
NIKOLAJEVSKO SEME 
Odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob  

(An Exposition Of The Seven Church Ages, 1965), od 91. do 96. strani 
 
 
Raz 2:6: “Vendar ti je v dobro to, da sovražiš dejanja nikolajevcev, 

katera tudi sam sovražim.” 
O tem, kdo so bili nikolajevci, obstajata dve mnenji. Nekateri pravijo, da 

so bili skupina odpadnikov, ki je imela svojega ustanovitelja, Nikolaja iz 
Antiohije, spreobrnjenca, ki je postal eden od sedmih diakonov v 
Jeruzalemu. Praznovali so poganske praznike in bili v svojem obnašanju 
zelo nečisti. Učili so: da bi človek obvladoval poželenje, bi najprej le-to moral 
preizkusiti na vse načine. Seveda so se temu vdali do te mere, da je bila 
njihova izprijenost popolna. Zato so jim prisodili dve starozavezni imeni, ki 
simbolizirata tovrstne nespodobnosti: Bileam in Jezabela. Pravijo, da je 
Nikolaj storil enako kot Bileam: izpridil je ljudi in si jih s tem podvrgel. Ta 
skupina naj bi bila izgnana iz Efeza in si našla bivališče v Pergamu. 

Vendar je to verovanje sporno, ker ni resnično. O tem ne obstaja noben 
zapis. V najboljšem primeru gre za ustno izročilo. Če bi sprejeli tako stališče, 
bi postala Efeška cerkvena doba v celoti zgodovinska, brez pomena za 
sedanji čas. To pa ni res, kajti karkoli se začne v zgodnji cerkvi, se mora 
nadaljevati v vsaki dobi, dokler Bog tega dokončno ne blagoslovi in poviša 
ali pa kot nečisto stvar uniči v ognjenem jezeru. Da to izročilo res govori 
zoper Pismo, preprosto upoštevajte, da v Razodetju 2:2 Efeška cerkev NI 
MOGLA PRENAŠATI hudobnih. Torej so jih morali izgnati, sicer ne bi imelo 
smisla trditi, da jih niso mogli prenašati. Če jih niso izgnali, so jih potem 
prenašali. Torej v šesti vrstici pravi, da so sovražili njihovo početje. Tako je ta 
nikolajevska skupina ostala del prve dobe in počela svoje stvari. To početje je 
bilo osovraženo, vendar pa ti ljudje niso ostali brez vpliva. Zatorej v Efezu 
vidimo semena, ki se bodo ohranila in postala doktrina, ki bo šla proti in v 
ognjeno jezero. 

Kaj so ti Nikolajevci? Beseda izhaja iz dveh grških besed. Nikao, ki 
pomeni podjarmiti in Laos, ki pomeni laiki. Enostavno povedano: v tej 
zgodnji dobi je nekdo počel nekaj, kar je podjarmljalo laike. Če so bili laiki 
podjarmljeni, je potem to morala početi nekakšna “avtoriteta.” 

Kaj je bilo tisto dogajanje v cerkvi, ki ga je Bog sovražil? Beseda 
Nikolajevec vsebuje natančen pomen tistega, kar se je dogajalo takrat in se 
dogaja še danes. Ljudje so bili podjarmljeni na nek način, ki je bil povsem v 
nasprotju z Božjo Besedo. 
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Da bi pravilno razumeli to, v kar se bomo sedaj poglobili, vas moram 
opozoriti, da si za vselej zapomnite, da je religija (duhovne stvari, če vam je 
bolj všeč) sestavljena iz dveh sestavin, ki se prepletata, vendar sta si različni 
kot črna in bela. Religija in duhovni svet sta sestavljena iz tistih dveh dreves, 
ki imata svoje korenine v Ednu. Obe, Drevo Življenja in Drevo spoznanja 
dobrega in hudega, sta stali sredi vrta in brez dvoma so se njune veje med 
seboj prepletale. Tako gre tudi v Efeški cerkvi za isti paradoks. Cerkev je 
sestavljena iz dobrega in slabega. Cerkev sestavljata dve trti. Sta kot pšenica 
in ljuljka [ljuljka je vrsta plevela - op. prev.] in rasteta druga ob drugi. Toda 
ena je PRAVA. Druga je LAŽNA. Sedaj, Bog bo govoril obema in govoril bo 
o vsaki. Imenoval ju bo cerkev. In le izbrani bodo zares vedeli, kateri Duh je 
pravi. Le izbrani ne bodo zavedeni. Mat 24:24: “Kajti pojavili se bodo lažni 
Kristusi in lažni preroki. Delali bodo velika znamenja in čudeže, tako da bi 
lahko zapeljali celo izvoljene, če bi bilo mogoče.” Torej tam na začetku, v 
zgodnji cerkvi (kmalu po Binkoštih), se je lažna trta ovila okrog Prave Trte in 
tako zasledimo ta dela Nikolajevcev. In tega duha bomo videli kako se 
bojuje zoper Pravo Trto, dokler ga Bog ne bo uničil. Ste sedaj razumeli? 

