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PAVLE, ZATOČENIK HRISTOV 

Propovedano 17-tog Jula, 1963 

u Jeffersonville 

 

   Sakupili smo se u Ime Gospoda Isusa, o Gospode Isuse, mi čujemo za 

velika i moćna dela koja si Ti učinio, i sada stojimo sa očekivanjem. Jer to 

podiže našu veru i pomazuje nas da verujemo, da će nam, što smo tražili 

večeras biti darivano. Ti poznaješ svakoga od njih ( sve što su tražili), i 

mi se posebno molimo za njih, Gospode, koji su toliko blizu smrti. Podaj 

mir njihovim dušama, ako se taj mir ne nalazi unutra; i podaj isceljenje 

njihovim telima. Daruj to, Gospode. Blagoslovi naše okupljanje, mi se 

molimo, Gospode, na ovom molitvenom skupu, u sredu uveče gde smo se 

skupili znajući da, gde su dvoje ili više njih sakupljeni, Ti ćeš biti sa 

njima. I mi Te molimo, Gospode, da nam podaš Tvoju Reč večeras. Govori 

nam Gospode, i ugrej naša srca, da bi smo upoznali kako da 

disciplinujemo sebe za ovo veliko vreme koje sledi, budući da verujemo da 

se mi približavamo dolasku Gospoda. 

   Mi Ti zahvaljujemo za ove ljude koji sada počinju da nalaze svoju veru 

koja im je dragocena i znajući šta »vera« znači, i znaju da se mi 

zahvaljujemo Tebi za službe koje slede, verujući da ćeš Ti uraditi nešto, 

Gospode. Mi čekamo u očekivanjima kao u starim vremenima, verujući 

da je blizu vreme kada ćeš Ti otvoriti prozore nebeske i izliti obećanja 

koja je Bog obećao za ovaj poslednji dan. 

   Sada, mi Tebe molimo, Gospode, da budeš sa svima svuda medju svim 

nacijama; jer smo danas čuli o mnogima iz svih krajeva koji su u potrebi. 

Daruj im ostvarenje njihovih molbi, Gospode. I mi se molimo da vidimo 

veliku ruku Božiju kako se pokreće svuda širom sveta medju onima koji 

traže ovu veliku stvar. Oprosti nam naše grehe. Popravi nas, Gospode, 

Tvojim Duhom i kroz Tvoju Reč, da bi smo mogli vaspitati sebe da 

budnemo poslušne sluge – poslušne sluge - volji Božijoj. Dopusti nam da 

se setimo i pokušamo da razmišljamo u našim srcima, šta su radili prvi 

Hrišćani, i koji tip ljudi bi smo mi sreli, ako bi smo sreli one koji su bili u 

ličnom kontaktu sa Tobom. Kako je bilo da su njihova lica bila upaljena 

sa verom i radošću! Kako mora biti da su njihovi životi bili živa Reč 

Božija ( stvarne napisane poslanice koje su čitane od strane svih ljudi) 

dok su hodali medju ljudima! O Bože, daruj to još jednom. 

   Neka naši životi budu Tebi tako predani, da bi Sveti Duh živeo kroz 

nas i da bi govorio kroz nas, Gospode. Da se prisetimo u svojim umovima 

dok hodamo po ulicama i u dodiru sa ljudima ovoga sveta dođemo, da mi 

nismo odredjeni da budnemo kao oni; i mi zakoračujemo u stranu i 

podajemo im mesto, Gospode, i njihovu pravednu poziciju ovde na zemlji. 

Mi ćemo preuzeti zadnje sedište, znajući da smo delegati iz drugog sveta i 
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da imamo Kraljevstvo, koje dolazi u sili, Gospode. I naš veliki Kralj će 

uskoro stići, i prevladati nad svim kraljevima, koji su pod Njegovom 

dominacijom, i mi ćemo valdati sa Njime ovde na zemlji hiljadu godina i 

bićemo sa Njime za uvek.  

   Mi držimo ovo u našem sećanju, Gospode, mi gledamo u napred na 

odgovor naše molitve, Mi polažemo naše priznanje, da smo uradili nešto, 

rekli nešto, ili pomislili nešto što se nalazi nasuprotno Tvojoj velikoj volji, 

neka nas krv Isusa Hrista očisti. 

   Vodi nas, Gospode, kao što je sestra rekla večeras o tome kako je videla 

svoga muža na putu za Čikago. Vodi ih, Gospode Bože, do mesta gde ih 

možeš upotrebiti, da bi mogli biti sjajni svetlosni zraci drugima, koji 

pipaju u mraku i još ne poznaju našeg Gospoda Isusa. Sada mi predajemo 

službu Tebi i slušamo Tvoju Reč korekture, da bi smo mogli znati kako da 

se pripremimo za ovaj veliki čas. U Isusovo Ime, mi molimo. Amen. 

   Ovo je malo za mene neočekivano. Budući ovde kod kuće, osetio sam  da 

zaista nisam trebao da idem bilo gde u krajnjoj nuždi, osećao bih se 

veoma loše da sedim kod kuće i da ne dolazim na molitveni skup, i ja sam 

upravo ušao unutra. To je za mene bilo neočekivano, čak za moju ženu i 

porodicu, budući da sam upravo ušao unutra i sada sam krenuo da idem. 

I tako ja sam rekao: »Idem do molitvenog skupa.« Ona nije čak  imala 

vremena da se pripremi da podje, zato što ona nije znala da ja dolazim. 

   I tako, ja se radujem da čujem ovde svedočanstvo ove sestre, i od toga 

brata o tom svetlu u Južnoj Karolini, ili Severnoj Karolini, ili još negde. 

Greenville, je to bio? Južni Pines, da. Brat Li Vejl je bio ovde danas. Ja 

sam ga krstio danas u službi krštenja ovde. Brat Li Vejl, znate, je jedan 

od propovednika tamo. 

   Sećam se vremena, kada je preko sestre došla senka. To je bila jedna 

velika potvrda, sestro, da će nam Sveti Duh ponekad dopustiti da idemo 

napred i da testira našu veru i da vidi šta ćemo uraditi i da testira veru 

drugih. Kada vi gledate direktno na nešto i vidite nešto i kažete to, i gde 

drugi gledaju i ne vide u to, oni kažu da to uopšte nije tamo. Vidite? Ali to 

je ipak tamo. 

   Sada nema nikoga ko bi mogao videti Svetlo koje je sišlo nad Pavlom, ali 

ono je bilo tamo. Niko nije video tog goluba kako dolazi dole sa Neba i to 

Svetlo koje se formiralo i lebdelo nad Isusom osim samog Jovana. Ali ono 

je bilo tamo. Vidite? I onda kasnije kada sam govorio ljudima o ovom 

Svetlu koje je kao Vatreni Stub, niko nije želeo da u to poveruje. Ali  sada 

mehaničko oko kamere je identifikovalo to. 

   Zao duh je tama. To je kao da su naši životi bili osenčeni. Ako smo mi 

videlo postali, ako se naši životi u potpunosti slažu sa dnevnim svetlom, 

mi hodamo u svetlu. To je kao kada gledate preko dana knapolju i kažete 

»Vidim sunce« u toku dana. Vi vidite senku sunca. To je reflektiranje 
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sunca. To nije samo sunce - već takođe dokazuje, da je tamo jedno sunce. 

Jer dokazuje da je tamo jedno sunce. 

   I sada kada ja samo predpostavim da vas vidim – gde bi ste možda 

sedeli tamo napolju, stajali ili govorili – to znači da vi živite. Ali to je 

samo senka života, zato što ukoliko nešto treba da proizvede senku treba 

u sebi da ima tamu. Vidite? Zato što je potrebno mnogo tame i mnogo 

svetla da bi nastala senka. Ne može isključivo biti samo tama, ne može 

isključivo biti samo svetlo. Ako je to tama, onda je zaista tama. Ako je 

samo svetlo, onda nema senke, i nema ničega što može stvoriti senku. Ali 

ako se tama i svetlo pomešaju, postoji jedna senka. Tako smo mi zaista 

prave senke svetlosti. 

   Sada vi reflektujete svetlo koje odlazi od nekuda. Ako ste vi Hrišćanin i 

ovo je vaša senka, jer se tako samo dokazuje da postoji jedan život gde vi 

ne možete umreti, zato što ovaj život u sebi nosi smrt. Vidite? Ali to je 

senka, zato što ste vi živa, pokretna stvorenja sa sposobnošću da vidite, 

razmišljate, pokrećete se, govorite, i vi imate u telu pet čula. Ali ipak vi 

znate da umirete; i jer tu ima toliko mnogo nevolje. Znate, jer to može biti 

samo reflektovanje ( vidite?), gde su tu skupa pomešani smrt i život. Jer 

fizičko mora da umre. 

   Ali ako ste vi reflektovani svojim smrtnim životom, svetlošću Neba, 

onda vi reflektujete Božji Večni Život. Onda kada vi umrete vi ne možete 

uraditi ništa više nego da odete do tog svetla, zato što je upravo ono što 

ste reflektovali. Ako ste vi tama sveta, i vi to reflektujete, onda vi ne 

možete ići drugim putem osim po tami. Vidite? Tako, mi se nalazimo 

samo u jednom reflektiranju. Mi vidimo, jer toliko sigurno, kao što Sveti 

Duh reflektuje svetlo i život, tako i smrt ovde pred Bogom reflektuje 

tamu. 

   Krajem nedelje, možda u nedelju, mi dobivamo malu fotografiju koja je 

do velike mere uvećana, tako da može biti postavljena na oglasnu tablu  

tamo napolju gde vise vaše slike. Ne znam da li ste vi primetili ili ne. I 

onda, ja sam ustanovio pre od prilke nedelju dana u Jamaici gde sam  

evangelizirao ( mi šaljemo trake svuda širom sveta) da su Sedam Pečata 

stigli nazad u unutrašnjost Jamajke. Tamo je veoma primitivno pozadi 

iza plavih Planina ( Blue Mountains). I neki od domorodaca imaju 

kasetofon koji ste im vi poklonili i koji treba navijati ( kao stari Victrola) i 

onda ga pustate da svira ovako; i posle svakih par minuta neko treba da 

ga navija. 

   Grupa je imala malu bateriju ( bateriju od šest volti ili nešto drugo) koja 

pokreće ovaj kasetofon, i svi oni su sedeli skupa, kao što ste vi ovde 

večeras, slušajući te pečate ( Ja verujem da je tako bilo). I dok sam 

govorio, oni su primetili da je u sobi dolazio taj isti Vatreni Stub! On se 

pokrenuo preko do mesta gde se nalazio kasetofon i stao iznad njega, i oni 
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su otišli i uzeli jednu kameru i snimili fotografiju od te pojave. I taj 

Vatrebi Stub je upravo bio isti. Tamo je on, lebdeći tamo baš iznad 

kasetofona. Sada mi ćemo tu fotografiju uvećati tako da je možemo 

postavimo tamo napolju na oglasnu tablu, i vi je možete videti. 

   Mi smo toliko zahvalni za Božiju milost, koja nas je u ovom danu dovela 

u Njegovo prisustvo. Sada, mi smo zahvalni za mnogo stvari. Sada, ja 

mislim da ću pogledati ovde i videti ako mogu pronaći neke beleške ili 

nešto tako ovde o čemu bih mogao govoriti. Imam neke tekstove zapisane 

ovde u knjizi. Ako mogu pronaći jedan, možda će mi Gospod dati nešto, da 

kažem o nečemu dok se molimo. 

