zemlje oko vas su uništene. I to je tačno. Sada, uhode koji su bile poslate tamo unutra
da naprave nagodbu, i tako dalje.“ Ona je poštovala te ljude, i ona je želela da bude
spašena. Rekla je: „Ja znam da je vaš Bog Bog, i čula sam kakve velike stvari je On
činio. Ja znam šta je On uradio i znam šta je uradio raznima narodima. Vidim da su
oni koji su prihvatili Njega spašeni, i oni koji ga ne prihvataju su uništeni, i ja želim
da živim.”
Oh, moj! Tu ste vi. „Ja želim da živim.”
Pazite, Jerihon je čuo šta je Bog činio, ali oni nisu želeli da prihvate upozorenje. I
nema denominacije u ovoj zemlji, koja nije čula šta Bog čini. Oni ne žele da prihvate
upozorenje. Njegova velika sila i znaci su prikazani, ono što je On uradio. Oni su
prešli pravo preko Crvenog mora, kao da idu po suvom. On je stvorio stvari, i stvorio
je žabe, uši, i muve da dođu u vazduh, stvorio ih je Svojom Rečju kroz Svog proroka.
To nije bila tajna. Oni su to znali.
I Rahaba je rekla: “Ja sam to čula. Ja ne želim da poginem sa tim nevernicima.”
Ne, gospodine. Znali su da neće biti suda, zato što su bili ispravni u liniji. Ona je to
znala. Tako oni su njoj napravili put za bekstvo kako bi sve to izbegla. Oni mora da
su verovali da je njihova vlastita velika denominacija u Jerihonu bila u stanju da se
odupre Božijem gnevu. Njihova vlasita velika denominacija!
To je ono što mnogi od njih misle danas. “Oh, sigurno Bog neće to uraditi.” To je
ono što je sotona rekao Evi. “Oh, sigurno Bog to neće uraditi.” On će to uraditi, zato
što je rekao da će uraditi, i to je Njegova Reč. Da, gospodine.
“Ako se čovek nanovo ne rodi . . .“ I “ Ovi znaci će slediti one” koji su rođeni.
Tako će svi ljudi znati, da ste moji učenici, i tako dalje.
U redu, oni su želeli da to urade. Oh, šta se dogodilo? Sada, oni su bili ućutkani.
„Ovde se neće dogoditi ni jedno probuđenje.” Naša denominacija neće sponzorisati
nešto tako.” Mi nećemo imati tu vrstu besmislice među nama. „Ja zabranjujem bilo
kome od vas da ide na taj skup.” To je Jerihon, pravo u liniji prokletih.
Ali tamo je moralo biti nekih momaka sa trakom koji su od negde došli tu radi
predodređenog semena. Oni su došli preko u njenu kuću i pustili neke trake. Ona je
svoju valstitu kuću načinila crkvom koja treba da primi Poruku. (Oni su ih još imali,
znate.) Poruka je stigla do predodređenog semena, svakako. Mi znamo kako je ona
stigla tamo, tako da pravednici neće poginuti sa nepravednima. Bog gleda na to
danas. To na neki način ulazi unutra. Oni ne znaju kako. I ako oni to neće sponzorisati, ali tamo napolju postoji neko seme koje je predodređeno.
Svako ko zna nešto o Bibliji, zna da je ta bludnica bila predodređena. Sigurno je
bila. Biblija kaže: “Ona je poginula sa onima koji nisu poverovali.”
To je tačno. Ali ona je verovala Poruku časa, i Bog joj je dao znak preko Svojih
Glasnika. Oni su rekli: “Uzmi Svetlocrvenu traku i veži je na svoj prozor. Upamti,
ako ne vežeš tu traku tamo i ne ostaviš je tamo, gde smo mi pobegli, nismo odgo26

vorni za našu zakletvu.” I oni su rekli: “Ako se ne nalazite pod tim znakom, mi nismo odgovorni.” Oh, moj!
“Rahaba, i svako predodređeno seme tamo unutra, vi iziđete tamo napolje, i idete
da ih lovite. Povedete svog tatu, vašu mamu, jer mi smo upravo došli pod tu naknadu
dole u Egiptu; i sve što nije došlo pod taj znak je poginulo. Rahaba, ja ti dajem znak.
To je znak. I ja kažem u Ime Gospodnje, to je isto, ako to stavite tamo. Ja sam upoznat sa glasnikom. Ja sam upoznat sa anđelom gneva Jozuom, Božijim anđelom
uništenja. Ja sam upoznat sa njime, i on zna da tamo treba da bude znak. Vi ga
okačite tamo, i ja ću vas uveriti. Ja uzimam zakletvu.”
Bog je uzeo zakletvu, takođe, da ono što nije pod tim znakom će poginuti, i svi koji
su pod tim znakom će živeti.
Sada, ista zakletva je na snazi danas, ista stvar. „Neću dopustiti da poginete sa
onima koji ne veruju Poruku.” Ona je čula za dela koja su učinjena, i ona je to poverovala.
Ali ona, njen otac, i par braće ili nešto tako, su bili jedini koji su poverovali u celom
gradu. Vidite kako je samo nekoliko njih poverovalo? Upravo jedan ovde i tamo.
Mala porodica će izaći napolje iz države. Jeli to tačno? Tačno sada, mi govorimo
činjenice.
Ako ćete ići da vidite šta je antitip, morate prvo videti šta je tip. Vi treba da vidite
šta je senka, onda znate kako će izgledati prava stvar.
Njegova sila je prikazana; sud je bio u liniji. Oni moraju verovati u cilju da budu
spašeni. Da, gospodine. I ti prijatelji su ušli tamo unutra, ti glasnici, i uhvatili to
predodređeno seme koje je verovalo.
Ona je koristila svoju kuću za crkvu da primi ove glasnike. Oni im nisu dozvolili da
uđu u te crkve. Ne gospodine. Oni vam neće dopustiti ni jednom ni drugom da uđete
unutra.
Oni će vas izbaciti napolje, ako kažete nešto u vezi toga.
Oni su u tom gradu imali sve koji su verovali pod znakom. To je tačno ono što bi
bilo bolje da smo mi radili danas. Ako želite da neki vaši voljeni budu spašeni, bolje
je da ih uvedete unutra, baš sada.
Kada je Božiji bes uništio taj veliki grad, znak je održao njenu kuću u sigurnosti. U
čemu? Znak, je bio na njenoj kući, kada se ostali deo grada tresao do temelja. Šta je
to bilo? Šta je to bilo?
Jozua je bio glasnik Božiji. Sam Bog je prepoznao Njegovu Poruku. Amen! To je
dokazalo tu stvar; to je dokazalo to. Oni su prepoznali Poruku, i kada je sav ostatak
grada bio potresen do temelja, tamo preko vrata je stajao Rahabin skerletni znak, i
ostali od njih su otišli.
Onda, upravo pravo gore su otišli anđeli i uništili sve što je bilo u gradu. Nije ostao
čak ni komadić nečega. Neko je uzeo nešto iz denominacije i poginuo sa time. Oni su
uzeli celu stvar i uništili to. Neka je proklet onaj koji ikada pokuša da ponovo
podigne taj grad. Njegov provrođenac će umreti kada on počne to da radi, i tako
dalje. Bog je prokleo to, ovako. Tu veliku stvar koja je odbacila Poruku milosti i
pomislila da je sigurna i bezbedna. Mnogi ljudi danas misle: “Zato što pripadam
crkvi, siguran sam.” Zar verujete u takvu besmislicu. Krv će vam biti znak.