Dobro! Sedaj, kakšna je bila duhovna klima te cerkve? Zapustila je svojo 
prvo ljubezen. Opustitev prve ljubezni do Božje Besede nam razkriva odpad 
od njenega izvora - Binkošti. Enostavno povedano to pomeni, da je bila ta 
cerkev v nevarnosti, da bo izpeljana izpod vodstva Svetega Duha, nadzora 
Duha. Natanko to se je zgodilo potem, ko je Mojzes izpeljal Izrael iz Egipta. 
Božji način je bil, voditi jih z ognjenim oblakom, preroško besedo, čudeži in 
znamenji ter od Boga danimi čudeži. To naj bi se zgodilo preko od “Boga 
izbranih” in “Boga določenih” in “Boga pripravljenih” in “Boga poslanih” 
možeh, s tem da bi bil celoten tabor voden z delovanjem Svetega Duha. 
Uprli so se in se želeli ravnati po vrsti pravil in veroizpovedi. Potem so želeli 
kralja. Potem so želeli biti natanko taki kot svet in krenili so v popolno 
odpadništvo in spozabo. Natanko tako se je začela tudi prva cerkvena doba 
in vse slabše in slabše bo, dokler ne bo Sveti Duh popolnoma zavrnjen in bo 
Bog moral uničiti ljudi.  

Poglejte kako se je začelo v zgodnji cerkvi. Imenovalo se je početje. 
Potem je postalo doktrina. Postalo je pravilo. Postalo je pot, od katere se ni 
smelo odstopiti. Nazadnje je prevzelo položaj v svoje roke in Boga potisnilo 
na stran. Oh, začelo se je tako skromno, tako tiho, tako neškodljivo. Tako 
dobro je izgledalo. Tako tehtno je izgledalo. Potem se je polastilo in kot udav 
iztisnilo zadnji dih in ubilo vso duhovnost, ki je bila v cerkvi. Oh, ta lažna 
trta je zahrbtna. Je kot angel svetlobe, dokler se te ne polasti. Sedaj, želim 
povedati, da verjamem v vodstvo. Vendar ne verjamem v človeško vodstvo. 
Verjamem v vodstvo Svetega Duha, ki prihaja skozi Besedo. Prav tako 
verjamem, da je Bog v cerkev postavil možé, ki imajo duhovni dar; in oni 
bodo obdržali cerkev urejeno. To verjamem. Prav tako verjamem, da cerkev 
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vodijo možje, ki jih Bog pošlje, da jo upravljajo. Toda to vodenje je PO 
BESEDI, tako da pravzaprav ne upravljajo možje, pač pa BOŽJI DUH, ker sta 
Beseda in Duh ENO. Heb 13:7: “Spomnite se svojih voditeljev, ki so vam 
oznanili Božjo Besedo. Ozirajoč se na konec njihovega življenja in se ravnajte 
po njihovi veri.” 

Toda poglejte, kaj se je dogajalo takrat. Lažna trta se je polastila položaja 
in učila, da je vodstvo človeka nekaj pravilnega. Učila je, da mora biti cerkev 
vodena. Učila je o oblasti nad ljudmi, toda namesto, da bi to naredila na 
Božji način, je le prevzela avtoriteto in prenesla vso duhovno moč v svoje 
lastne roke in nastopila s svetim duhovništvom, postavljenim med Boga in 
ljudi. Vrnili so se natanko v stari Aronski sistem. Postali so antikrist, saj so 
odvrgli Njegovo posredništvo in vsilili svoje. Bog je to sovražil. Efežani so to 
sovražili in tudi vsak pravi vernik bo to sovražil. Morali bi biti popolnoma 
slepi, da ne bi videli delovanja te iste stvari skozi vse dobe in prav sedaj je 
najslabše. Organizacija je bila tista, ki je ločila ljudi. Božji ljudje naj bi bili 
eno. Z ENIM Duhom so VSI krščeni v eno telo in VSI naj bi bili vodeni s 
Svetim Duhom in VSI naj bi sodelovali v čaščenju Boga. Toda ljudje so si 
želeli prevlado, tako so prevzeli nadzor in škofi so postali nadškofi in z 
vsiljevanjem nazivov so obšli Božjo Besedo in učili svoje lastne doktrine. Do 
te mere so privedli ljudi v poslušnost, da je prišel čas, ko njihov način 
čaščenja ni bil na noben način več podoben prvotnim dnem po Binkoštih. To 
početje je bilo začetek apostolskih naslednikov. Od apostolskih naslednikov 
je bil samo en enostaven in hiter korak k “cerkvenemu članstvu” kot 
sredstvu milosti rešitve. Beseda je bila degradirana na nivo veroizpovedi. 
Antikrist je s svojim duhom nadvladal cerkev. 