   Sada, mi smo pod predvidjanjem za nedelju. Govorio sam u poruci, i u 

nedelju sam vas držao dugo vremena na temi. »Zašto vičeš k Meni, govori 

narodu i idi napred.« 

   Sada,u nedelji mi imamo jednu službu isceljenja, kada treba da se obavi 

molitva za bolesne. Dopustite da bolesnici doznaju, jer treba da postoji 

jedan razlog, kada se molimo za bolesne, ako oni tada ne budu izlečeni! I 

ja želim, ako je volja Gospodnja, da propovedam samo kratku propoved u 

Nedelju ujutru, pošto treba da imam jednu službu isceljenja i da se molim 

za sve ljude. I Bili Pol ili neko od njih će biti ovde u Nedelju ujutru oko 8 

časova ( kada se crkva otvara) da na vratima podam ljudima molitvene 

kartice dok ulaze u crkvu, ili bilo kojim putem da ulaze. 

   I sada ja verujem da mi je Gospod na neki način dao malo pogleda u 

razloge zašto ovde ima nekih ljudi koji nisu izlečeni. I ja verujem da je to 

nedostatak razumevanja; i ja verujem, možda, mi ćemo govoriti o tome  u 

nedelju ujutru, po volji Gospodnjoj. 

   Sada u sredu uveče, molitveni skup, je upravo kratak skup, gde se mi 

okupljamo i molimo ( kao što to činimo), i udružujemo se skupa. Ponekad  

verujem da je jedna od velikih stvari koje nalazim u ovom danu 

nedostatak iskrenosti u ono šta mi verujemo. Ako je Bog, šta On danas 

radi u danima Džona Veslija, bio učinio, šta bi se onda tamo dogodilo? U 

danima Martina Lutera ili bilo kada, tako ono što vidimo da On radi je 

dokazano od strane Crkve, Svetim Duhom, i naukom. I i iz svakog 

pokreta mi to vidimo. To je u pokretu. Mi moramo da prepoznamo. I 

Božija Reč ovde o tome objavljuje i govori pre nego što se tako dogodi. I 

ako te stvari, te koje je On kroz Proroke pokazao, i od takvih da je On 

kazao,da će da ih uradi, onda se po usavršenom načinu događaju, tačno 

kako je On kazao. I još uvek mi sedimo odnekuda lenjivo, kao da se 

pitamo: »Dakle, može li to biti namenjeno meni? Pitam se da li bi to moglo 

biti namenjeno samo crkvi kao celini, ili da li sam ja zaista uključen u 

ovo?« Mislim, u nedelju ujutru, pokušaću da govorim o nekim od tih 

principa koji nam mogu dati malo osvetlenja. 

   Sada, večeras sam našao nešto i okrenuo sam se prema tome, ovde, pre 
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nego što sam došao. Pomislio sam: »Šta da je Brat Nevil, kada sam došao  

ovde, da je rekao, ’Ustani i govori.’ i zatim samo da sedne?« Pomislio sam 

da je bolje da zapišem na papir par Biblijskih tekstova, zato što znam da 

je on tako divan brat, i mi ga cenimo. 

   Pre nego što se budemo molili za Reč, želim da predstavim jednog brata. 

( Ovoga puta čak ne mogu da ga pozovem po njegovom imenu.) Tu su njih 

dvojica. Oni su moji dobri skupoceni prijatelji. Oni su propovednici,i 

evangelisti koji idu napolje na misionarsko polje. Oni su čuli ove poruke 

na traci, i oni su izašli iz raznih denominacijskih crkava, dva mlada 

prijatelja, i jedan od njih je toliko zainteresovan da je baš nedavno odleteo 

u Tuson i lično odkazao jednog skupa. Verujem da sam bio na doručku 

Biznismena, i mladi prijatelj, divan mladi prijatelj, je došao tamo. 

   Oni su iz Kanzasa, i oni su prevalili sav taj put da bi došli ovde radi 

toga da ih ja venčam. Ja to cenim. Razmislite o tome kada bi ljudi imali 

dovoljno vere u vaše molitve da veruju da će Bog uslišati molitve i 

odgovoriti na njih! I ti mladi ljudi bi trebali da započnu ovakav život! I 

kada su juče došli ovde da ih ja venčam, ustanovili su, da državni zakon 

Indijane traži to, bez obzira na njihov test krvi, oni treba da čekaju ovde u 

državi tri dana pre nego što se budu mogli venčati. Tako oni ne mogu biti 

venčani do petka ujutru. 

   I ja sam pitao brata tamo na kraju ako hoće samo da ustane i da nam 

kaže ko je on, i njegova divna ljupka dama tamo, i sledeći brat. ( Brat daje 

svedočanstvo.) 

   Hvala ti veoma mnogo. Mi zaista želimo ovim mladim ambasadorima  

za delo Gospoda Isusa, Božije Blagoslove - da bi ih On na njihovom putu 

pratio. I budući da se ja čudim i čekam dolazak Gospoda i vidim mlade 

ljude i mlade žene sa svrhom u njihovim srcima da služe Hrista, to me 

uzbudjuje kada ih vidim kako ustaju ovako. Neka vas Gospod obilno 

blagoslovi, moj brate i sestro. 

   Sada, okrenimo se malo knjizi o kojoj ja nikada ranije u mom životu  

nisam govorio. To je samo jedna glava, Knjiga o Filemonu. Ja sam upravo 

malo Irac i imam žicu oko mojih donjih zuba da drži taj par zuba tamo 

nazad na mestu. Ponekad ja ne izgovaram pravilno imena, čak kada 

zaista znam šta su ona, i ponekad ih ja ne mogu izgovoriti pravilno  zbog 

nedostatka mojeg obrazovanja. Tako, »Philemon« neko je rekao tamo 

pozadi ( što mislim da je zaista pravilno izgovaranje). 

   Sada, prvi stih. Želim da uzmem samo reč ili dve odatle: 

          »Od Pavla, sužnja Isusa Hrista...« 

   I to je ono što ja želim da upotrebim večeras za tekst, po volji 

Gospodnjoj, naime: jedan SUŽANJ. 

   Sada, bi ste vi veoma teško mogli da zamislite kako Pavle sebe smatra 

sužnjom, SLOBODNO – RODJEN čovek ispunjen Svetim Duhom; ali 
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ipak, on sebe naziva SUŽNJEM. I sada mi nalazimo, kada se on obraća 

Korinćanima, on piše:  »Pavle, apostol Isusa Hrista«, Drugi put to je   »Od 

Pavla, voljom Božijom pozvanoga apostola Isusa Hrista«, kada on govori 

Timoteju i drugima. Sada, kada on ovde piše Filemonu on kaže,  »Pavle, 

sužanj Isusa Hrista«, i »Pavle, jedan apostol.« Voleo bih da jedne večeri 

propovedam o tome, »Pavle, jedan sluga.«, i onda, »Pavle, sužnja.« Ali 

večeras, budući da će biti potrebni sati da se razmotri samo jedan od 

predmeta, voleo bih da večeras uzmem: »Pavle, jedan sužanj,« i iz toga ja 

uzimam Temu: Jedan Sužanj. Sada pognimo naše glave samo za jedan 

momenat. 

   Gospode Isuse, svaki čovek koji je fizički sposoban može okrenuti  

stranice ove Biblije, ali jedino Sveti Duh nam može protumačiti u onom 

svetlu kako je bilo nameravano da budne. Mi molimo Njega da On dodje  

sada i da nam pomogne da razumemo šta je stime izgovoreno od strane 

ovog velikog i moćnog Proroka Pavla, koji sebe još naziva sužnjom. Neka  

nam Sveti Duh to otkrije dok čekamo na Njega, u Ime Isusa Hrista.  

Amen. 

   Sada, mogu zamisliti Pavla kada je napisao ovo pismo Filemonu, kako 

je on sedeo tamo dole u zatvoru, u podzemnoj tamnici ovoga grada, od 

jednog Sužnja; i on je mogao dobro upoznati po njegovoj situaciji šta ta 

reč znači. On je bio iza rešetaka, on je mogao biti slobodan jedino ukoliko 

bi ga neko oslobodio, i on je znao šta to znači biti sužanj. I onda ponovo,  

ja verujem da Apostol nije tačno nameravao da ukaže na njegovo sadašnje 

stanje, od stanja fizičkog zatvorenika koji sedi ovde u zatvoru, već je pre, 

verujem, upućivao na svoj duh, svoju volju, budući da je bio sužanj Isusa 

Hrista. 

   Sada, mi smo svi rodjeni sa jednom slobodnom voljom odluke i de sami 

donosimo svoju odluku koju mi želimo. Bog to čini u Njegovoj pravdi, zato 

što On mora postaviti svakog čoveka na istoj osnovi, inače je On pustio 

prvog čoveka, kome je On slobodnu volju odluke prepustio, i na pogrešnoj 

osnovi postavio. 

   Vidite, mi smo večers tačno onakvi kakvi su bili Adam i Eva. Nema 

razlike. Dobro i zlo se upravo nalaze ispred svakog od nas, Život i smrt. 

Mi možemo pogoditi svoj izbor. To zavisi od vas kakav ćete izbor pogoditi. 

Vidite? Tako su uradili Adam i Eva, vidite, i oni su pogodili pogrešni 

izbor. 

   I sada s time, su oni ceo ljudski rod prepustili pod kaznu smrti. I onda je 

Bog došao dole u obliku jednog Čoveka, prihvatio je smrt, i platio je 

krivicu smrti, da svi koji Njemu pripadaju, koji nose želje, da budnu 

slobodni, mogu slobodni izaći. Ako On snama ne bi postupao na isti 

način,kako je uradio sa Adamom i Jevom - nego je nešto odlučio i bio 

kazao :»Ja tebe spasavam, da li ti želiš ili ne želiš«, zatim bi On postavio 
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Adama i Jevu na jednu pogrešnu osnovu. Ali svako od nas treba da 

izabere u ovaj dan da se odluči između smrti i života. Mi smo morali da 

uradimo to. 

   Kao što sam ja upravo izrazio, vaš život će tačno dokazati na kojoj ste 

strani. Ja ne marim šta vi kažete na kojoj se strani nalazite. Nego šta vi 

radite svakodnevno, dokazuje upravo šta ste vi. Vi ste čuli staru izreku: 

»Tvoj život je toliko glasan, da ne mogu da čujem tvoje svedočanstvo«. 

Vidite, vaši postupci su upravo toliko glasni. 

   Uvek sam verovao u klicanje i skakanje, ali uvek sam govorio:  

»Nemojte skakati ništa više prema tome, nego samo kako živite, zato što 

će vas posmatrati, vidite?« Vi morate skakati, upravo toliko visoko samo 

kako vi živite, jer vas zato neko posmatra. 

   I sada ljudi kada ne dolaze u crkvu, mnogi od njih, upravo ne žele. I 

neki od njih koji ne dolaze su iskreni ljudi. Oni vide toliko mnogo 

pokvarenosti u crkvi da ne žele da imaju ništa sa time. I mnogo puta oni 

govore ispravnu misao u vezi toga; vi ih teško možete optužiti, na račun 

načina na koji deluju ljudi koji sebe zovu Hrišćanima. Oni su najveći 

kamen spoticanja koji svet ima, čovek ili žena koji tvrde da su Hrišćani i 

žive  život drugačiji prema čemu  kažu da jesu. To je sasvim tačno. 

   Sada za razočarenje koje će doći na sudu. Sada grešnik, švercer 

alkoholnih pića, kockar, kurvari neću biti razočarani kada čuju pročitanu 

rečenicu koja im kaže: »da idite od Mene u večni oganj«. Oni neće biti 

iznenađeni, ali ti pojedini koji pokušavaju da se sakriju pred nekom 

vrstom crkvene veroispovesti, to je taj pojedini koji će biti razočaran na 

Dan Suda, vidite? Svako izjavljuje da je Hrišćanin i živi na neki drugačiji 

način. Za njega bi bilo bolje, da nije nikada ni na jedan način, jednu vrstu 

priznavanja posvedočio, onda da tako počne da radi i onda da živi potpuno 

drugačije, zbog toga je najveći kamen spoticanja, koji mi imamo, za onoga 

koji izjavljuje, koji kaže da je Hrišćanin, tako da on živi nekim drugačijim 

životom. 