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Duh vam je sada Znak, Život koji je bio u Krvi. Samo razmislite o tome, isti znak
koji su oni koristili u Egiptu, isti životni znak, koji je bio u Egiptu, je bio isti simbol
koji je Bog koristio tamo gore.
Jozua, savršeni tip Isusa, je bio istinski znak koji su Njegovi glasnici propovedali.
Jozua, kada je on to rekao, rekao je: “Ne dotičite tu kuću ili bilo šta u njoj. To je
rezervisano za Gospoda.” Amen! Pagankinja, bludnica, ulična šetačica! Ali ona je
čula i poverovala je to, i primenila je znak.
Nije važno koliko ste vi zašli u grehu, ili šta ste uradili; to nema ništa sa time. Vi
primenjujete Znak. To je za vas. Ako osećate u svom srcu da ima nešto što vas vuče,
to je za vas; ako ćete primeniti Znak.
I veliki Jozua! (Reč Jozua znači Jehova Spasitelj. Tako Isus znači Spasitelj). I Jozua
je znao da su njegovi glasnici došli nazad i rekli: “Pokorili smo se tvojim naredbama.
I tamo smo našli ženu (kada je puštao trake, znate), ženu koja je poverovala, i rekli
smo joj da sve što bude pod tim crvenim znakom tamo nazad, znakom, to će značiti
da su oni bezbedni. Sada, ja sam to propovedao. Hoćeš li to poštovati, Jozua? “Ja
sam te poslao da to uradiš.“ Amen. I onda, sa tim svađanjem, kuća se nikada ne bi
srušila.
I onda, kada je Jozua stao tamo i dao signal da uništi celu stvar, oni su otišli pravo
gore. I Rahaba i sav njen narod su seli kao ukopani, i sva njihova imovina. Amen!
Amen! Sva njihova imovina je bila u kući, sigurna. Oni su samo stali tamo, i nisu
trebali da gledaju kroz prozor. Oni su mogli čitati pismo dok se odvijala bitka.
Ona je došla pravo nazad i korumpirala generala u armiji, i bila je podignuta gore i
došla je u Betlehem. I njena porcija je bila tamo njima dodeljena. I ona je donela
famoznog sina, i taj famozni sin je doneo drugog famoznog sina, i taj famozni sin je
doneo drugog famoznog sina, dok nije došao veliki famozni Sin, pravo dole nazad i
dalje kroz Obed – a i kroz Jesse –a i dalje do Davida. To je tačno. Bludnica Rahaba,
zato što je verovala glasniku, i primenila znak, njena kuća je bila spašena; ona bi
poginula tamo dole gde se nalazila.
Slušajte pažljivo, sada. Oh, recimo, da li to prepoznajete? Svi u Egiptu koji su bili
pod time su bili spašeni. Svi pod time u Jerihonu su bili spšeni. Svi pod Time će biti
spašeni, danas. Obećanje vezano krvlju, krvno jagnje, je tip Isusa Hrista.
Jevreji 13: 10 – 20. Nemam vremena da to pročitam. Zabeležite to na papir. Ja sam
nameravao da to pročitam. To je nazvano “ Večni savez.” Krv Isusa Hrista je
nazvana “ Večni Savez. ” Da, gospodine. “Večni Savez.”
Zašto to nije nazvano Večiti savez? Zato što to ne bi bilo Večno. Kada smo mi otkupljeni, to je onda svršeno. To je večno, što znači, izvesno vreme. Više nikada neće
biti neko drugo vreme. Kada vreme istekne, nama više neće biti potreban bilo kakav
savez; ali dok vreme ne istekne, nama je potreban Savez.
Sada, setite se, Jevrejima 13 : 10 – 20 “Večni savez.” Božijom Krvlju – vezano
obećanje čini nas slobodnim od greha. Amen! U njima nema greha, greha, samog, ili
tela. Slavite Njega i pokažite Njegovu obećanu silu. Božijiom Krvlju - vezani,
Znakom – vezani, Savez naroda ima Duh Isusa Hrista ovde unutra, tako da “Onaj
koji veruje u Mene, dela koja činim ja činiće i on takođe.”
To je stvar prikazivanja Saveza, vidite? Novi Zavet znači Novi Savez. To je tačno,
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zar ne Dr. Vejl ? Savez znači savez. Novi Savez znači Novi Savez. Stari Savez znači
Stari Savez, pod jagnjetom, kada život nije mogao doći nazad na vernika. Novi Savez
je bio jagnje Božije i Njegov Život dolazi nazad na nas.
Krv je život, vidite? Krv je Život u Novom Zavetu. Vidite? Život je iz Krvi
jagnjeta, što znači Novi Savez, novi savez, o kom je rečeno: „ Posle tih dana, Ja ću
napisati Moje zakone na telesnim pločama njihovih srca.” Vidite, vidite? Ne na
kamenim pločama jagnjetovom krvlju, koje bi ste vi imali i rekli „Da, ja imam krv
ovde preko: sada, šta ona kaže da radim?“ već na pločama vaših srca, vidite? Savez
Duha ću načiniti sa ljudima.”
I to prikazuje Njegovu silu. Jovan 14 : 12 kaže: „Onaj koji veruje u mene, dela koja
ja činim činiće i on takođe.” Novi Zavet je novi Savez, novi Život. To pokazuje da se
Isus susreo sa svakim zahtevom za nas koji je Bog zahtevao, da nas vrati nazad
istinskim sinovima i kćerima Božijim, pod krvlju gde više nema osude.
Rimljani 8: 1 “ Zato sada nema osude za one (ne oni koji veruju) oni koji su
UNUTAR Hrista Isusa, koji ne hodaju po telu, već po Duhu.“
I Moje Reči su Duh. Tačno? Oh, zar ne bih mogao uzeti tekst odatle, I ostati otprilike par sati više, ali mi ćemo požuriti preko toga, vidite?
Nema više osude; slobodni od greha; slobodni od briga sveta. Nema više osude.
Zašto? Zato što su oni bili jednim Duhom kršteni u jedno telo. Tamo je bila
primenjena Krv jagnjeta. Bog Nebeski vas je prihvatio. I Njegov život je u vama, i vi
ste sinovi i kćeri Božije.
Vaš karakter je Božiji karakter. Šta je to? Malo prevrtanje? Ne, gospodine. Bog je
Bog suda. On je Bog korekcije. To mora biti u liniji. Ništa drugo neće delovati. To je
vrsta karaktera koji vi jeste, zato što ste vi karakter vašeg oca. Da. Gledajte!
Život – gledajte - život je uzet iz krvi, vidite? Sam Život je uzet. Život je uzet iz
krvi. Krv je primenjena, i život onda nije mogao doći na vernika, jer život životinje
nije ljudski život. Ali vidite, umesto ljudskog bića, to je bilo super, super, super ljudsko biće. Vidite? I onda to sada čini ljudsko biće, ne samo ljudsko biće, već sina i
kćer Božiju, super, super, super, super, super Život koji je bio u Njemu dolazi nazad
na vas i menja vas od grešnika i stvari sveta, crkvenog člana, i onog koji ide u denominaciju, do nanovo rođenog Hrišćanina, ispunjenog Duhom. I Život Božiji upravo teče od vas kao iskre sa nakovnja, dok vi hodate puni sile, ljubavi, i blagosti, i
Sveti Duh se pokreće, govoreći. O, moj! Tu ste vi.
I sa čime? Slušanjem Poruke, gledanjem Vatrenog Stuba, i blagoslovljenim uverenjem: Prešao sam iz smrti u Život. Zabeležite! Tamo zato uopšte nema osude. “Ako
nas naše srce ne osuđuje, onda mi imamo našu molbu.”