Poglejte, kako je danes. Če bi Apostolska dela 2:4 brali na način, ki bi 
orisal početje nekaterih, bi lahko prebrali takole: “Ko je prišel Binkoštni dan, 
je prišel duhovnik s hostijo in rekel: ‘Iztegni jezik’ in nanj položil hostijo in 
sam popil nekaj vina ter rekel: ‘Sedaj si prejel Svetega Duha.’” Neverjetno? 
Nikolajevstvo je prišlo natanko do tega. Pravijo: “Saj je vseeno, kaj pravi 
Božja Beseda. Ne moreš je razumeti. Mi ti jo moramo raztolmačiti. Še več, 
Biblija ni zaključena. Spreminjati se mora s časom in mi vam bomo povedali, 
katere so te spremembe.” To je tako zelo v nasprotju z Božjo Besedo, ki 
poudarja: “Temveč Bog naj se izkaže resničnega, a vsak človek lažnivca,” 
kadarkoli gre za navzkrižje z resnico. Nebo in zemlja bosta prešla, toda NITI 
ENA BOŽJA BESEDA ne bo izneverila. Tako ljudi vodijo ljudje, ki 
domnevajo, da so tisto, kar niso. Pravijo, da so Kristusovi namestniki, 
vendar so v resnici antikristi. 

Tu je še ena žalostna zgodba. To je zgodba o vodnem krstu. V 
Jezusovem času in po Binkoštih so ljudi potapljali v vodi. Tega ne more 
zanikati nihče. Učenjaki pravijo, da so vodo na ljudi le zlivali, ker je bilo na 
mnogih mestih lažje najti malo luknjo z vodo [kot pa prostor, kjer bi jih 
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lahko potopili v celoti - op. prev.]. In ko na njih zlivajo vodo, to delajo v 
imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, kakor da bi bili ti nazivi pravzaprav 
imena in kakor da bi obstajali trije bogovi namesto enega samega. Toda če 
ostanete v tej organizaciji in poskušate pridigati resnico o potapljanju v Ime 
Gospoda Jezusa Kristusa, vas bodo izključili. Ne morete biti vodeni od Boga 
in ostati tam. To je nemogoče. 

Sedaj, Pavel je bil prerok, učen po Svetem Duhu. Če je Pavel krstil v Ime 
Gospoda Jezusa Kristusa in rekel, da je preklet vsak, ki dela drugače, kot je 
učil on, potem je čas, ko se je potrebno prebuditi in sprevideti, da cerkve ne 
vodi več Sveti Duh, pač pa jo vodijo Nikolajevci. Apostolska dela 20:27-30: 
“Ničesar nisem zamolčal, vso Božjo voljo sem vam oznanil. Pazíte zatorej 
nase in na vso čredo, kateri vas je Sveti Duh postavil za oskrbnike, da bi 
pasli Božjo Cerkev, ki si jo je kupil s Svojo lastno krvjo. Vem, da bodo po 
mojem odhodu prišli med vas grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali 
čredi. Tudi iz vaših vrst bodo vstali možje, ki bodo s svojimi krivimi nauki 
potegnili za seboj učence.” 

Pavel je videl, da to prihaja. Toda opozoril jih je na to zahrbtno 
duhovništvo, ki bo prišlo in s svojimi lažnimi doktrinami prevzelo nadzor. 
Vedel je, da bodo vnesli način čaščenja, ki ljudem ne bo dopuščal, da bi imeli 
kakršenkoli delež pri duhovni službi Svetega Duha. Celo med laiki tistih, ki 
danes trdijo, da so svobodni in polni Duha, ni mnogo svobode in največ kar 
lahko vidimo je nekaj pridigarjev z navdihnjenim pridiganjem, medtem ko 
čreda le sedi in poskuša to sprejeti. To je velika razlika v primerjavi s tistim, 
kar je rekel Pavel: ko so se vsi zbrali, so bili vodeni s Svetim Duhom in vsi so 
sodelovali v Duhovnem čaščenju. 