   Nikada nemojte suditi o svom životu prema onome koliko sile imate da 

prikažete čudesa. Niti mi sudimo sebi prema tome koliko znanja imamo o 

Božijoj Reči. Već uvek sudite sebi po gledanju unazad i uzimanju 

inventara o tome koju vrstu roda, sada vaš život daje, kao što sam 

propovedao nedavno u Feniksu, Arizone, na skupu Bizismena, o 

reflektiranju Isusa, i reflektiranju Hrišćanskog života. 

   Rekao sam da sam bio rodjen ovde u Kentakiju gde je stanovništvo 

veoma primitivno, posebno ranije kada sam bio dete. I neki dečak tamo 

nikada nije imao dom kakav mi imamo ovde, gde imamo toliko lepih 

dama koje treba da gledaju u ogledalo svuda kroz kuću da bi održale svoju 

kosu onako kako treba, i tako dalje. Ali on je imao jedno malo ogledalo 
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za pranje, gde su njegova majka i otac prali i češljali svoju kosu, i tako 

dalje, ispred ovog malog komada starog ogledala koje je prikucano za 

drvo. 

   Iskreno, to je bio tip doma koji smo mi imali. Ako je neko želeo da vidi 

ogledalo, mi deca smo morali da uzmemo kutiju i da se popnemo gore na 

klupu za pranje i da gledamo u ovaj komad ogledala koji sam ja sam 

podigao gore na drvo. To nije bilo tamo dole u Kentakiju; to je bilo ovde u 

Indijani na Utica Pike. 

   Sada ovaj mali dečak ustavri nikada nije sebe video na takav način;  

tako on je došao u grad da poseti svoju baku. I baka je imala kuću koja je 

na vratima imala kompletno ogledalo, i tako mali dečak je pojurio u sobu i 

video drugog malog dečaka ispred sebe; i taj mali dečak je takodje trčao, 

tako on je pomislio da treba da stane za trenutak, i da vidi šta je mališan 

nameravao da uradi. I kada je stao, drugi dečak je stao. Kada je okrenuo 

svoju glavu, drugi dečak je isto okrenuo svoju glavu. On se  počešao po 

glavi; drugi dečak je počešao svoju glavu. Konačno, on je prišao bliže da 

ispita, i okrenuo se okolo ( i njegova majka i njegova baka  su ga 

posmatrale sa čudjenjem ). On je rekao, »Šta, majko, to sam ja!« 

   »Tako«, kao što sam rekao, mi takodje »reflektujemo nešto ponovo.« 

Vidite, naš život je reflektovan. I sada, da smo živeli u danima Noa, čiju 

stranu bi smo zauzeli? Na čiju stranu bi smo zauzeli da smo živeli u tim 

danima kada je živeo Noa? Čiju stranu bi smo zauzeli da smo živeli u 

danima Mojsija? Čiju stranu bi smo zauzeli u danima Ilije, proroka, kada 

je ceo svet bio progutan u velikoj masi modernizma, kao moderna 

Jezavela, crkva, koja goni i izbacuje sluge Gospodnje kao vihor? I svi 

sveštenici su joj se klanjali. Da li bi ste vi zauzeli stranu popularnosti, ili 

bi ste stali sa Ilijom? 

   Sada, razmislimo nazad o danima Gospoda Isusa, o ovoj nepopularnoj 

Osobi, koji nije stekao obrazovanje u svetu. Oni nisu mogli pronaći bilo 

koju školu u kojoj je On učio. On nije imao iskustva sa seminarima, rastao 

je sa reputacijom vanbračno rodjenog deteta, i onda je došao napolje da 

propoveda evandjelje koje je bilo suprotno onome što su oni učili. 

   I On je osudio propovednike i njihove organizacije, i tako dalje. I 

organizacije su izjavile da ukoliko bilo ko čak ode da sluša Ovog tako - 

zvanog Proroka, biće isključen iz sinagoge. To je bio smrtni greh, za koji 

su mogli biti povučeni na odgovornost. Jedini način proslavljanja Boga je 

bio pod krvlju jagnjeta. Oni su trebali da dodju do ove žrtve, i sada su oni 

bili odbačeni, i kako je to bila velika stvar. Ali ovaj Čovek je ignorisao 

tako sve, i ipak On je bio savršeno u skladu sa Pismem, ali ne na takav 

način, koji su oni znali. 

   Koju stranu bi ste vi zauzeli? Vidite? Vaš život kojim sada živite upravo 

rerflektuje sad tačno ponovo, šta bi ste vi onda uradili, zato što se vi još 
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nalazite u posedovanju istim duhom. Ako vi sada zauzmete istu stranu sa 

njima, vi bi ste isto uradili i onda, zato što isti duh, koji je u vama sada, je 

bio u tim ljudima onda. 

   Vidite, djavo nikada ne uzima svoj duh, on samo ide dalje od jednog 

čoveka preko do drugog. Ni Bog nikada ne uzima Svoj Duh, On ide od 

jednog do drugog. Tako sam isti Duh koji je bio na Iliji je došao na Eliseja. 

Isti jedan je došao na Jovana Krstitelja i tako dalje. Sveti Duh koji je bio 

na Hristosu je došao na učenike, i na dalje tako, i još uvek dolazi na ljude. 

   Vidite? Bog nikada ne uzima Svoj Duh. Tako smo mi ovde prepušteni da 

pogodimo jedan izbor. 

   I ja ovde ne mogu videti gde je Pavle žalio zbog nečega i govorio da mu 

je žao bilo što je bio jedan zatvorenik. Ali je on sebe tako označio. Ja 

verujem, da Pavle, pošto je on napisao ovo pismo sa tim perom, je bio 

potaknut Svetim Duhom da tako napiše. Tako da možda čak ovo veče bi 

smo mi mogli pozvati kontekst našeg teksta da pokažemo zašto je Pavle 

uradio ovo, zato što je po Pismu. I ono što je po »Pismu« je Večno. 

   I ja to verujem, sedeći u mračnom prljavom starom zatvoru, Pavle je 

napisao Filemonu, govoreći svom bratu, da je on bio zatočenik Isusa 

Hrista, tako da je mogao izraziti što je okolo sebe video . 

   Sada on je bio u zatvoru, ali to nije bilo ono što je on govorio ovom sluzi 

Hristovom, propovedniku sa njime. On je govorio da je on bio zatočenik 

Reči Isusa Hrista, zato što je Hristos ta Reč, i Pavle je bio veliki 

poznavalac u njegovim danima. On je imao velike ciljeve. On je bio jedan 

čovek koga su školovali ljudi. 

   Čovek po imenu Gamaliel, koji je bio veliki učitelj njegovog vremena u 

jednoj od najvećih škola u koje je on mogao ići – na primer, kako bi smo 

mi rekli. Wheaton, ili Bob Jones, ili neke velike fundamentalne škole.  On 

je bio obučavan da bude učitelj Božije Reči. On je bio dobro obrazovan i 

pametan, inteligentan dečko sa velikom ambicijom takvom kao, možda, 

da jednog dana postane sveštenik ili poglavar sveštenički svom narodu. 

   On je imao ambiciju, i ova velika ambicija je bila samo zbog čega je on 

bio obučavan. On je proveo ceo svoj život, od možda 8 ili 10 godine starosti 

do 30 ili 35 godine, kada je završio koledž i diplomirao i imao sve diplome 

i ostalo, i stao u dobrom glasu sa svim sveštenstvom, čak do najvišeg 

sveštenika u Jerusalimu. On je imao odlikovanje od njega, lično 

odlikovanje, pisano i sa poverenjem da ovaj veliki Savle ide dole za 

Damask i pronadje one koji su proslavljali Boga suprotno prema onome 

šta je on rekao, i da ih veže i stavi u zatvor, i ako je neophodno da se 

pozove na zakon i osudi ih na smrt ako to bude želeo. 

   On je imao velike ambicije. Sada, sve i u opšte zašto se on školovao, Bog 

je iz njega izbacio. I šta je bio njegov cilj, i radi čega je njegov otac potrošio 

svoj novac, i ambicije njegovog oca i majke, sve je bilo odstranjeno od 
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njega, zato što je Bog imao nešto drugo za njega. Zato, on je prestao da 

bude zatočenik svog cilja, koji je sebi u svom životu postavio, i postao je 

zatočenik Isusa Hrista, Koji je bio ta Reč. Put za Damask je promenio 

Pavla. 

   Idudći oko 11 časova, možda, pre podne, kada je on je padnuo na zemlju; 

i čuo je glas koji je govorio: »Savle, Savle, zašto me goniš?« Pogledao je 

gore, i budući Jevrej, prepoznao je da je taj Vatreni Stub bio Gospod koji 

je vodio decu Izraela. On je znao da je ono Svetlo bilo. 

   Upamtite, ovaj Hebrej nikada ne bi ništa nazvao Gospod, - G – O – S – P 

– O – D, Elohim -  osim ukoliko ne bi bio u uverenjenju da jeOn bio, jer  je 

on bio školovan i obrazovan. I kada je pogledao gore i video ovo Svetlo – 

Vatreni Stub – koji je vodio njegov narod kroz pustinju, rekao je: » 

Gospode« - Elohim, G – O – S – P – O- D. »Gospode, ko si Ti?« I kakvo  

jedno iznenadjenje mora da je to bilo za ovog teologa, kada je on čuo »Ja 

sam Isus!« To je, sam Onaj, protiv koga je on veoma bio! Kakav preokret!  

  O, to mora da je bilo nešto užasno za ovog čoveka ( sa svim njegovim 

ambicijama koje je imao) da odjednom ustanovi Koga je on progonio! 

Njegove ambicije su ga odvukle još dalje od glavne stvari koju je on 

naumio da uradi; i kako je to morao biti veliki šok za ovog apostola, kada 

je On rekao: »Ja sam Isus« – sam Onaj koga je on progonio! »Zašto me 

goniš?« 

   Tu je jedan drugi mali citat u koji možemo ovde ući. Vidite, dok su 

ismevali Crkvu, oni zapravo nisu zaista ismevali Crkvu; oni su, ismevali 

Isusa. »   Zašto Me goniš?« 

   Kako je onda Pavle mogao, sa svim svojim intelektom, verovati ovoj 

grupi da je ono što on progoni sam Bog za koga je on tvrdio da Njemu 

služi? 

   Ja mislim da, bez ulaženja u detalje, mi svi smo dovoljno dobro obučeni 

da znamo šta ja ovde mislim. Ista stvar se dogadja danas. 

  Pavle je to uradio kroz neznanje. Ipak on je bio inteligentan i pametan, 

mnogo pametniji od malih neobrazovanih Galilejaca koje je on progonio 

koji su već u svojoj poniznosti naširoko prihavtili Ovog čoveka. Ali Pavle, 

u svojim velikim učenjima, njegovom intelektu, nije mogao prihvatiti to. 

   Kakav je to morao da budne jedan preokret za njega na ovom putu! I on 

je bio oslepljen, tako da nije mogao obaviti svoj zadatak; ali on je vodjen 

dole do mesta u ulici zvanoj »Prava« i do kuće čoveka po imenu Ananija, 

koga je on video u viziji dok je išao dole, kome je takodje bilo otkriveno ko 

je on bio, koji je ušao unutra i rekao: »Brate Savle, Gospod koji ti se 

pojavio dole na putu me je poslao, da bih ja mogao položiti svoje ruke na 

tebe, da primiš svoj vid i da budeš ispunjen Svetim Duhom.« Da li vidite 

gde je to bilo? 