Mi znamo da ako je u našem srcu greh, on nas osuđuje; mi bi smo takođe čak mogli
i da ne počnemo. Vidite? Vi treba da budete slobodni od greha, i jedini način na koji
se možete osloboditi od greha, je da uđete u Njega. To je jedino pokrivalo za greh
koje postoji, naime Hrist.
Upamtite, savez Krvi nije prepoznat bez Znaka. Vi ne možete, vi nećete biti sigurni. Vi kažete: “Dobro, bio sam posvećen od tih stvari. ”
To nije Znak. Duh je Znak, Duh Hristov na vama; verujte to.
Sada, pogledajte, Reč Božija nas uverava u obećanje. Sve to su tekstovi koje sam ja
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ovde postavio. Ja ću upravo nastaviti da propovedam ceo dan, tako izgleda, o ovome.
Vidite? Reč nas uverava o obećanju, zato što je To Obećanje. Božija Reč je obećanje,
i Božija Reč je Bog, i Božija Reč je naša. I mi postajemo Božija Reč, i Božija Reč
postaje mi. I “Ako prebivate u Meni i Moja Reč prebiva u vama . . . ” onda to upravo
postaje velika familija. To nas uverava, u čega? Zato što je to deo nas. To postaje deo
nas. Kakav tekst! U redu. To nas uverava u obećanje.
Znak je znak da je obavljena nabavka, prihvaćena. Sada, vi ne možete dobiti znak
za putovanje željeznicom dok ne platite cenu. I vi znate način na koji ćete platiti cenu? Samo je platite. Šta? Verujte to; prihvatite to.
Puna poslušnost celoj Božijoj Reči će vas ovlastiti za Znak. PUNA POSLUŠNOST
ne deo te poslušnosti koliko ide vaša denominacija, već njena punina. Puna
poslušnost Božijoj Reči, koja je Hrist, unosi vas u Hrista.
Sada, šta ako ste svi vi bili unutra, ali su vam noge visile napolju? Šta ako ste svi vi
bili unutra, ali su vam ruke visile napolje? Ili skoro svi od nas smo bili unutra, ali
srce nam je visilo napolju? Srce je još uvek u svetu, vidite? Ali mi to ne radimo. Puna, kompletna poslušnost čini da ste vi i Božija Reč jedno. Vi verujete svaku sitnicu
te Reči, i svaki deo te Reči je u vama, i vi gledate kako ta Reč deluje kroz vas.
Vi ne idete okolo sa mnogo izmotavanja. Vi ste Hrišćanin. Nije važno šta neko
kaže, oni vas nikada neće dotaći; vi ste u Hristu. Vi ste toliko sigurni koliko to
možete biti. Kada smrt zakuca na vrata, ona vas ne može držati, uopšte ne. Zašto? To
je samo iskoračivanje napolje odavde u ono tamo.
Starost ne znači ništa. Vi ste kompletno prešli iz starosti; vi ste u Večnosti, zato što
ste u Njemu. On je Večan. To ne znači ni jednu stvar, da li ste vi mladi, stari,
srednjeg doba, ili bilo šta da ste. Lepi, gadni, mali, debeli, bilo šta da ste, to ne znači
uopšte ništa.
Vi ne lutate okolo i sve te druge stvari. Vi ste kompletno prešli iz toga. Vi ste mrtvi.
Vaš život je skriven u Bogu kroz Hrista. Vi ste zapečaćeni tamo unutra Svetim
Duhom, hodajući u Hristu. Jedini obejakat koji vi vidite je Hrist. To je tačno. To je
sve što vi želite. Oh, moj!
Nije čudo što pevate tu pesmu:
Svaki dan, ispuni moj put ljubavlju,
Dok hodam sa nebeskim golubom;
Dopusti da idem u svakom moment
Sa pesmom i osmehom,
Ispuni moje . . .
Dopustite mi da budem brat. Dopustite mi da živim kao primer kakav bi čovek po
Hristovim rečima trebao da bude. Dopustite mi da budem brat bratu, brat sestri.
Dopustite mi da budem propovednik propovednicima. Dopustite mi da budem primer
primerima. Dopustite mi da pokažem svetu da je ova Reč Hrist, i jedini način na koji
to mogu uraditi je da dođem u Njega, zato što ja sam to ne mogu uraditi; vi to ne
možete uraditi, ali dopustite da Božija Reč i vi budete jedno, i onda ta Reč živi sebe.
Vi ste hodajuća poslanica Isusa Hrista, kada je On dobio potpunu kontrolu nad
vama da vas načini poslušnim celoj Božijoj Reči. Ako On dolazi ovim putem
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govoreći: “ Ja želim da uradim ovo ” i vi kažete: „Ne, ne, ja to ne verujem;” vidite, vi
još niste u Božijoj Reči.
Sada, gledajte u potpunosti sada. Puna poslušnost celoj Božijoj Reči nas
opunomoćuje za Znak. Onda, kada se mi molimo, mi moramo imati Znak da bi smo
ga prikazali sa našom molitvom. Ako vi kažete: „Ja se molim, Gospode, ali zaista
nemate taj Znak „dakle, tamo vi idete. Vi bi ste upravo takođe mogli stati. Uđite prvo
unutra i uzmite Znak (vidite?),“ zato što je taj Znak ono što On prepoznaje. Vidite?
Kada se molimo, onda moramo prikazati Znak: „Gospode, ja sam se Tebi u
potpunosti pokorio. Pokajao sam se za svoje grehe. Osećam da si mi ti oprostio.
Krstio sam se u Ime Isusa Hrista. Sveti Duh je na meni. Sada, imam potrebu za
izvesnom stvari za Tvoju slavu. Gospode, ja to tražim. To je moje, sada.”
Onda postoji nešto što se tamo nazad usidruje – hu – hu (Brat Branham imitira
zvižduk.)
To je tvoje. Onda je sve to gotovo; to je gotovo; to je sređeno. Ja tražim ovo. Ja
tražim to. Ja to moram imati. Vidite, vidite? Ja to želim za tvoju slavu. Onda, On to
upravo daje za vas. Onda, vi znate da je to vaše. To je način kako je to sa našom decom, i tako dalje; mi primenjujemo Krv. Verujemo to. To je sve.
U redu, šta On čini, onda? Kada vi možete predstaviti Znak sa vašom molitvom, to
pokazuje da ste vi u potpunosti došli u poslušnost celoj Božijoj Reči. Kada ste vi
dobili Znak to pokazuje da ste se vi pokorili svakoj Reči. Onda ste vi i Božija Reč
Jedno. Vi jedino tražite ono što vi jeste.
Onda, znate, ako ja kažem ovo: „Ruko, pokori mi se. Ispruži se napolje radi te maramice” ona to čini. Vidite? Moja ruka mi se pokorila. Zašto? To je deo mene. Onda,
kada vi i Božija Reč postanete Jedno, svako obećanje (slava Bogu!) je vaše. To vam
se pokorava. Onda, vi želite da gledate ono što želite da uradite.
Vi ne bi ste stavili svoju ruku u vatru samo da bi videli da li to možete uraditi. Oh,
ne! Ali ako u toj vatri ima nešto radi čega bih ja pružio ruku, to će mi se pokoriti. To
je tačno. Vi želite da gledate šta radite.
To je razlog što je Sveti Duh umereno dat napolje, i tako dalje. Znate šta mislim.
Zato što pravi Božiji sluga ne pravi šou od toga, vidite? To je to. To čini šou.
Kada se mi molimo, mi prikazujemo Znak; to pokazuje da smo se mi u potpunosti
pokorili.
Pavle nam govori da krv govori. Svako zna da krv sama od sebe ne može govoriti.