In cerkveno telo se tega iz Pisma ali iz zgodovine ni nikoli naučilo. 
Vsakič, ko jih Bog obišče s Svetim Duhom in so ljudje osvobojeni, se čez čas 
ponovno vežejo z isto stvarjo, iz katere so izšli. Ko je Luter izšel iz 
katolicizma, so ljudje nekaj časa ostali svobodni. Toda ko je on umrl, so 
ljudje preprosto organizirali tisto, kar so mislili, da je on verjel in postavili 
svoje lastne veroizpovedi in zamisli in zavrnili vsakogar, ki je govoril v 
nasprotju z njimi. Vrnili so se natanko v katolicizem, z malce drugačno 
obliko. In prav danes so se mnogi Luterani pripravljeni vrniti nazaj na 
začetek. 

O, da! Tista stara vlačuga iz Razodetja 12 je imela mnogo hčera. Te hčere 
so kot mati. Besedo postavljajo na stran, zanikajo delo Božjega Duha, 
podjarmljajo laike in jim onemogočajo častiti Boga, razen če ne naredijo tega 
skozi njih oziroma na njihov način, ki ni nič drugega kot načrt nevere od 
samega Satana. 

Kje, o kje smo duhovno? Smo v puščavi teme. Kako daleč smo zašli od 
prve cerkve. Binkošti ni nikjer na vidiku in Besede ni moč najti. 
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Apostolskega nasledstva, ki ga je danes v obilju, ne najdemo v Besedi. Je 
človeška zvijača. Nelegalno izpodriva resnico, da je BOG, NE ČLOVEK, 
postavil Svoje voditelje v cerkvi. Peter sploh ni bil v Rimu. Pa vendar lažejo 
in pravijo, da je bil. Zgodovina dokazuje, da ni bil. So ljudje, ki berejo 
zgodovino, vendar skomignejo z rameni in se vrnejo nazaj k veri v laž. Kje v 
Besedi najdete “Kristusovega namestnika?” Nihče ne more zavzeti 
Njegovega mesta, pa vendar je bilo to narejeno in ljudje so to sprejeli. Kje 
najdete, da Bog dopušča “dodano razodetje,” še posebej razodetje, ki je v 
nasprotju s tistim, ki je že podano? Pa vendar ga sprejemajo in se opirajo na 
to. Kje najdete “vice?” Kje najdete “mašo?” Kje najdete “dajanje denarja, za 
rešitev iz pekla?” V Besedi tega ni, toda ljudje so to napisali v svojo lastno 
knjigo in z njo prevzeli nadzor nad ljudmi in jih upravljajo z ustrahovanjem. 
Kje najdete, da “ima človek moč odpuščati, kot da bi bil Bog?” “Grabežljivi 
volkovi” je komaj dovolj močan izraz, da jih opiše. Nikolajevstvo. 
Organizacija človeka nad človekom. 

Vrnite se nazaj k Bogu. Pokesajte se, preden bo prepozno. Poglejte na 
napis na zidu. Piše sodbo. Kot so bile onečaščene svete posode, kar je 
prineslo Božjo jezo, tako je bila sedaj onečaščena sveta Beseda in Duh je 
užaloščen in sodba je tu pred vrati. Pokesajte se! Pokesajte se! Vrnite se k 
Binkoštim. Nazaj k vodstvu Svetega Duha. Nazaj k Božji Besedi, ker zakaj bi 
umrli? 
 
 
 
 
 
Vložen je bil poseben trud, da se je z veliko začetnico zapisalo vsa imena in nazive, samostalnike, zaimke in 

podobno kar se nanaša na Božanstvo, kot tudi besede Biblija, Pismo in Beseda, ker menimo, da je to edino 
primerno, ko se govori o veličanstvu in Osebi Boga in Njegovi Sveti Besedi. 

William Marrion Branham  
 
 
 
 

Traktat “Nikolajevsko seme” je odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob, 1965 (An Exposition Of 
The Seven Church Ages) brata Williama Marriona Branhama. Vloženi so bili vsi napori, da se natančno izrazi 

celotna vsebina in pomen v tem slovenskem prevodu. Deli se brezplačno. 
Prevodi pridig brata Williama Marriona Branhama, originalni zvočni zapisi in knjige v angleškem jeziku ter 

vse informacije so na voljo: 
w: www.biblijski-kristjani.com, e: info@biblijski-kristjani.com, t: 041/538 687. 