   Kakva je to stvar morala da budne za Pavla! Vidite, radi čega je on bio 
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školovan, je sada postalo bezvredno. Tako sada, svo obrazovanje koje je on 

imao je upravo za njega postala, jedna bezvredna stvar. Sada je on znao 

da je imao jednog doživljaja. Tako ovde je za nas druga dobra lekcija: da 

nije samo doživljaj dovoljan! Jer treba da bude doživljaj prema REČI 

Gospodnjoj. 

  Tako on, jednom videći ovo i znajući da je to bilo nešto veliko, i da je 

neko primio to ranije pre njega, proveo je tri godine i šest meseci dole u 

pustinji u Arabiji, uzimajući Bibliju kao što je ona bila onda ( Stari Zavet), 

i otišao tamo da uporedi ovog doživljaja kojeg je imao i da vidi da li je to 

po Pismu. 
   Sada, šta da je On rekao: »Dobro, ja računam da je bila malo prolazna 

stvar.«, i otišao je dalje i kazao: »Ja ću slediti intelekt.« Sada on je  trebao 

da postane zatočenik jedne stvari - zatočenik. Tako, pošto je uporedio i 

upoznao, on je mogao na osnovi Simbola napisati knjigu Jevreja. 

   Vidite, tri i po godine, tamo je zakoračio u Božiju Reč i utvrdio, da lično 

Bog, koji je njega pozvao, povratio i promenio ceo njegov intelekt, 

menjajući sve što je on ikada mislio, sve i zašto je bio školovan, sve 

ambicije – upravo ih je izbacio iz sebe. I postao je jedan zatočenik. 

   Ljubav Božija je bila strahovita i takvo jedno Otkrivenje, da on NIJE 

MOGAO DA SE UDALJI OD TOGA! To je istinski doživlaj svakog 

pravog vernika koji susreće Boga. Vi dolazite u kontakt sa nečim što je 

toliko preveliko, da ste vi postali zatočenik toga. Vidite, vi se udaljavate 

od svega drugoga da bi ste sebe učinili zatočenikom ovoga. 
   Isus je o tome jednom izrazio kada je jednom On rekao: »Carstvo 

nebesko je kao kada čovjek koji traži dobra bisere.»Pa kad ga nađe -jedno 

mnogocjenjeno zrno bisera otide i prodade sve što imaše i kupi ga.  Tako 

je isto ovde unutra. Vi imate jednu intelektualnu koncepciju, vi imate 

jedno teološko iskustvo, ali kada zato dodje vreme, kada vi zaista nalazite 

pravu stvar, vi upravo odaljujete sve drugo, i zatvarate sebe u ovo. 

   Pavle je znao šta je to bilo. On je ustanovio da je on bio UPREGNUT da 

uradi nešto, kao kada imamo upregnutog konja. To je zato da se nešto 

ispuni. I Pavle, posle ovog iskustva i tri i po godine klasifikujući iskustvo 

koje je imao sa Biblijom, uvidjajući da ga je Bog izabrao ( i upregao) 

Svetim Duhom. Doživljaj kojeg je imao je bilo da POVUČE Evandjelje u 

prisustvo Pagana. Sam Duh ga je upregao. 

   I danas, kao Hristove sluge, mi smo upregnuti – zakačeni. Mi ne 

možemo ići ako To nije sa nama. Mi smo UPREGNUTI za Božiju Reč! 

Nije važno šta neko kaže, vi ste upregnuti u njegovom jarmu. Ima nešto 

oko Toga od čega vi upravo ne možete da se udaljite. Vi ste stavljeni u 

jaram Toga Svetim Duhom, i to vas je stavilo u jaram Božije Reči. Nije 

važno šta neko kaže, to je Božija Reč koja vas sledi. Vi ste upregnuti sa 

Njom, stavljeni u jaram sa Njom, stavljeni Duhom u jaram Božije Reči. 

On je bio upregnut. 
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   On je ležao tamo na zadnjoj strani Arabijske Pustinje, kada su sve 

ranije stvari i iskustva i ambicije bile svučene sa njega. Sada tu mi danas 

nalazimo da prvo moramo biti svučeni, ali ljudi ne žele da budu svučeni. 

Brat Metodista želi da drži malo do njegovog Metodističkog učenja. Brat 

Baptista želi da drži malo od njegovog Baptističkog učenja. Ali vi treba da 

budete apsolutno oguljeni od svega i da upravo budete nanovo rodjeni i 

udaljeni od toga, onako kako vas Sveti Duh vodi. Vi ne možete reći: 

»Dakle, moj tata je rekao kada je ušao unutra i pridružio se crkvi, on se 

rukovao sa pastorom. On je dobar i lojalan član.« To bi moglo biti u redu 

za njegovu rasu ali mi smo druga rasa.  

   Sada se mi moramo vratimo u Biblijska vremena za ovaj dan. Sveštenici 

su takodje bili upregnut; ali, vidite, oni su otišli preko u drugo 

oslobodjenje i nisu uspeli da svuku svoje stare jarmove i da se upregnu u  

nove jarmove. I istu stvar mi nalazimo danas. Mi smo zaista došli kroz 

denominacijsko doba, kao što smo dokazali kroz crkvena doba u Bibliji, i 

tako dalje. Ali mi sada dolazimo do Slobodnog Doba gde Sam Sveti Duh 

dolazi dole i potvrdjuje Sebe, i obznanjuje Sebe. On ostvaruje svako 

obećanje koje je On obećao da će se dogoditi.  

   O, moj, kakvo jedno veliko vreme! I, druga stvar, on je znao da ne može 

ići do mesta koja su upregnuta u ovo – što on ne bi, iako je želeo da ide. 

On je znao da su ga njegove ambicije vukle medju braću gde je on pozvan 

da dodje, ipak, on je bio pritisnut u duhu da uradi nešto drugo. On nije bio 

svoj. 

   Možda bi neko želeo reći, »Brate Savle,» ili « Brate Pavle, mi želimo da 

dodješ ovde preko, zato što smo dobili najveću crkvu, mi imamo najveće 

slušateljstvo. Tvoje žrtve će biti velike, i tako dalje. Ali budući da je u 

duhu bio pod pritiskom, pomislio je, »Imam tamo preko brata. Ja treba da 

idem preko i da spasem ovog brata – da ga dovedem do Gospoda.« Ali ipak 

Duh je vršio pritisak na njega da ide na neko drugo mesto. On je bio  

jedan pravi ZATOČENIK, to je tačno. 

   O, Bože, načini nas takvim sužnjima: udaljiti se od naših vlastitih 

sebičnih ambicija, od naših vlastitih sudova, i našeg boljeg puta 

razmišljanja, da budemo sužnji Isusa Hrista. Ja mislim da je to bila 

velika izjava: Ja sam sužanj Isusa Hrista.  

   Upamtite, On je ta Reč. Nije važno šta neko drugi misli, to je Reč. 

Vidite, ako ste vi zatočenik Reči, ni jedna denominacija vas ne može 

pokolebati u tome, To je Reč. Vi ste samo zatočenik Toga, to je sve. Vi 

morate delovati onako kako ta Reč deluje. 

   Sada, on je mogao da ne ode na odredjena mesta na koja je želeo da ide. 

Zašto? Zato što mu Duh nije dopuštao. Sećate se da je mnogo puta Pavle 

pokušavao da ide do odredjenih mesta, razmišljajući: »Tamo je mesto gde 

bih mogao imati veliki skup« ali bi mu Duh zabranio. 
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   Sada, da li to jasno govori i dokazuje da je Pavle bio ZATOČENIK? 

Zatočenik Isusa Hrista, upregnut u Njegovu Reč Duhom? O, ja to volim. 

On je bio VEZAN. On je bio vezan lancima, okovima ljubavi da čini volju 

Božiju, i samo to. On je bio zatočenik. On je bio u okovima ljubavi. On je 

bio u jarmu sa Hristom. On nije mogao da bude u jarmu sa ničim drugim. 

On je bio u jarmu sa Njime, i gde god je Taj rukovodeći  išao, to je mesto 

gde je on trebao da ide, bez obzira koliko je put na toj ili onoj strani 

izgledao zelen. On je trebao da ide putem kojim su išli Vodja i jaram. 

   O, večeras, ako bi smo mi kao Branhamov šator mogli postati zatočenici, 

ne od naših valstitih sebičnih bića, ne od naših ambicija, već da bi smo 

mogli kompletno podrediti sebe i biti u jarmu za Njega, bez obzira šta 

ostali svet misli, ili šta ostali svet čini. Mi smo u jarmu sa okovima 

Ljubavi, mi smo zatočenici! Moja stopala su toliko u jarmu sa Hristom, 

ona neće plesati; moje oči su toliko u jarmu sa Hristom, da kada vidim te 

moderne striptizete na ulici, odvraća moju glavu od toga; moje srce je 

toliko u jarmu sa ljubavlju prema Njemu, da čak i ne znam kakve su moje 

ambicije. Upravo kuda god Ti vodiš, ja ću sledeti, Gospode. Ja ću biti 

zatočenik. Vidte? 

   Pavle je bio u istini jedan zatočenik. On nije podavao nikakvu pogrešnu 

izjavu. On je bio ponovo obučen od Svetog Duha da čeka uvek na Reč! 

Sada, on je bio obučavan na jedan način, ali Bog ga je sada obučio na 

drugi način. On je bio obučen Svetim Duhom da čeka na Gospoda. Nije 

važno kakve su bile njegove ambicije. 

   Sada, ja ću vam pokazati nešto ( nadam se) Svetim Duhom. Sada 

uzmimo samo jedan primer. Jednog dana Pavle i Sila su išli dole ulicom u 

izvesnom gradu gde su evangelizirali, i mala demonom opsednuta devojka 

ih je sledila, vičući za njima. Bez sumnje je Pavle znao, da je posedovao 

autoriteta da istera tog zlog duha iz te žene; ali, jeste li primetili? On je 

čekao dan za danom dok mu iznenada Sveti Duh nije progovorio: »Ovo je 

čas! « Onda je rekao, »Ti duše, izadji iz nje!« 

   Vidite, on je znao da čeka na Gospoda. I to je mesto gde toliko mnogo 

ljudi danas donose sramote na bazi Reči. Oni idu napolje sa nekom 

ambicijom. Koliko mnogo probudjenja je ostalo jalovo zbog takve stvari, 

zato što evangelisti ne čekaju da vide šta Gospod ima da kaže ? 

   Neki od njih kažu, »Dodjite ovde preko« , i oni odmah idu, zato što 

udruženje kaže: »Idite!« iako bi Sveti Duh rekao nešto drugo. Ipak 

ambicije čoveka da postane državni prezbiter ili nešto drugo, neki 

starešina, neki biskup, ili nešto, povlači: »Ti moraš ići« i ipak on zna bolje. 

Sveti Duh kaže: »Idi ovde!« Vidite, on je u jarmu sa njegovom 

organizacijom! On je zatočenik organizacije! Ali ako je on u jarmu sa 

Hristom, on je vodjen Svetim Duhom! On je u jarmu, zatočenik. Nije 

važno šta neko kaže. To je kao zvono koje zvoni ili propac koji zveči. On 
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čuje samo glas Božiji, i govori samo kada se čuje Njegov glas. On ne kaže 

ništa.  