To je hemija. Jeli to tačno? Koliko njih to zna? Ali koliko njih zna da krv govori?
Ako želite da to zabeležite, to je Prva knjiga Mojsijeva 4 : 10. Bog je rekao: “Šta sa
tvojim bratom? Njegova krv uzvikuje iz zemlje protiv tebe.” Amen. Jeli to tačno?
Abelova krv govori. Haleluja! Bog je rekao: “Šta sa njime?”
Kain je rekao: “Ja nisam čuvar moga brata.”
Gospod je rekao: “Njegova krv viče. Njegova krv viče.”
To je znak. To je znak da je on ubijen. Njegova krv je vikala protiv njega.
Sada, ako vi to dobijete u Prvoj knjizi Mojsijevoj 4 : 10, onda u Jevreima 12 : 24
počnite sa čitanjem. Jevreja 12 : 24 kažu: “ Krv Isusova govori bolje stvari od toga.”
Vidite, Abel je bio pravedan čovek. On je umro; on je umro kao nevin čovek, zato
što je on bio u putu. On je bio u putu, stojeći za pravo otkrivenje koje je imao. On je
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to izgovorio, viknuo je; pravedna krv Abelova je vikala protiv Kaina. Ali krv Isusa
Hrista nije samo vikala, Ona je otkupila. Amen.
To govori bolje stvari. To vas čini sinovima i kćerima. To vas krije od Božijeg gneva. Vidite, krv Abelova nije mogla da sakrije Kaina, ali Krv Isusa to može. Amen.
Tako, Kain dolazi napolje danas. Ako ste progonitelj protiv Božije Reči i kažete:
“Dani čudesa su prošlost.” “Ova stvar je besmislica” i takve stvari. To je izmotavanje. Krv Isusa Hrista uzvikuje, da nam je On oprostio, ako ćete vi to samo prihvatiti.
Želeo bih kada bi smo mogli da se malo zadržimo na ovome. Krv govori bolje stvari.
Poleteti za sigurnošću; onda primeniti. Vidite? Ovde je ono što vi želite da verujete.
Vi želite vašu vlastitu sigurnost. Vi verujete u sigurnost; tako onda, primenite Znak
za celu porodicu.
Vi kažete: “Kako ja to mogu uraditi?”
Zahtevajte to. Ako je to radilo na vama, onda vi i Božija Reč postajete jedno.
Amen! Amen! Vidite? Vidite, to radi za vas oboje. Vi i Božija Reč ste jedno. Onda
primenite to na vašu decu. Primenite to na vaše voljene kao što je uradila Rahaba.
Ona je primenila znak na njenog oca; ona je primenila to na njenu majku; ona je to
primenila na njenu braću i sestre; i sve ih je uvela unutra. Vi to primenite. Recite:
“Gospode, ja idem za mojim sinom.” Ja idem za mojom ćerkom. Ja tražim nju,
sotono; pusti je. Ja dolazim radi nje. Ja primenjujem moj Znak. O, Sveti Duše koji
živiš u meni, uhvati moju ćerku tamo. Ja idem k njoj sada, sa tvojim pomazanjem na
meni. ”
On će to uraditi. Amen.
To je ono što su oni uradili u Egiptu. To je što su oni uradili u Jerihonu. Vi želite da
pročitate te tekstove. Dela Apostolska 16:31: Pavle je rekao centurionu: „Veruj da
sam ja glasnik ovog vremena. Veruj u Gospoda Isusa Hrista, i ti i tvoja kuća ćete biti
spašeni.“
Je li to tačno? Verujte za svoju kuću. Dovedite ih sve pod to.
„Sada, vi ste videli da Bog Nebeski prikazuje čudo, upravo pre suda. Vi ste to poverovali.” “Da, šta ja mogu uraditi? ”
On je rekao: “Ustani i krsti se.”
Pavle ga je odveo napolje i krstio, i rekao, “Sada, veruj u Gospoda Isusa Hrista, i ti
i tvoj kuća ćete biti spašeni.”
Veruj u šta? Veruj u Gospoda Isusa Hrista za svoju kuću. Primeni Znak na tvoju
kuću. Onda šta ti činiš kada primenjuješ Znak na svoju kuću? Izbacuješ napolje sve
smeće. Uzimaš sve kratke suknje, i šorceve, i karte za kartanje, cigarete, televizor, i
mnogo šta drugo, i šutneš to napolje s druge strane vrata. Ti ćeš primeniti Znak, i
nećeš mirno stajati za to. Da, gospodine. Iznesi to sve napolje. Sve igranke i partije,
roken - rol, stare vulgarne novine, i materijal koji je od sveta, išutiraš to napolje s
druge strane vrata. Kažeš: “Mi čistimo ovo mesto ovde okolo.”
Kao što je uradio Jakob. On je rekao svojoj ženi i svima njima. rekao je: “Operite
vašu odeću i sve ostalo. Odstranite te bogove.” Amen.
Znate li šta je Jozua rekao pre nego što je prešao preko? Rekao je: „Operite vašu
odeću, ne mojte ići svojim ženama” i tako dalje. “Budite spremni. Jer za tri dana
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ćemo preći Jordan.” Amen.
On se pripremao. Oni su primenjivali znak. Amen. To je to.
Budite spremni. Primenite to. Verujte to. Očistite to. Neka vaša deca, neka vaša
familija, neka vaši voljeni vide to na vama. To je tačno. To će uzeti efekat. Da, gospodine. Sada, primenite Znak u molitvi sa poverenjem, sa verovanjem. Primenite to
sa takvom ljubavlju, i tako dalje. Vi znate da će se to dogoditi. To je sve. Primenite to
u poverenju, verujući da će to pomoći.
Kada vi pričate tom detetu, onda vi pričate vašem mužu, pričate vašoj ženi, pričate
svom voljenom, verujete da će to pomoći; i stojite tamo i kažete: “Gospode, ja sam ih
zahtevao; oni su moji. Ja ih uzimam za Tebe, Gospode.”
Primenite to, stvorite atmosferu oko sebe, da će oni upravo ući pravo u to. Vidite?
Oh, ako ste dobili Znak, vi stvarate oko sebe duh sile, da kada hodate, ljudi znaju da
ste Hrišćanin. U ljubavi to je upravo za vas da kažete njima nešto. Oni veruju u vašu
reč, ono što kažete. Oni se toga drže. To je to.
Primenite Znak; onda hodajte sa tim. Tražite vaše domaćinstvo. Vi to morate uraditi, sada. Ovo je večernje vreme.
Sada, vi ste slušali dugo vremena; sada je večernje vreme. To je vreme primene,
sada. Gnev će udariri u jednom od ovih dana, i može biti suviše kasno onda, vidite?
Primenite znak sa poverenjem.
Ako ste želeli da to pročitate, čitajte nešto ovde, moj Biblijski tekst, koji sam napisao radi ovoga, Jevreji 9: 14 (i ako želite, zapišite to). Pazite, u Jevrejima 9 : 14,
kada to čitate, tu piše ovo: da ne služimo mrtva dela, već da služimo živoga Boga sa
živim delima. Amen.
Oh, moj! Sa živim delima, živim znacima. Verujete li u žive znake? Takođe,
zapišite Efežane 2: 10 ako to želite. Živi znaci. Živa dela. Primenite njih, ne mrtve
veroispovesti.
“Uzeću mog dečka preko u crkvu, i videću da se on pridružuje crkvi.” Neki fini
Hrišćanin, ovde, dobar prijatelj, stari prijatelj, pravi prijatelj, on je došao ovde dole, i
bio je kršten. Njegova majka je rekla: “Želela bih da si otišao u veću crkvu, ako želiš
da budeš kršten.” On upravo nije želeo stare mrtve veroispovesti i takve stvari.
Mi ne služimo mrtvim vroispovestima i mrtvim bogovima. Mi služimo živoga Boga,
čija Krv je bila prolivena tamo nazad. I bio nam je primenjen Znak, da mi takođe
živimo. Amen. Da, gospodine.
Ne služimo neke stare veroispovesti. Oni čak poriču da takve stvari mogu biti Znak.
Oni kažu da su dani čudesa prošli. Nema takve stvari kao što je krštenje Svetim
Duhom. Zašto se pridružujete nečemu takvom? Vidite? Ne činite to.
Primenite Znak, onda služite Živoga Boga za živa dela, žive znake: znake koji leče
bolesne, podižu mrtve, predskazuju stvari, govore jezike, tumače svaki put savršeno
ispravno, prorokuju, i kažu ovo i tačka stvar će se dogoditi, pokazuju znake gore na
nebu i na zemlji - znake i čudesa (Amen!) Govoreći tačno ono što je Biblija rekla da
će se dogoditi. Služe živoga Boga. Primenjuju Znak.
Nemojte ići u te crkve i pridružiti se tim starim mrtvim delima i takvim stvarima,
zato što oni čak i ne veruju u takve stvari, ali mi koji verujemo (Amen!) činimo to.
Oni kažu: „Nema takve stvari kao što je znak. Oh, to je besmislica, o čemu oni
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pričaju. To je ludost. Zašto, nema takve stvari. Zašto, vi žene, sve, kažete da nije
važno kako se oblačite.” To je važno, Biblija kaže da je važno. “Niti koliko vam je
dugačka kosa.” Biblija kaže da je to važno. To je upravo razlika. “Ne dotičite; ne
držite; ne okusite.” On je Bog. Sada, to zaista znači nešto.
Sada, oni misle da je to ludo; ali za nas koji verujemo i znamo Istinu, mi znamo da
je to Njegovo Živo prisustvo, jer To čini iste stvari koje je On činio kada je bio ovde
na zemlji. Amen.
Oh, oni kažu: “Oni samo zamišljaju kako vide Vatreni Stub.”
Oh, ne! Oh, ne! Mi ne zamišljamo ništa. Oni su milsili da je Pavle to zamišljao,
takođe. Egipat je mislio da je Izrael to zamišljao, ali to ih je odvelo do obećane
zemlje. Da, gospodine.
Jevreji 13: 8 znate, “Isus Hrist isti juče, danas i za uvek” ako vi to zapisjuete na
papir. Da je On isti, oni kažu, bila je imaginacija.
Kada pišem ove Biblijske tekstove koje sam zapisao ovde dole, ja znam gde se oni
nalaze,, i to je način na koji ja stižem do njih.
Mi znamo da je to Njegovo živo Prisustvo, jer On čini isto u Duhu. Sada, ako je to
otišlo u neku veroispovest ili denominaciju, mi bi smo odmah znali da to nije bio
Hrist. Jeli to tačno? Ako bih vas ja odveo u neku veroispovest ili nešto drugo, ja bih
bio poslat iz neke denominacije; ali ja vam ne donosim veroispovest, i ja vas ne učim
denominacijama; ja vas učim Božijoj Reči, što je sila Uskrsnuća manifestovanog
Isusa Hrista, ne samo za mene, već za svakoga koji to hoće, vidite?
Onda ti si moj brat. Ja nisam velika osoba, i nisi ti mala osoba. Mi smo svi male
osobe u Bogu. Mi smo Njegova mala deca. Mi ne zamo ništa o onome što bi smo
zaista trebali da znamo. On nam dopušta da znamo onoliko koliko On hoće, i mi smo
Mu zahvalni za ono što mi zaista znamo o Njegovim blagoslovima.
I ja ne držim ovo za sebe; Ja želim da to podelim sa vama. Ja želim da vi uđete u to
većina vas, ste to već uradili, ali ako neki od vas to nije uradio – (Vidite, ja pričam na
traci, takođe, vi to razumete.) I mnogi od vas – i ja ne kažem ovo samo ovde u crkvi,
mi smo svi izašli napolje, predpostavljam – ali tamo bi moglo biti hilljade puta
hiljade njih koji će čuti ovu traku. I to je služba. Biće nekoga ko će uklizati u Jerihon,
znate, sa trakom. Vidite da mi treba da uhvatimo to predodređeno seme kada ono ide
tamo unutra (vidite?), zato što gnev dolazi.
Znamo da je to prisustvo Živoga Boga. To dokazuje da ga je Bog podigao prema
Njegovoj obećanoj Reči. “ Još malo i svet Me više neće videti.” Jerihon, Egipat, oni
me više neće videti. Ipak vi ćete me videti, jer ja - Ja (uvek se odnosi na ličnu zamenicu, vidite?), Ja ću biti sa vama. Ja sam Znak. Moje uskrsnuće je Znak. Dela koja
ja činim će vas identifikovati, će identifikovati Mene u vama.
“Kao što je bilo u danima Lota, tako će biti u danima Sina čovečijeg,” kada večernja Poruka bude išla napred. Jer biće svetlosti oko večernjeg vremena. Upravo oko
večernjeg vremena, će doći svetlost. Slava Bogu! To me čini da se osećam kao da bih
mogao projuriti kroz svetinu i skočiti preko zida.
“Biće svetlosti u večernje vreme.” To je tačno. Prorok je tako rekao. I “Ja ću biti sa
vama. Ja ću biti sa Luteranskim vremenom; Ja ću biti u Pentakostalnom vremenu. Ali
baš u večernje vreme, doći će svetlost.” Denominacije će isčeznuti, i onda će biti
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primenjen Znak.
Svi oni koji su bili pošteni u srcu, dole kroz (bez vas oni neće biti usavršeni, već u
vama). Glava treba da ide da uzme stopalo. Glava treba da ide da uzme ruku. Glava
treba da ide da uzme srce. Glava treba da ide dauzme usta, vidite? Glava treba da ide.
I sada mi smo u vremenu gde je na gornjoj gredi vrata bio primenjen znak (vidite) I
na stubovima. I onda, “Kada vidim krv, što je znak, zaobići ću vas.”
Sada ću požuriti, upravo toliko brzo koliko to mogu. Upravo otprilike pet ili više
minuta, ili deset, i mi ćemo završiti.
To dokazuje da je Bog Njega podigao iz mrtvih. Vi verujete to? On živi među nama,
danas. I Ja je Hriist, i da Ja je sa nama do svršetka sveta – to je da dovršenje što
znači kraj sveta, prema Njegovoj obećanoj Reči. On je to obećao. “I dela koja Ja činim činićete i vi takođe.”
To za nas nije besmislica. To je Znak. Mi prihvatamo ovu svetu Krv, ovu žrtvu. Mi
prihvatamo Njegovu žrtvovanu Krv. To nam daje Život, Znak, pečat Njegovog
obećanja. Efežani 4 : 30 kažu: “ Ne žalostite ” krv (?) – ne. “Ne žalostite Svetoga
Duha, kojim ste stupili u savez - odneseni. Vi ste stupili u savez; vi ste Znak; Sveti
Duh će biti pečat.”
Kada je nešto zapečaćeno unutar pečata, bolje to nemojte otvarati. Vi to ne možete
otvoriti, ne Božiji pečat. Ne. “Nemojte žalostiti Svetoga Duha Božijeg, kojim ste
zapečaćeni do dana vašeg otkupljenja – kada je telo podignuto.”