   Neko kaže: »O, Brate Džons, ili Brate Roberts ...«, ili nekom od ovih 

velikih ljudi u našoj zemlji kao Tomi Hiks, ili Oral Roberts, ili Brat Tomi 

Osborn, jednom od tih velikih evangelista. Ako bi neko rekao: »Recimo, 

dodji ovde, Tomi. Ti si veliki čovek Božiji. »ili« Oral, imam ujaka koji leži  

ovde preko koji je sasvim vezan i bolestan. Želim da kažem, ’dodji preko,’ 

ja verujem da imaš veru da ga izlečiš.« 

   I možda bi mu Sveti Duh rekao, »Ne sada.« Ali ipak radi prijateljstva 

prema tom čoveku, on je obavezan da ide sa njim. Ako ne bi išao, on 

postaje neprijatelj tom čoveku. Taj čovek je rekao, »Dakle, on je otišao do 

Tog – i – tog i izlečio to dete ili tog dečaka, ja znam da je to uradio! I ja 

sam njegov prijatelj godinama, i on ne bi došao do mene.« Ali ako je on 

prinudjen od strane Svetog Duha da ne ide, bolje da ne ide, ne ako je u 

jarmu sa Bogom. On voli svog prijatelja, ali je bolje da bude vodjen Svetim 

Duhom da ide tamo, zato što drugačije to neće u svakom slučaju učiniti 

nikakvog dobra. Ja sam to toliko mnogo puta doživeo. 

   Ali Pavle je upravo čekao na Duha da mu kaže šta da uradi. Čekati na 

Duha je nešto najbolje. 

   On je jedne noći stao propovedajući i izašao je tamo napolje i video 

bogalja. I iznenada mu je Duh progovorio. I on je rekao, »Uvidjam,« Kako? 

Na isti način na koji je on uvideo da će oni doživeti brodolom na tom 

ostrvu. »Ja uvidjam da ti imaš veru da budeš isceljen. Ustani na svoje 

noge! Isus Hristos te je izlečio.« 

   Tu ste vi, on je bio u jarmu. On je mogao tamo održati skupove –

probuđenja nedeljama i ništa se ne bi dogodilo, ali ipak je on čekao na 

Svetog Duha da ga uputi. Vidite, on je bio u jarmu rukovođenja. 

   Sada vi kažete, »Brate Branhame, ti osudjuješ ono što si rekao u nedelji, 

o tome kako si sve vreme čekao.« Ali, sećate se, Sveti Duh je bio taj koji 

mi je govorio tamo gore na putu i rekao, »Ja te šaljem nazad medju 

bolesne i one koji su u nevoljama.« To je poslušnost Svetom Duhu. 

Sigurno. Ja nisam išao dok mi On nije rekao da to uradim. Ja sam čekao  

TAKO KAŽE GOSPOD. Pa dokle sam primio TAKO KAŽE GOSPOD 

Sada, to je drugačije, vidite. Sada se u tome nalazi razlika. 

   Da, on je čekao na Reč Gospodnju. On je bio pod pritiskom u Duhu da 

uradi samo ono što Bog naredjuje. Onda je on postao zatočenik Isusa 

Hrista. Prijatelji, kada bi smo mi samo mogli postati zatočenici! 

   Sada, ja zanm da je vruće, ali bih želeo da imenujem par drugih 

karakterisitka. Imam ovde otprilke 6 ili 8 zapisanih na papir, ali bih želeo 

da imenujem upravo jedan ili dva karaktera. 

   Uzmimo karakter Mojsija. On je bio rodjen kao oslobodilac, i on je znao 

da je rodjen kao oslobodilac. Ali pre nego što kažem bilo šta o Mojsiju, 
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voleo bih da dam ovu izjavu: da Bog uvek treba da uzme nekog čoveka 

koji će Njemu istinski poslužiti, tako da će postati Njegov zatočenik. 

Čovek treba da preda svaku ambiciju koju ima, sve ono što on jeste, sve: 

njegov život, dušu, telo, volju, ambicije, i sve ostalo, i da postane 

kompletno u potpunosti ZATOČENIK Hristov, Koji je ta Reč, da služi 

Bogu. 

   Vi možda morate da hodite, nasuprotno vašem sopstvenom ubeđenju. 

Možda bi ste vi mogli pomisliti da bi vas u izvesnoj oraganizaciji oni mogli 

podići gore i podati vam nešto veliko sčime bi ste vi mogli blistati. Ali gde 

vi nalazite sebe? Vi posle kratkog vremenskog intervala nalazite sebe 

poraženim. Tako to je dok Bog ne bude mogao da dobije čoveka koji je 

voljan da postane Njegov zatočenik    

   Bog traži zatočenike. On je to uvek uradio. Vi možete da sledite kroz 

Sveto Pismo. Čovek treba da budne zatočenik Hristov, bezbedan protiv 

bilo čega drugog. Zato, vi ne možete biti povezani sa bilo čime osim sa 

Hristom, čak ni sa vašim ocem, vašom majkom, vašim bratom, vašom 

sestrom, vašim mužem, vašom ženom, ili sa bilo kime. Vi ste povezani 

jedino sa Hristom, i samo sa Njime. Onda vas Bog može upotrebi. Do 

tada, On ne može da vas upotrebi. 

   Idući ponekad napolje, ja ljudima govorim toliko oštro. Vidite, ja 

pokušavam da vas dovedem, da se od toga oslobodite. Vi morate da imate 

polazne tačke, kako ja ponekada govorim o ženama kada seku svoju kosu, 

kada nose tu odeću, dok drže i održavaju, svog Hrišćanskog priznavanja. 

   Vi kažete, »To je mala stvar.« Dakle, vi treba da počnete od negde. Tako 

počnite baš tamo sa vašim ABC! I odvežite se svetskog izgleda, svakako, i 

postanite Hristov zatočenik, i onda upravo nastavite da se oslobadjate 

svega, dok konačno poslednje karike, ne budu odvezane. Onda, vi ste 

zatočenik. Onda vi dolazite pod Njegovu vlast. On vas je uhvatio Svojom 

vladavinom. 

   Sada, Mojsije je znao da je rodjen kao oslobodilac. On je to znao. I jeste 

li primetili ambiciju koju je Mojsije imao? On je znao da mu je njegova 

majka rekla tamo preko da je ona bila njegova strateljica. 

   Nema sumnje kada je Mojsije, mala beba, bio rodjen, njegova majka je 

rekla, »Znaš, Mojsije, kada smo se tvoj tata, Amram, i ja neprekidno 

molili, zapazili smo ( videći Božiju Reč) da je bilo vreme za dolazak 

osloboditelja, i mi smo se molili: »Gospode Bože, želimo da vidimo tog 

osloboditelja.« Jedne noći nam je Gospod rekao u viziji da ćeš ti biti 

rodjen, i da ćeš ti biti osloboditelj. Mi se nismo plašili kraljevih zapovesti. 

Mi nismo marili, šta je kralj rekao. Jer smo znali da si ti rodjen kao 

osloboditelj. Sada, Mojsije, mi smo znali da te nismo mogli vaspitamo 

ispravno« – sada, sećate se, oni su bili tamo dole u Egiptu 400 godina, 

vidite? – »i mi smo želeli da vam donesemo pravu stvar, pravo 
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obrazovanje, pravo obučavanje. Tako, ja sam te uzela i stavila u malu 

korpu i ostavila te napolju na Nilu.   

   Ja sam se borila na struji koja je nosila tu malu korpu dole kroz trsku i 

rogoz, i dovela je pravo dole miljama daleko i okrenula je pravo u 

Faraonovu palatu, gde se Faraonova ćerka kupala u bazenu. I ja sam 

znala da je tebi potrebna žena koja će te odgajati,« – ( i u tim danima, 

naravno, oni nisu imali te flašice sa kojima bi dojili bebe, i tako  oni su 

morali da imaju dojilje) – »i ja sam poslao dole Mirijam, i ona je stala 

tamo i rekla, ’ znam gde mogu naći dojilju,’ i došla je i dovela mene. I 

Mojsije,« - ( vrata su bila zatvorena) – »Dušo, ti imaš 16 godina i bićeš 

Faraonov sin. I jednoga dana ćeš ti biti osloboditelj koji će narod izvesti 

odavde.« 

   Mojsijeve ambicije su počele da rastu. »Ja ću  studirati, Majko! Ja ću 

studirati sve što mogu! Ti znaš šta ću ja uraditi? Ja ću mnogo studirati da 

bi postao čovek armije, i znaću kako da ove ljude izvedem odavde. Ja ću 

biti veliki general, biskup, ja ću znati kako se treba uradi, i ja ću ih izvesti 

napolje. Ja ću dobiti svoj Ph.D. ili LL.D. Ja ću to uraditi.« 

   Kao Otac Chiniquy ( ako ste ikada čitali njegovu knjigu )! U redu. On je 

nameravao da oslobodi sve Protestante, znate, i sam je postao jedan od 

njih. Tako, pre mnogo godina ovaj veliki sveštenik, Otac Chiniquy – Vi 

treba da dobijete ovu knjigu i da je pročitate ( Pedeset Godina u  Rimskoj 

Crkvi, od Čarlsa Chiniquy.) Oni su  njega zvali Oče, ali Brat  Chiniquy je 

bio ono što je bio. Mi ne zovemo nikoga Oče na taj način. 

   Tako mi nalazimo da je on nameravao da čita Bibliju, tako da je on 

mogao izaći i želeo da ospori Protestantsku religiju. Ali je on izvukao 

deblji kraj. Mislim da je verovatno otišao da čita Bibliju, i Sveti Duh ga je 

uzeo gore. On je dobio Svetoga Duha, i postao je jedan od njih. 

   Tako onda, pazite ovo: taj Mojsije je dobio svu obuku, zato što je bio 

toliko pametan, toliko obrazovan, toliko intelektualan, da nije bilo nikoga 

kao on. On je čak mogao učiti Egipćane. On je mogao učiti njihove 

psihologe. On je mogao učiti, njihove generale, šta je vojna sila. On je bio 

veliki čovek, i ljudi su se plašili Mojsija, zbog njegove veličine. 

   O, takva učenost! Moj, on je bio arhiepiskop, ili možda nešto kao papa. 

On je bio veliki čovek, i on je bio moćan čovek! On je znao, da je rodjen, da  

ovo uradi i bio je obučavan sa velikim ambicijama, da to uradi. 

   Baš kao danas! Ja nisam rekao da ljudi treba da budu obučavani u tim  

školama. Ja ne kažem to. Ali ovde na Zapadu, sada, oni će izgraditi 

teološku školu vrednu 150 miliona dolara. Vidite, Pentakostalci. Škola 

vredna 150 – miliona dolara! Po meni, to bi trebalo da se potroši na 

misionarskim poljima. 

   Ali šta oni rade kada izadju odatle? Šta su oni? Mnogo »Rikija«! baš 

tačno tako. I onda tako oni odande izlaze napolje. To je sve što mi imamo, 
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imali smo sa svima prije njih, i to je ista linija. 

   Sada, mi nalazimo to sa Mojsijem u svoj njegovoj obuci. I danas sa svom 

obukom ( čineći velike biskupe i tako dalje sa velikim visokim 

ambicijama), šta mi radimo? Naše ambicije postaju od prilike iste kao one 

koje je imao Mojsije. Vidite? Bog, pre nego što je mogao uzeti čoveka u 

Svoju ruku, trebao je da sa njega svuče svu njegovu obuku. 

   On je zaista izašao napolje da ih oslobodi. On je ubio jednog Egipćanina, 

i kada je to uradio, ustanovio je da je pogrešio. On to nije mogao da uradi. 

To nije bio taj način. Bog je trebao da ga izvede napolje u pustinju, u 

pustinju, na pustinjsko mesto. 

   Zapažate, to je na neki način čudno, šta koristi ovim ljudima, za koje 

Bog ima poruku. On ih odvodi u pustinju. On je odveo Pavla u pustinju da 

bi ga tamo obučio, da bi mu rekao svu njegovu veliku viziju. »Idi napolje u 

pustinju. Idi napolje u jednu odredjenu pustinju.« I on je ostao tamo dok 

mu Bog u potpunosti nije dao do znanja šta da radi. 