“To je seme, znak, da je seme oplođeno sa večnim Životom, Zoe - Moj Vlastiti
Život - i ja ću ga ponovo podići, u poslednji dan:”
I dok vi hodate, vi imate poverenja da je Hristov život u vama, i da ste vi u Njemu.
Jednim duhom smo svi mi kršteni u jedno telo, i zapečaćeni tamo Svetim Duhom
među tim takozvanim vernicima, ovako, do dana kada će nas Isus podići.
Oh, moj! Primenite Znak. To je ono što to nama znači. Mi očekujemo žrtvu da nam
da Život, i ona to čini! Onda, to nam daje Znak, i mi primenjujemo Znak, što je
pečat.
Budite učesnici ovoga. Kako velika stvar je to. Da budemo učesnici, kršteni ovim
jednim Duhom, u to jedno mistično telo Isusa Hrista.
Nama nije potrebno obrazovanje, nama je potreban Sveti Duh. On je taj koji nam
treba; On je taj koji nam treba. To bi nekoga moglo spotaći, negde, nekog edukatora.
Sada, nadam se da on to shvata na pravi način. Mistično Telo. To će biti nešto, zato
što On nije to rekao. On je upravo ovde, sada. On je upravo ovde za propovedaonicom. On je upravo ovde napolju. To je On.
I u Njemu nema smrti. U Njemu nema žalosti. U Njemu nema zamora. U Njemu
nema greha. U njemu nema bolesti. U Njemu nema smrti. Mi smo u Njemu.
Ako sotona pokušava da vam nešto uruči, kao bolest, samo uzmite vaš Znak i
primenite ga. Oh, moj! Uzmite svoj Znak i primenite ga, jer ste vi pribavljeno
posedstvo Isusa Hrista. Znak stoji kao dokaz da je vaša cena plaćena.
Sotona kaže: “ Kada umrete, vi ste izgubljeni. ”
Recite,“Ti ne govoriš istinu. Ja sam kupljeni produkt. Ja imam Znak.“
Šta je Znak? On zna šta je to. To njega ne zaluđuje, on zna šta je to.
Sada, vi bi ste mogli pričati nekome od ovih propovednika, i oni bi se sa vama
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raspravljali. Ne sotona, on zna bolje. Oh, da. On je došao protiv Toga dva ili tri puta,
znate, i napravio grešku iskjušenja. sotona zna o čemu vi pričate.
Samo prikažite Znak, i on će odleteti. Šta je To? To je zapečaćeni produkt. On to
ne može polomiti i otvoriti i uneti tamo nešto što nije ispravno. Reći ćete: “Udalji
svoje ruke, ja sam zapečaćen.” Oh, moj! Zapečaćeni produkt. Da, gospodine. Vi ste
kupljeni. Držite Znak nad svojom nepokolebljivom verom u Njegovo obećanje.
Gledajte kako on ide. “Efektivna vatrena molitva pravednog čoveka mnogo znači.”
Vidite?
Uzmite taj Znak. To je ono za čega je on namenjen. Tamo je sotona da vas iskušava.
On je bio u Egiptu da iskušava. Zašto, vi znate ovde gore, kada je Rahaba, ta
bludnica, stavila tu vrpcu dole, zamišljam neke od tih vojnika kako su se smejali i
ismejavali, i rekli, “Ta luda stara žena tamo gore. Ona je van pameti. Pogledajte, šta
ona ima! ha – ha – ha – ha! Zašto, jeste li ikada čuli nešto tako? Zašto je, Dr. Džons
rekao ovde dole, “ Nema u tome ničega.“
Ali tamo je bilo, zato što je glasnik Božiji doneo Poruku i rekao im:
„Zar ne možete zamisliti Egipćane kako kažu“ „ Pogledajte u to mnoštvo ludih
svetih valjača, kako premazuju krv! Oh, takav smrad. Zar oni neće imati nezgodu da
to operu, sada? Oh, moj, ti veliki fini domovi, svi prekriveni krvlju! Oh, takav smrad.
Ja se kladim sa vama da će to biti užasno za nekoliko dana. To ne znači ni jednu
stvar. Da li znate, zašto? Sveti otac Taj i taj je rekao tako. „ Ali to je zaista značilo
nešto. To znači nešto nama koji verujemo.
Samo upamtite vašu nepokolebljivu veru u ovu Reč. Sada, vi niste više Eva. Vi
niste jedan od tih skeptika, i ne pravite kompromis sa sotonom. Vi držite svaku
Božiju Reč.
Vidite, Eva je rekla: „Dakle, Gospod je rekao tako.“
Sotona je rekao: „Ali, znate, Gospod sigurno neće uraditi ni jednu takvu stvar lepoj
osobi kao što si ti. Oh, ti si zaista divna.“
Oh, da, On će uraditi. On je rekao da će to uraditi.
„Dakle, moj otac je bio propovednik; ja sam bio propovednik…“
Ja tu ne mogu ništa. Bez znaka, On je rekao da će to uraditi, i on će to uraditi. To
postavlja tu stvar. On je rekao da će to uraditi.
„Oh, ja verujem da su dani čudesa prošlost.“
Da, ali On je rekao da nisu. „ Ja sam isti juče, danas, i zauvek.“ Vidite? To je upravo
ono što On dokazuje da jeste.
Sada, nama, mi to znamo. Za njih, oni ne veruju to. Ali mi zaista to verujemo. Mi
znamo da je to Istina.
Sada, budući u tome, mi postajemo deo Božije Reči, i onda uzimamo Znak, Duha,
sa obećanjem. „Ja sam Gospod koji te leči.“ Sada, budite spremni za službu
isceljenja, večeras. Uzmite Znak. Obesite ga preko Božije Reči, na vašu
nepokolebljivu veru u tu Reč, i vi ćete izaći napolje. To je stvar koja izabcuje sotonu
napolje, zato što u Njemu (Isusu) nema takve stavri kao što je bolest.
Želeo bih kada bih sada malo mogao svedočiti o nekim stvarima koje sam video da
se događaju u polsednjih nekoliko nedelja. Oh, šta bih ja mogao svedočiti! Znate,
Jovan je rekao: „Ako bi sve što je Isus uradio bilo stvaljeno u knjige, na svetu nema
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toliko knjiga koje bi mogle to sve da prime.”
Upravo što sam video da je On radio u mojoj vlastitoj službi, vi ne bi ste mogli
nagomilati u tonama knjiga na ovom podiujmu, ako bih u detalje napisao sve što sam
video da on čini, samo na mojoj službi. Ja sam Njega video da to radi. On je imao
više uspeha u mojoj službi, nego što je imao u Svojoj Vlastitoj. Sada, upamtite, On je
imao više uspeha nego što sam ja imao. Ne Ja, On je imao! Slava, Haleluja! On je
uradio (u tom grešnom gradu, i ovom grešnom gradu). Amen. Slava! Zato što On
tamo nije mogao prikazati ni jedno čudo, ali On je to uradio ovde. On se konačno
probio do ovoga mesta ovde. On je to uradio ovde.
On je mogao dobiti ljude na nekom drugom mestu, ali On je to uradio, svakako.
Tako, On je imao više uspeha baš ovde, nego što je to uradio u Kafernaumu, ili u
Nazaretu, u tome je On učinio više čuda baš ovde u ovom šatoru, nego što je uradio u
celoj službi na zemlji. To je tačno. On je to uradio.
Sada, šta sa ostatkom sveta? Oh, moj. Sada, to je ono što je On uradio. Sada setite
se, On je uradio. Sada, Ja nisam rekao: „Ja sam uradio“ (vidite?), zato što ja to
nisam uradio. Ja upravo to nisam uradio. Ja sam Njega upravo voleo i podredio sam
sebe Njemu, i rekao sam ono što je On rekao. Sveti Duh je otišao do drugih ljudi, oni
su verovali ono što je On rekao, i onda je On uradio posao, to je sve.
Ako bi On mogao sve nas da pridobije da to verujemo? Širom zemlje ne bi bilo
bolesne osobe, ako bi On mogao da pridobije svakoga da to veruje. Sve to bi bilo
svršeno, vidite?
Držite svoj Znak nad vašom nepokolebljivom verom u Njegovu obećanu Reč, i
sotona će otići.
Sada, ja ću završiti.
Bog je jednom dao drugi znak svetu. To je bila duga.
Da li se sećate toga? On je zauvek ostao veran tom Znaku, zato što je to dao za
Znak. Sve ove hiljade godina. On nikada nije zatajio u tome da prikaže Znak. Jeli to
tačno? Zašto? On to poštuje. On je to dao. On je dao svetu Znak, da On više neće
uništiti svet potopom. On je od tog dana prikazao taj znak.
To su neki elementi u vazduhu koji stvaraju dugu. Kada pada kiša i izađe sunce, to
pokazuje tu stvar. Sunce osuši kišu; tako, On stavlja tamo dugu da dokaže da tamo
nikada neće biti dovoljno vode na zemlji da je ponovo uništi. To je Njegov savez; to
je Znak. On je rekao: “Ja ću vam to dati kao znak.”
On je poštovao Njegov znak. On je poštovao Njegov Znak u danima Noa. On
pokazuje to još. On je poštovao Njegov Znak u Egiptu. On ga je poštovao u Jerihonu.
On ga poštuje danas. On uvek poštuje Svoje Znake kada su oni prikazani.
Sve te hiljade godina, On je voleo da prikaže taj znak. On nikada to ne zaboravlja.
On ne zaboravlja Svoj znak. Sada, nije važno koliko se svet menja, duga je još tamo.
On poštuje znak. Tako On čini sada. On poštuje Svoj Znak.
Nije važno koliko se crkva menja, koliko ona čini ovo, Bog još poštuje Svoj Znak,
i samo to. On nam pokazuje da nikada ne zataji u tome da poštuje ono što čini, i ono
što kaže. Mi to respektujemo. Ja respektujem to.
On očekuje da mi takođe prikažemo sotoni Njegov Znak preko naše vere i svih njegovih neverničkih kultova i denominacija, da verujemo da je Njegovo obećanje isti37

na, i On će raditi ono što je obećao . Tu je Crkva.
Nije čudo da vi ne možete stići do prve baze tamo napolju, kako mi to zovemo:
(oprostite na izrazu)! Nije čudo da oni nigde ne stižu, već idu nazad u denominaciju, i
čine masu nagizdanih, poliranih ljudi, intelektualnih, obrazovanih, nikada ne stižući
bilo gde, zbog onoga što prikazuju: “Ja sam Metodista.” “Ja sam Prezbiterijanac.” To
je sve što oni jesu. Ali vernici uzimaju Znak.
I šta je Isus počeo da čini u Galileji, On nastavlja da čini sada, kroz prikazivanje
Znaka Svetoga Duha nazad nad Crkvom. Jer to nisu bila Dela Apostolska, to su bila
Dela Svetoga Duha u apostolima; i to je bio Znak.
Oni su rekli da su trebali da obrate pažnju na Petra i Jovana, dok su prolazili kroz
kapiju zvanu Divna, videći da su oni neuki. Oni su mogli reći: “Nisam, nosi, odi,
nosi, ja ti kažem u vezi ovoga,” vidite? Oni su mogli imati sve vrste gramatike koju
nisu mogli razumeti. Može biti da oni nisu znali razliku, ili svu matematiku Biblije,
ali oni su primetili da su bili sa Isusom. Oni su prikazali taj Znak, zato što isti Duh
koji je bio nad Njim, pre Njegovog Uskrsnuća, bio nad njima posle Uskrsnuća.
Amen! Jevrejima 13 : 8, “Isus Hrist isti juče, danas, i zauvek.” Tako mi znamo da On
živi. Zato što, šta? Kako mi znamo da mi živimo? Zato što On živi. I to što mi znamo
da mi živimo, je zato što smo mi kao On, i mi smo u Njemu. On je reka: “ Zato što ja
živim, vi živite takođe. Ja sam On (u Otkrivenju) koji je bio mrtav i živ sam za sva
vremena.”
I ako mi umremo sebi, i postanemo živi u Njemu, mi smo živi za sva vremena.
Onda Njegov Život u nama je samo kao život bilo čega drugog. To pokazuje šta je
On bio. I to čini Njega istim juče, danas, i zauvek.
Sada, kako bilo ko to može poreći? Zar ne vidite mrtva dela? Služite Živoga Boga
večnim Savezom Života koji je bio u Krvi Isusa Hrista.
Sada, ja idem do kraja. Mi ćemo stati, prikazujući znak Njegove milosti, Njegove
ljubavi. Sada, ukoliko ovaj Znak nije prikazan!
Sada, to je Znak. Šta je Znak? Znak je znak da su dugovi plaćeni, cena koja je
zahtevana je plaćena. Cena našeg spasenja je bila smrt (vidite?), i niko nije mogao da
je plati osim Hrista, i ni jedan duh denomimacije, ni duh pape, ni duh nekog čoveka
ili nekog sveca. Već je Duh Isusa Hrista nad crkvom Znak da je dug plaćen, i On se
susreo sa svakim zahtevom koji je Bog tražio; i mi i On smo jedno. “ Tog dana ćete
znati da sam ja u Ocu, i da je Otac u Meni, Ja u vama, i vi u meni.”
Primenite Znak. Primenite Znak Njegovog Uskrsnuća, da, zato što je On bio
podignut radi našeg opravdanja, On nas je podigao sa Njime. I sada mi sedimo u
nebeskim mestima u Hristu Isusu, pod zajedništvom Znaka.
Kao što je Izrael sedeo tamo, i krici su se protezali tamo napolju na ulici, oni nisu
imali ni jednu stvar zbog koje bi brinuli. Jedina stvar je samo bila da budu sigurni da
su krv, znak, bili prikazivani.
I to je jedina stvar zbog koje mi treba da brinemo baš sada. Nevolja je u pravljenju,
prijatelji. To neće biti dugo. Nevolja udara. Vi to znate. Budite sigurni da se
prikazuje Znak, i Znak je Sveti Duh. “Jer jednim Duhom, mi svi smo kršteni u jedno
telo,” i postali smo saučesnici Njegove slave.
Mi smo na krilu našeg doma. Marširamo sada u Obećanu Zemlju. Da li vi Njega
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volite? Da li verujete u Znak? Koliko njih bi volelo da kaže, “Oh, Brate Branhame,
moli se za mene da dođem pod ovaj Znak.” Pognimo svoje glave.
Gospode Isuse, Jedan najdragoceniji, kada je svet bio u grehu i niko nije mogao
pomoći, Bog u milosti je prorekao u tipu, da će doći Znak koji bi mogao odstraniti
greh - ne samo da ga prekrije, već bi mogao da ga odstrani. I Isus je došao u pravo
vreme, i On je prolio Svoju Krv, Svoj Vlastiti Život, čineći otkup za naše grehe; i
onda, je prezentovao Sebe nazad u formi Svetoga Duha, što je sada Znak da to treba
da bude držano za crkvu dok On ne dođe. Jer Apostol Petar je rekao: “Jer je za vas
obećanje i za decu vašu i za sve daljne koje će god dozvati Gospod Bog naš.”