  U Mojsijevo vreme, On ga je odveo napolje u pustinju. Odveo ga tamo i 

dražao ga 40 godina da bi sa njega svukao svu njegovu teologiju i sve 

njegove ambicije. O, kakvo je to bilo vreme za njega da pogleda nazad i da 

vidi svoje nedostatke! I kako mi, večeras, treba da uradimo istu stvar, 

kada gledamo svoje ambicije. 

   Gledajte u isceljujuće kampanje, i vidite da li je Gospod uradio nešto pre 

nekoliko godina da započne obnavljanje isceljenja bolesnih i tako dalje. 

Svi, svaka organizacija, je trebala da sebi pribavi isceljitelja. 

   I šta smo mi uradili? Pogledajmo u to upravo samo jedan trenutak. Mi 

smo uradili istu stvar, koju je uradio Mojsije! Mi smo izašli napolje i  

žestoko pokušali da proizvodimo neku vrstu čuda: »Ja sam namirisao 

bolest.« – »Ja sam imao krv na svojoj ruki« proizveo čudo! I šta smo 

dobili? 

   Neki od ljudi su u tako teškim naporima, doživeli slom i postali pravi 

alkoholičari, ili neurotici. I oni su svoje umove skrenuli celim putem 

nazad od Pentakostalnog cilja do stvaranja organizacije i sličnih stvari 

ponovo! 

   Vidite šta smo mi uradili, ubili od prilike jednog Egipćanina! To je 

tačno. I mi smo pokušali, mi smo bili napeti, mi smo imali patnje, mi smo 

radili celu noć na molitvenim skupovima dok nismo izgubili glas, i 

pokušali da nešto proizvedemo, i skovali nešto, i sve te vrste stvari, ali  

smo ustanovili da je bilo totalno pogrešno. Nama je potrebno da idemo 

nazad u pustinju. To je tačno. Da, gospodine! 

   Zašto ti kampovi skupovi i napor? Zašto upravo ne digente ruke od 

toga? To je ono što vi treba da uradite. Da odete nazad i da dignete ruke 

od toga. Zašto, mi smo uradili istu stvar koju su uradili oni, istu stvar 

koju je uradio Mojsije. To ne čini nikakvo dobro. Posle četrdeset godina, 
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on je našao sebe kao zatočenika Božije Reč. Šta smo mi pokušavali da 

uradimo kada je veliki blagoslov izašao, i manifestacija svih tih velikih 

stvari o kojima nam je Bog govorio, kako mi moramo biti nanovo rodjeni, i 

kako mi primamo Svetoga Duha, Krštenje u Ime Isusa Hrista, i sve te 

stvari ovde? Vidite, ljudi, umesto da ostanu sa Božjom Reč, u jarmu sa 

njom, šta su oni uradili? Oni su započeli da stvaraju svoju vlastitu 

denominacijsku teoriju, koja je je već izneverila, i pokušali su da  

izfabrikuju nešto, što izgleda kao istina. 

   Ja bih radije baš sada prekinuo. Siguran sam da ste dovoljno mudri da 

znate šta mislim. Vidite? Ali pogledajte šta je uradjeno! Rzmislite o tome! 

Šta mi imamo večeras osim nacije pune organizovanog naroda  koji poriče 

Božije Pismo, koji bi nazvao Život Svetoga Duha mentalnom telepatijom, 

koji bi odbio da nešto takvo dodje u njhovu crkvu. I oni vam ne bi dozvolili 

da pomenete jednu reč o zmijčevom semenu, večnoj sigurnosti, i o 

stvarima koje je Sveti Duh otkrio i dokazao da su Božija Reč. 

   Ja sam davao izazov za izazovom bilo kome da dodje i da dokaže da je to 

pogrešno. Šta su oni dobili? Istu stvar koju je imao Luter, i ostali od njih. 

Vidite? 

   Mojsije je ubio Egipćanina. Šta je to bilo? Možda je to prouzrokovalo da 

neki čovek prestane da krade ili možda da počne da živi iskreni život sa 

svojom ženom, ali šta ste vi uradili da ga izvedete iz toga? Crkvene člane. 

»Izadji i pridruži se našoj grupi.« 

   Vidite taj SMRDLJIVI MRTAV ČOVEK je bio jedini u kojeg je on 

mogao uperiti svoje prste kao svoj uspeh, 40 godina obuke – smrdljivi 

Egipćanin koji leži tamo, istrulio i mrtav. 

   To je od prilike kako je to večeras. Jedina stvar u koju mi možemo 

ukazati u ovom probudjenju ( tako – zvanom), je smrdljivo telo crkvenih 

članova koji ne znaju o Bogu ništa više nego što jedan Hotentote zna o 

Egipatskoj noći! To je tačno. Ako bi im neko rekao nešto o Božijoj Reči, oni 

kažu, »Ja to ne verujem. Ja ne marim šta oni kažu, ja to ne verujem.« To 

je jedna užasna stvar, na koju treba pokazati, nakon svih napora i borbe i 

sve što smo doživeli. 

   Možda bi smo mogli ukazati na veliku školu, ali to je MRTVO! To smrdi! 

To je upravo kao prva stvar iz koje smo mi izvučeni. To je kao svinja koja 

se vraća svojoj kaljuzi i kao pas koji se vraća svom povraćanju, kada se mi 

vratimo nazad.  

   Jedan mrtav Egipćanin! Nema sumnje da je neko znao: »Mojsije, zar 

više nemaš osećaja za ljude? Ti si bio pozvan za ovo!« ( Neko ko je 

poznavao Mojsija, i da je on bio pozvan za to).  

   »Jesi li ti izgubio osećaj prema ljudima?« 

   »Ne, Gospodine.« 

  »Dobro, zašto nisi napolju da radiš ovo? Zašto nisi napolju pokušavajući 
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da uradiš to? Zašto ne ideš napolje sa ostalim ostatkom?« 

   Mojsije je bio tamo napolju, gde se sa njega svlačilo sve, dok nije imao 

doživljaja sa gorućim grmom, koji je obajvio Božiju Reč.»Ja sam Bog 

Avramov, Izakov, i Jakovljev; i ja se sećam Mojih obećanja; i Ja dolazim 

dole da njih oslobodim; i Ja tebe šaljem da to uradiš.« 

   To je bilo to! On je video Božiju Reč, ne umiranje ljudi ili želje ljudi. 

Onda šta je on postao? On više nije želeo da se suoči sa Egipćanima. On 

više nije želeo nato da gleda, ali on je postao jedan zatočenik! Amen. 

   Sve ove godine hodanja i svlačenja sa sebe onoga što je stekao u obuci, 

ali onda je on postao zatočenik kod gorućeg grma! Moćni Mojsije sa svim 

svojim intelektom! Biblija kaže da je Mojsije dole u Egiptu bio moćan 

čovek u reči i delu! 

   Ali pogledajte šta je moćni teolog uradio u prisustvu gorućeg grma! On 

je samo priznao svoju nesposobnost. Kada je On video istinsku Božiju 

svrhu, on je priznao svoju nemoć da to uradi. Ipak je on bio obučen u  

svoju teologiji koju su mu oni mogli dati, školovan u njihovim najboljim 

školama. Ali ipak, šta je on mogao da uradi kada je taj Vatreni Stub 

lebdeo tamo u grmu? On je rekao, »Ja čak ne mogu da govorim.« 

   »Gospode, ko sam ja da treba da idem?« »Izuj obuću svoju, Mojsije. Hoću 

da govorim sa tobom. Klekni dole, izuj svoju obuću. Padni dole na zemlju, 

želim da govorim sa tobom.« On čak nije mogao da govori. Konačno, on je 

bio izabrani ZATOČENIK, izabrani PROROK; baš kao Pavle, koji je bio 

izabran. 

   Mojsije je bio izabrani Osloboditelj, i onda konačno Bog je imao Svog 

izabranog podložnog zatočenika, koji je postao radi Njega. O, moj! On se 

mogao kretati samo onako kako ga je pokretala Božija Reč. 

   »Šta ću reći ko me je posalo?« 

   »JA SAM ONAJ ŠTO JEST.« 

   »Kako ću uraditi?« 

   »Ja ću biti sa tobom.« 

   »Da, Gospode, samo kako Ti kažeš. Ovde sam ja.« 

   O, moj! On je zatočenik. On ide protiv svog boljeg razmišljanja. Sada,  

on je bio obučavan da komanduje armijom. »Oružje na ramena!«, Na levo 

krug! »On je bio obučen da ide, bojna kola sva u redu. »Koplja napred!« 

Pali!« Tako je išao ka pobedi. Tako je on obučavan. Ali on je rekao, »Šta ću 

upotrebiti?« 

   Bog je rekao, »Šta ti je to u ruci?« 

   »Štap!« Bog ponekada čini takve stvari, koje su ponekada, toliko smešne 

ljudskom umu. Tamo je bio Mojsije sa štapom u ruci, njegovi zulufi su 

visili dole, 80 godina star, njegova žena na muli, njegovo dete sedeći na 

njenom krilu, njegove male stare mlitave ruke viseći dole sa štapom, 

podižući glavu pravo gore, iako je imao TAKO KAŽE GOSPOD. Šta? On je 
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konačno bio usidren! On je bio zatočenik. 
   »Ja se krećem samo onda kada se kreće Božija Reč. Ja govorim samo 

onda kada govori Božija Reč.« 
   »Gde ideš?« 

   »Ja imam zadataka, da stanem pred Faraona i da mu sa ovim štapom 

pokažem da me je Bog poslao.« 
   »Šta ćeš uraditi posle toga?« 

   »On će pribaviti sledeću stvar koju će uraditi pošto mi uradimo ovo.« 

   Tu ste vi! Ja imam samo jednu stvar da uradim. Prvo ( to je tačno), 

predati se! Postati zatočenik! Nemojte misliti na sebe ili na nešto drugo. 

Postanite zatočenik. 

   Mojsije je postao zatočenik. On je priznao da nije čak mogao ni govoriti. 

Konačno, Bog ga je uzeo u Svoje ruke gde se mogao kretati samo tamo gde 

ga je Bog vodio. On mu je rekao Božiju Reč. On je znao da je to bila Božija 

Reč. Onda, kada je on sebe podredio Božijoj Reči, i Svetom Duhu tamo, 

Bog je Mojsija postavio u jaram  Božije volje. 

   To je ista stvar koju je On uradio sa Pavlom. Jeli to tačno? On je Pavla 

stavio u jaram, mali sarkastični Jevrej povijenog nosa,- Pavle, sa 
Ph.D.LL.D. ispisanim po njemu. Ali on je rekao, »Ja ću mu pokazati 

koliko će on patiti radi Mog Imena.« 

   I Pavle je sedeo tamo i video Božiju Reč i video da je to bio Isus, on je 

podigao svoje ruke gore i bio je postavljen u jarmu radi Njega! Ljubav 

Božija ga je postavila u jaram, za Božiju Reč. On će nositi Njegovo Ime 

pred Pagane. Tamo je on otišao. 
   »Mojsije, Ja sam Bog tvojih očeva, Ja sam Bog Avramov, Izakov i 

Jakovljev. Ja se sećam, Ja sam im obećao, i vreme obećanja je blizu. I ja 

vidim  jad Moga naroda! Ja se sećam Mog obećanja! I Ja sam došao dole  

da tebe ujarmim.« 
   Ti znaš šta Božija Reč kaže, »Ja sam tebe ujarmio. Da ideš tamo, 

postavio te u jarmu, sa silom, da ideš tamo i oslobodiš Moj narod. Uzmi 

ovaj štap u svoju ruku kao svedočanstvo, zato što si video čudo koje je 
pomoću njega uradjeno, »kao David sa praćkom.« 

   On je sebe ukoškao u jarmu, i onda otišao dole. Konačno, Bog je imao 

jednog čoveka koji je bio Njemu podredjen, koji je postavljen u jarmu radi 

Njega, i koji se nije mogao pre pokrene dok ga Božija Reč nije pokrenula. 