Gospode, Tvojom milošću, Tvojom pomoći, ja tražim svakoga koji čuje ovu poruku.
Ja zahtevam njih za Boga; Ja se molim Tebi, Gospode, za ove ljude koji su ovde
ovoga jutra, i one koji će slušati to na traci.
I ako ovde negde postoji Seme koje je predodređeno, Gospode, da čuju Božiju Reč
ovog poslednjeg vremena, neka oni dođu sada, dražesno i ponizno, i polože sebe dole
kod krsta, kao trofeje milosti Božije koja ih je pozvala. I neka oni budu ispunjeni
Svetim Duhom, i prikažu Znak Života Isusa Hrista u Njegovom Uskrsnuću, dokle
god ostanu ovde na zemlji. Daruj to, Gospode.
Te reči, Gospode, može biti da ih nisam rekao ispravno; i ako nisam, molim se da
Sveti Duh uzme te reči i prikaže ih na način na koji one treba da budu prikazane, da
bi ih ljudi razumeli i znali bez zlobe; i neka oni znaju da je ljubav korektivna. I ja se
molim da bi oni mogli znati da je to zbog časa u kome živimo, i skorog dolaska
Gospoda. Jer mi vidimo velika crvena svetla kako blješte širom sveta ogalašavajući
da je vreme na dohvat ruke.
Neka ljudi prime Svetoga Duha ovoga dana, ja se molim, i ja ih prezentujem Tebi u
Ime Isusa Hrista. I neka to bude Znak, nama dokle god živimo, nešto što si ti obećao
da će biti. Bilo bi lako pitati to, zato što si ti obećao da će to biti tako, i ja znam da će
to biti. U Isusovo Ime, se mi molimo. Amen.
Sada, sa našim glavama pognutim samo za trenutak, sa verom, verujući da sam se
molio za vas onako kako sam najbolje znao, molim se sada sa iskrenošću na najbolji
način na koji znam da se molim za vas. Pogledajte, ja uviđam da ja živim pomoću
vaših desetaka i vaših žrtava. Ja imam ovde u crkvi nekoga kome bih propovedao
zahvaljući vašoj pomoći ovde u crkvi. To je vašoj ljubavi, i vaši ameni, i vaše
zajedništvo, i vaše ljubazne reči, među onima tamo napolju u svetu, gde vi idete
(razne države širom nacije), vaše reči su te koje pomažu da se uzme poruka. To ste
vi. Mi smo partneri u ovome sa Hristom. Mi smo braća i sestre, i On je naš Kralj. I ja
vas volim. Gde sam Ja, želim da tamo budete i vi.
Ja vozim širom nacije da vam govorim par puta. Ja žudim za time da se sretnem sa
vama ovde u nedelju ujutro. Ja vas volim. Ja sam vas uvek voleo. Ponekad, ja treba
da govorim zaista oštro, ali to je samo korektivno, vidite? To je zato što vas volim,
vidite?
Sada, ne želim da to propustite. Vi to ne morate uraditi. Sada, upravo dražesno i
ponizno sa svim što je u vašem srcu, baš dole duboko, samo to prihvatite. Recite:
“Gospode Isuse, samo uzmi baš sada sve što je u meni i što je slično Tebi, i dopusti
mi da izbacima napolje sav svoj ponos, koji je u meni. Svo đubre, svu neveru koja je
39

u meni, ja to izbacujem napolje sada, Gospode. Ja upravo to šutiram napolje. I neka
se dražesni Sveti Duh Božiji, kao golub pokrene dole u meni. Ja želim da živim
večno, Gospode, i želim da mi Ti pomogneš u ovo vreme. Daruj to Bože.”
Dok se molite, mi ćemo pevati ovu pesmu, ili ćemo je pevati tiho i zajedno, Ja ga
Volim. I upamtite, to dolazi sa ljubavlju, jer On je ljubav (dok držim svoje ruke preko
ovih maramica, zato što bi ih ljudi mogli uzeti, pre nego što dođe veče).
Ja ga ljubim, ja ga ljubim,
Zato što je On prvo mene ljubio;
I pribavio moje spasenje,
Na krstu Golgotskom.
Ja ga ljubim, ja ga ljubim,
Zato što je On prvo ljubio mene,
(Sada, samo podredite svoj život);
I pribavio moje spasenje
Na krstu Golgotskom.
Ljubim, ljubim, ljubim Njega. Vidite šta je On uradio za vas. To je ljubav. Ljubav
donosi poslušnost; ljubav donosi udvaranje; ljubav donosi brak; i to je gde smo mi
vođeni – do Svadbene Večere jagnjetove. Ja čujem kako me moj Spasitelj zove, da
me On takođe voli.
Upravo sa svim svojim srcem, upravo osećate da u vas dolazi nešto zaista slatko. To
je Sveti Duh.
... zato što je On prvo mene ljubio;
I pribavio moje spasenje
Na krstu Golgote.
Ja ću podići moje ruke sa publikom ovoj muzici, ako sam pogrešio, ako sam uradio
l nešto loše. Ja se sada molim za vas, sam. Ako sam uradio nešto loše, moja ruka
podignuta prema Tebi, Gospode, zanči da mi je žao. Moja ruka podignuta prema
Tebi, Gospode, znači da ja nisam želeo to da uradim. I ja znam da ja umirem,
Gospode. Ja treba da napustim ovaj svet u fizičkoj formi. Ja želim da te sretnem.
Moja ruka znači, uzmi to, Gospode. Ispuni me Duhom. Daj mi Znak Tvoje ljubavi na
meni, Svetoga Duha koji će me načiniti da živim dražesno, blago. Načini me danju
niti noću, dok ne stignem do svakoga do koga mogu stići.
Ja ću biti kao glasnici u Jerihonu, ja ću ići do svake osobe do koje mogu otići, i
videti ako ih mogu pridobiti da dođu pod Krv Saveza, pod Krv jagnjeta, da bi oni
mogli primiti Znak.
Krv čisti. Duh je Znak da je Krv bila primenjena, vidite? Duh je Znak da je Krv
bila primenjena. Dok se ne primeni Krv, onda, Duh je Znak poslat nazad vama, da je
vaša vera u Krvi prihvaćena. Vaša cena je plaćena. Vaša cena je plaćena. To je
svršeno. Slučaj je zaključen. Vi ste Hrišćanin. Vi ste vernik. Hrist je u vama, i vi ste
u Hristu.
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...prvo ljubio;
I pribavio moje spasenje
Na krstu Golgotskom.
Ostanite sa vašim srcima pognutim sada pred Bogom. Vaš pastor, Brat Nevil, sa
ovim završnim rečima, dolazi. Slušajte šta će on reći. Setite se večerašnje službe,
službe iscelenja. Dođite rano. Počnimo u sedam i dopustite mi da dođem na podijum
u pola osam. Jeli to tačno, Brate? Onda, ja ću imati Večeru Gospodnju (vidite?)
večeras.Dođite, ovog poslepodneva. Ostanite baš sa tim. Nemojte dopustiti da ova
poruka umre. Upamtite, nikada nemojte dopustiti da ova Poruka umre! Krv će
biti Znak da je bio dat Život, vidite? I kada vidim Krv, zaobići ću vas.
Sveti Duh je Znak da je Krv primenjena u vašem srcu, i to je Znak da je Krv
primenjena.Ukoliko ona nikada nije bila primenjena, onda Znak neće doći. Razumete? Recite: “Amen.” Krv mora biti primenjena, i onda dolazi Znak. To je Znak da
je Krv otkupljenja primenjena, i vaša cena je plaćena. Bog vas blagoslovio!
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