Kada bi samo danas ljudi tako radili! 

   Onda je on bio Njegov - zatočenik, zatočenik ljubavi, upregnut u okove  

ljubavi sa Bogom, kao što je Pavle bio upregnut u okove ljubavi prema 

Bogu. On je bio kao Pavle. Obijca su bili školovani na isti način. Mojsije je 

bio školovan, znate, da oslobodi decu Izraela pomoću vojne sile. Pavle je 

bio školovan da ih izvede iz ruku Rimljana i da ih načini slobodnim 

pomoću velike svešteničke sile u svetu onoga vremena. U vreme 

Gamaliela su nastale velike škole. Obojica su otišli u pustinju i vratili se 
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nazad kao drugačiji ljudi. 

   Obojica su videli Vatreni Stub, i obojica su bili proroci! Jeli to tačno? 

Obojica su bili Proroci, i obojica su govorili sa Vatrenim stubom ( sasvim 

tačno), dolazeći radi oslobodjenja. Tamo su oni bili, oni su prošli kroz 

pustinju, ostavili svoj dom i otišli u pustinju da ustanove, ostavili su svoj 

narod i sve drugo da ustanove šta je Božija volja.  

   Oni su bili školovani na jedan način: Bog ih je izmenio da budu 

drugačiji. I oni su postali kompletni zatočenici ne da deluju na način na 

koji su želeli da deluju, već da deluju na način, na koji je Bog želeo da 

deluju. On je isti juče, danas, i za uvek. 

   Imamo li drugih deset minuta? Ja ću vrlo brzo doći do drugog 

karaktera: ja sada vidim jedan ispred mene. Njegovo ime je Josip. On je 

bio izabrani sin. On je bio savršeni tip Isusa Hrista. On je bio rodjeni 

prorok. On je takodje bio prorok. I sada, on je imao vizije, i kada je još 

uvek bio mali dečak, on je video viziju, sebe kako sedi, na prestolu i 

njegovu braću kako mu se klanjaju. 

   Ali gledajte. On je se osećao, kao da je bio jedna velika osoba. Vidite? Ali 

šta je Bog morao da uradi? On je uradio istu stvar, koju je uradio sa 

preostalima, zato što je Mojsije bio osloboditelj, Pavle je bio osloboditelj, i 

sada Josip je bio osloboditelj. On je spasao svoj narod od gladi. Šta je Bog  

imao da uradi sa njim? Da ga strpa u zatvor! Tačno, pravo u zatvor. 

   Da, gospodine! Upamtite, da je on bio prodat, od strane svoje braće 

Egipćanima, i oni su ga prodali Potifaru, i Potifar mu je dao malo slobode. 

I prva stvar koju znate, da je njemu bila uzeta. I on je sedeo tamo u zatvor 

plačući - plačući. Bog je trebao da svuče sve sa njega. 

   Sada pazite! Ali svo vreme u tome zatvoru, ja verujem, da se on sećao 

vizije, koja je rekla, da je on trebao da sedne na tronu, i da su njegova 

braća trebala da mu se poklone; zato što je on znao da je njegov dar došao 

od Boga, on je znao da je tako trebalo da se dogodi. 

   Kada bi smo mi samo mogli zadržati na umu: da će On prema Božijoj 

Reči, u ovim poslednjim danima, imati jednu crkvu, imaće jedan narod; i 

dela koje je On obećao. On je kazao, On je rekao da će ih imati, i mi 

živimo u tom VEREMENU Reči! On upravo sada pokušava da nas načini 

pravim zatočenicima; koji su sa Njime priključeni.  
   Da li znate staru pesmu koju smo imali običaj da pevamo: »I onda sam 

ja zaključan sa Bogom; Ja želim da budem zaključan unutra sa Bogom?« 
Sada kada sam razmišljao o tome, »Zaključan unutra sa Bogom,« - inače 

ništa drugo! Vi možete samo onda da se pokrećete, kada Bog kaže: 
»Pokrenite se«. Vi samo možete da uradite onako kako Bog kaže da 

uradite. Onda ste vi zaključani unutra sa Bogom. 

   Sada upamtite, on je mislio, da je postao totalni neuspeh samom sebi. U 

svemu što je znao, sve što je razumeo, i sve ostalo, on je postao totalni 

neuspeh. To nije delovalo. On je bio postavljen, u jednu situaciju gde ga 
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više niko ne bi slušao. On je bio zatočenik. 

   On je bio postavljen u jednu situaciju gde mu vernici ne bi verovali. Da 

li vidite šta mislim? Njegova služba je bila bez efekta, ljudi su ga 

napuštali. Oni nisu obraćali ni malo pažnje prema njemu u zatvoru. 

Kakve koristi bi njegova služba mogla da im koristi? On je mogao vikati 

kroz zatvorske rešetke i propovedati njima, ali bi oni odlazili niz ulicom, 

vidite? Ali je on ipak postao jednim zatočenikom. Bog ga je uzeo kao 

zatočenika dok točak nije počeo da se obrće. 

   Pazite, Josip je bio zlosrećnik. Konačno, Bog je došao k njemu u zatvor. 

Kao ka Pavlu, kao sa svima ostalima od njih, On mu je došao i upotrebio 

je dar koji mu je dao da bi ga izveo odatle. Tačno. On je njega izveo iz 

njegovog zatvora. Šta je on uradio? Čim ga je izbavio iz zatvora, od kralja 

mu je data moć. On je bio izmenjen. Stao je na stranu onoga kome je bio 

potčinjen. On je bio doveden iz zatvorske kuće i dana mu je sila, tako da 

sve što je rekao se dogodilo. Amen. 

   Svaki zatvorenik koji se konstantno seća da je rodjen za jednu svrhu – 

on je rodjen da sedi pored kralja, i svi ostali od njih su klečali na kolenima 

pred njim. Njegova vizija mu je tako govorila. Amen! Ali pre nego što je 

njegova vizija mogla biti potpuno ostavrena, on je trebao da postane 

zatočenik! Amen. Onda je on postao valdar. I kada je on izašao iz svoje 

zatvorske kuće i postao zatočenik Božije Reči, tako da je mogao samo da 

kaže ono što bi mu Bog stavio u usta da kaže, onda se Bog pokretao kroz 

njega! 

   Pazite, Mojsije je imao silu, da podredi Faraonov zatvor, svojoj vlastitoj 

volji. Ako kažete ovoj gori, »Digni se.« On je imao silu da veže Faraonov 

zatvor, bilo da su oni  bili djakoni, prezbiteri, ili bilo da su bili 

predstavnici države, ili bilo šta da su bili. On je rekao, »Ja ću vas vezati!« 

Tako oni su bili vezani, i to je bilo to. On je to mogao uraditi po svojoj 

vlastitoj reči i po svojoj vlastitoj volji! Amen! Slava Bogu! 

   O, ja upravo imam još tri minuta, da održim svoju reč. Sada, mi 

nalazimo da je on postao Božiji zatočenik - od jednoga koji je bio zatočenik 

sveta; za Pavla je to bio isti način,i za Mojsija isti način. Od zatočenika 

svog vlastitog razmišljanja, do zatočenika Božijeg. I kada je on nastupio, 

on je imao Božiju silu. 

   Kao kada je Savle postao Pavle, tako kada je Mojsijevo vlastito 

razmišljanje bilo predato i kada je on bio odvojen od toga, on je postao 

zatočenik Hristove Reči i mogao se kretati bilo gde – Vi kažete, »Hristu?« 

Da, državši sramotu Hristovu za veće bogastvo od svega blaga 

Misirskoga, on je bio zatočenik Hristov baš kao što je to bio i Pavle. 

   I upamtite, sva trojica su bili proroci. I oni su morali da svuku sa sebe 

svoje vlastito razmišljanje u cilju da postanu zatočenici Božijoj volji i 

Njegovim putevima. I vi se sada sećate, da je on imao silu da veže za 
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svoju vlastitu reč. On je imao silu da oslobodi svojom vlastitom rečju. On 

je mogao reći, »Ja te oslobadjam u ime mog kralja.« Amen! 

   Faraon je Josipa načinio svojim sinom. Hristos stvara Svoje zatočenike 

ljubavi Svojim sinovima; i On im daje silu, istu stvar koju je On imao – 

Jovan 14: 12: »Koji veruje mene djela koja ja tvorim i on će 

tvoriti,« ( vidite?) i veća će od ovih tvoriti!« 

   Sada, zatočenik Hristove ljubavi dobija silu od Kralja, Koji je Hristos. 

Amen. »Jer zaista vam kažem, ako ko reče gori ovoj: digni se, i ne 

posumnja u srcu svojemu, nego uzvjeruje da će biti kao što govori; biće mu 

što god reče.« »Ako ostanete u Meni, i Riječi moje u vama ostanu, ... « 

»( ako ste upregnuti u jarmu sa Hristom... »zato što su On i Njegova Reč  

isto), »U početku bješe riječ, i riječ bješe u Boga...I Riječ postade tijelo i 

useli se u nas ...« »... isti juče, danas, i zauvek.« »Ako ostanete u 

meni ...» ( ne ovde i tamo) » ... ostanete u MENI, i ako Moja Reč ostaje u 

vama, šta god hoćete ištite,« ( ili recite ono šta vi želite ) »i to će vam se 

dati.« On ima silu. 

   Pazite, pre nego što je on izašao napolje, on je trebao da budne izveden  i 

obrijan. On je trebao da bude izbrijan od nekoliko stvari, pre nego što je 

mogao da sretne svog kralja. 

   O, Bog ponekad uzima Svoj narod, izvodi ih i obrije nekoliko stvari, koje 

su njihova vlastita volja, sa njih. On im pokazuje da oni upravo ne mogu 

da urade kako oni žele. Znate šta mislim. Oni nemaju slobodu da rade ono 

što žele. Pre nego što oni mogu doći u punu silu i biti robovi ljubavi prema 

Hristu, oni treba da budu izbrijani od mnogo stvari i onda da se 

predstave. Ponekad ih On vodi u pustinje da tako urade – da sa njih 

izbrije odredjene stvari i onda ih izvodi napolje, pomazanike, da ispuni 

svrhu za koju ih je namenio!  Da li vidite šta mislim? Brate, mi smo na 

kraju. 

   Sećate li se šta je On uradio u svim drugim vremenima. On je uvek 

trebao da uzme čoveka i da ga načini Svojim zatočenikom i da taj čovek 

napusti sve što je njegovo vlastito. On je trebao da napusti sve što je znao, 

da zaboravi svu svoju obuku i sve drugo u cilju, da sazna volju Božiju i da 

sledi Boga. On ne može slediti nešto što treba da uradi čovek i da u isto 

vreme sledi Boga. To je suviše suprotno, jedno drugom. 

   Vi ne možete ići na istok i zapad u isto vreme; vi ne možete ići pravo i 

levo u isto vreme; vi ne možete uraditi nešto što je ispravno i pogrešno u 

isto vreme; vi ne možete slediti čoveka i Boga u isto vreme. Ne gospodine, 

vi ćete, slediti Boga ili slediti čoveka. 

   Sada onda, ako vi sledite Boga i podredili ste sebe Bogu, onda ste 

postali zatočenik Božiji, zatočenik Njegove Reči, i Njegove volje. Nije 

važno šta neko kaže, vi ste postali zatočenik Toga. 

   Slušajte, mi smo u zadnjem vremenu, i ja bih ovo rekao sa poštovanjem 
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i respektom dok poslednjih nekoliko minuta ističu. Pogledajte! Šta će Bog, 

po mom mišljenju, uraditi i šta mora uraditi u ovim poslednjim danima, je 

da pronadje orudje za žetvu. On treba da pronadje orudje da očisti gumno. 

   Svaki ratar, kada ide napolje na svoju žetvu, treba da ima orudje sa 

kojim bi obavio tu žetvu. Sigurno. On treba da ima oštar srp ili nešto 

tako: neki instrument da ovrše pšenicu. I žetva je zrela. 

   »O Bože, uzmi nas u Svoje ruke. Načini nas vezanim slugama Tvoje 

ljubavi. Koristi nas kao orudje, da donesemo razumevanje, ovoj grešnoj i 

prokletoj zemlji na kojoj živimo danas, da je Isus Hristos isti juče, danas, i 

za uvek. 

   Što se tiče mene: Bože, načini me zatočenikom. Ako me i sva moja braća 

odbace, ako me moji prijatelji odbace, želim da budem zatočenik Isusa 

Hristosa i Njegove Reči; da bih mogao biti upregnut u jaram Njegove Reči 

Svetim Duhom, da vidim kako Sveti Duh potvrdjuje Božiju Reč istim 

stvarima za koje je rekao da će biti uradjene. Želim da budem zatočenik 

Isusa Hristosa. Molimo se. 

   Pitam se večeras, sa našim glavama pognutim, ako ta ambicija koju  mi 

imamo da budemo neko, ili možda nešto što bi smo mogli pomisliti, je 

neka sebična stvar. Pitam se da li ne možemo, kao što je to bilo ranije, 

upravo postaviti na stranu?  

   Pitam se hoće li neki mladi momak ovde večeras pogledati  okolo i reći, 

»Kada budem veliki, biću neko.« Pitam, da li ste mogli osetiti Božiju volju 

kako se pokreće u vašem životu i kaže, »Ne, ne, moje ambicije su 

izgubljene, sada. Poslednjih nekoliko dana Sveti Duh mi je govorio. Želim 

da sebe upregnem u Božiji jaram da budem alatka vršenja u ovim 

poslednjim danima.« 

   Neka mlada devojka koja bi mogla imati ambicije da bude dama finog 

karaktera, ili možda lepa mala mis, ili možda da jednoga dana stvori sebi 

karijeru u Holivudu – Pitam se da li ste sada voljni da podredite svoje 

ambicije u prisustvu Boga i Njegove Reči, i da čujete poziv Božiji u svom 

vlastitom životu? Bog zna ko ste vi. 

   Pitam se da li ovde blizu ima propovednika, sluge, ili radnika negde u 

crkvi. ( Ja ovde dolazim upravo samo za trenutak; ne poznajem ni trećinu 

ljudi koji ovde sede večeras. Znam samo malo njih koji su ovde.) Ali pitam 

se da li ovde ima takve osobe koja bi bila voljna da kaže: » Ne marim šta 

neko drugi kaže; ja sam sada Božiji rob. Ja ću propovedati Njegovu Reč 

bez obzira na to. Ja ne marim ako me moja organizacija izbaci napolje, ja 

ću ostati u Reči. Ja ću to uraditi. Moja volja je Božija volja. Božija volja je 

moja volja. Ja postajem zatočenik Isusa Hrista. Njegovom milošću i 

pomoći, ću to uraditi.« Razmislite o tome dok su nam glave pognute. 

   Koliko njih ima tu ambiciju večeras? Hoćete li podići svoju ruku? To je 

moja ambicija takodje, ja predajem sve. Sa našim glavama pognutim – 
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polagano, sada, dok razmišljate o tome – sada, da se molite : 

                                                   »Ja predajem sve, 

                                                 Ja predajem sve, 

                                       Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                                 Ja predajem sve. 

                                                 Ja predajem sve ...« 

( Da li vi zaista tako mislite? Želim da budem zatočenik. Uzmi me, 

Gospode, uzmi me dole do lončareve kuće večeras i razbij me čitavog i 

sasvim me oblikuj ponovo.) 

                                  »... Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                               Ja predajem sve.« 

   Nebeski Oče, dok se pesma i dalje peva, mislio sam da bi bilo 

najkorisnije ovoga puta da sam prekinuo pesmu i samo trenutak 

razgovaro sa Tobom. Dok ljudi misle, »Ja predajem sve« , Oče, možemo li 

mi ovo uraditi kao da je to naša poslednja prilika da tako uradimo. 

Dodjimo sa iskrenošću. Dodjimo do stola Gospodnjeg, sa opranim 

haljinama, opranim dušama, opranim željama, opranim ambicijama da 

predamo sebe; i da dopustimo Bogu, da uzme Svoju Reč, i da nas s Njime - 

upregne u jaram - Božije Reči. I neka nas Sveti Duh uzme, sada, dok 

večeras osećamo jarma oko naših srca, od večeras pa ubuduće. Ja vas 

privodim Njegovoj Reči.« »Sada, nemojte imati svoje vlastito mišljenje; 

mislite Moje misli. Mislite u Mojoj volji. Ja ću vas voditi.« 

   O Bože, daruj da tako budne iskustvo svakome od nas. Ovim mladim 

ljudima koji sede ovde, muž i žena, i neki od njih će biti muž i žena. Ovde 

ima starijih ljudi koji sede tu i koji su propovednici. Oni su na putu. 

Gospode, ovde smo Brat Nevil i ja, koji idemo putem gore uz merdevine. 

Naši dani su odbrojani sada. Naši koraci su postali sve više i više pažljivi 

za razliku od onoga kakvi su bili ranije. Mi pazimo gde koračamo. Mi 

nismo sigurni na svojim nogama, fizički govreći, kao što smo to bili 

nekada. Ali, Gospode, mi vidimo da smrtni život isčezava, i ničiji koraci 

nisu sigurni ukoliko nas Ti nisi uhvatio za ruku. 

   Sada, Bože, uzmi nas, hoćeš li? Uzmi naša srca i našu volju u Tvoju 

vlastitu ruku, i dopusti da postanemo zatočenici, večeras, Tvoje Reči, 

Hristosa. Neka živimo Božanski život ovde. Neka ove žene, ove mlade 

žene; dečaci i devojke, predaju svoje živote, Gospodu i neka njihove 

ambicije postanu ambicije da služe Isusa Hristosa; i neka mi postanemo 

zatočenici Njegove božanske volje. Daruj to, Gospode. 

   To je sve što ja znam da uradim, Gospode, ove male razbijene reči. I ja 

verujem da ćeš ih Ti skupiti zajedno na jedan ispravan način, zato što 

ovde unutra nije toplo. I ljudi žele da slušaju, ali zaista je toplo, i mnogi 

treba da idu kući i da rano idu na posao. Ali neka ova semena upravo se 

sada ubace u njihova srca - zatočenika! 
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   Idite kući i recite ženi, pre nego što budete spremni da sidjete dole i da 

se molite ovoga poslepodneva ili ove večeri pored spavaćeg kreveta, da 

pogledate preko jedni u druge i da kažete, »Dragi, šta je sa time večeras?  

Jesmo li mi zaista postali zatočenici Hristovi i Njegove volje, ili mi 

postupamo po našoj vlastitoj volji?« 

   Neka maldi momci i malde žene svuda, posebno oni koji čuju ovu 

poruku večeras, postave sebi isto pitanje. »Jesam li ja voljan da postanem 

zatočenik, napuštam li svoj vlastiti način življenja koji sam do sada 

živeo?« Onaj koji sačuva svoj život izgubiće ga, ali onaj koji izgubi svoj 

život Mene radi, naći će ga.« 

   Oče, mi znamo da to znači postati Tvoj zatočenik, izgubiti sve naše 

ambicije i naše vlastite želje da bi smo pronašli Tvoje. Onda mi imamo 

Večni Život. Daruj to, Gospode.  

   Jedina stvar koju ja znam, je da predam to sada u Tvoje ruke. I neka to 

postane plodonosno i neka donese veliko orudje za žetvu poslednjeg 

vremena, mučkarce i žene, momke i devojke, kompletno predane Božijoj 

volji i one koji su postali zatočenici Isusa Hrista i Njegove ljubavi – 

okovane lancima božanske ljubavi kroz Isusa Hrista. Mi to tražimo u 

Njegovo Ime. 

 

                                        » Ja predajem sve ( Ustanimo), 

                                          Ja predajem sve; 

                                          Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                          Ja predajem sve.« 

   Recimo upravo to još jednom sa zatvorenim očima i rukama podignutim 

gore. 

 

                                        »Ja predajem sve, 

                                          Ja predajem sve, 

                              Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                          Ja predajem sve.« 

   Sada, ako budemo voljni da pognemo svoje glave, i pre nego što bude 

pevana pesma za raspuštanje službe »Uzmi Ime Isus sa sobom« ja ću 

pitati to ovoga brata ovde ( zaboravio sam njegovo ime ) – Sestra je 

svedočila o viziji tame kako dolazi nad njom, ona sestra koja je izlečena. I 

sećate se, gledajući nazad, veo je nestao. Njena vera je to uradila. Ti nas 

raspusti u molitvi, hoćeš li, brate? I moli da Božiji blagoslovi budu nad 

nama. 
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živeo?« Onaj koji sačuva svoj život izgubiće ga, ali onaj koji izgubi svoj 

život Mene radi, naći će ga.« 

   Oče, mi znamo da to znači postati Tvoj zatočenik, izgubiti sve naše 

ambicije i naše vlastite želje da bi smo pronašli Tvoje. Onda mi imamo 

Večni Život. Daruj to, Gospode.  

   Jedina stvar koju ja znam, je da predam to sada u Tvoje ruke. I neka to 

postane plodonosno i neka donese veliko orudje za žetvu poslednjeg 

vremena, mučkarce i žene, momke i devojke, kompletno predane Božijoj 

volji i one koji su postali zatočenici Isusa Hrista i Njegove ljubavi – 

okovane lancima božanske ljubavi kroz Isusa Hrista. Mi to tražimo u 

Njegovo Ime. 

 

                                        » Ja predajem sve ( Ustanimo), 

                                          Ja predajem sve; 

                                          Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                          Ja predajem sve.« 

   Recimo upravo to još jednom sa zatvorenim očima i rukama podignutim 

gore. 

 

                                        »Ja predajem sve, 

                                          Ja predajem sve, 

                              Sve Tebi, moj blagoslovljeni Spasitelju, 

                                          Ja predajem sve.« 

   Sada, ako budemo voljni da pognemo svoje glave, i pre nego što bude 

pevana pesma za raspuštanje službe »Uzmi Ime Isus sa sobom« ja ću 

pitati to ovoga brata ovde ( zaboravio sam njegovo ime ) – Sestra je 

svedočila o viziji tame kako dolazi nad njom, ona sestra koja je izlečena. I 

sećate se, gledajući nazad, veo je nestao. Njena vera je to uradila. Ti nas 

raspusti u molitvi, hoćeš li, brate? I moli da Božiji blagoslovi budu nad 

nama. 
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E-mail: volksmission@gmx.de  

Homepage: http://www.freie-volksmission.de  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Umnožavanje i kopiranje je samo sa Dozvolom dopušteno 

Izdavač: Ewald Frank, Misionar Poštanski Pretinac 100707, 47707 

Krefeld, Njemačka. Čitavo Odpremanje usljeđuje se na Bazi dobrovoljne 

donacije. Sva uplaćivanja na Misijski Rad u Njemačkoj: Slobodna 

Narodna Misija Krefeld, Poštanski Žiro- Ured Essen, Br. 167606-439 ili 

Slobodna Narodna Misija Krefeld, Sparkasse Krefeld Br. 1209386, BLZ 

320500 00 

Misijski rad u Švaicarskoj: Ujedinjene Slobodne Narodne Misije, 

Poštanski  ček- Račun Basel Br. 40- 35520- 7 ili Ujedinjene Slobodne 

Narodne Misije , Švicarsko Društvo Banka, Zürich- Kloten, Br. 847. 272. 

01. Na Misijski Rad u Austriji: Slobodna Narodna Misija, Poslovni ček – Račun 

Wien, Br. 7691. 539. 
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