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POVEZAVA MED SEDMIMI
CERKVENIMI DOBAMI IN

SEDMIMI PEČATI
Jeffersonville, IN, ZDA

1 Dober večer, prijatelji. To je velik privilegij, da se lahko zaradi nocojšnje službe
vrnemo v  Gospodovo  hišo  in  še  vedno  živimo od  jutranje  mane,  ko  so  bile  zaradi
Njegove veličastne prisotnosti naše duše tako blagoslovljene.

In sedaj, nocoj začenjamo s temo: Povezava med sedmimi cerkvenimi dobami in
sedmimi Pečati. Tega popoldneva sem govoril s prijateljem. In morda, če bo Gospodova
volja, enkrat to poletje, če me ne bo vzel domov, ali če bom moral iti nazaj, oziroma če
ne bom šel čez morje ali kaj podobnega, bi znova želel obdelati temo zadnjih sedmih
Trobent, vidite, in vse to se povezuje skupaj. In zatem, v tem se nahaja tudi sedem
zadnjih Nadlog. In vse to je med sabo povezano, kot bomo lahko videli, ko bomo šli
naprej.

2 Tako,  medtem ko smo se nekako umirili,  bom nocoj  morda nekoliko daljši,  pa
vendar...  Takoj,  ko sem prišel  sem...  Torej,  vse moje pridige,  ki  sem jih pridigal  v
Phoenixu in niti enkrat nisem postal hripav, vidite? To je res. In, oh moj, kako težko sem
pridigal! In jaz mislim, da je bilo tam približno 27 služb in na nobeni nisem izgubil glasu,
ampak tu je vprašanje klime. Ali vidite? Tukaj je enostavno slaba, tukaj v tej dolini. Tu
je za zdravje res tako slabo stanje, saj veste, kaj mislim, zares je slabo. In katerikoli
pridigar ima... ki pridiga, ima že na začetku slabo grlo.

Nek zdravnik, moj prijatelj, je nekoč pogledal moje grlo, da bi videl, kaj je narobe.
Dejal je: »To ni nič.« Dejal je: »Ti imaš na glasilkah odebelitev.« On je rekel: »To je od
pridiganja.« Torej, meni je to na nek način všeč, saj veste. S tem se počutim bolje,
dokler se to nanaša na pridiganje. Ali vidite? Vse bo v redu za Božje kraljestvo. Torej,
morda na naših telesih ne bomo mogli nositi znamenj Jezusa Kristusa, tako kot je to
počel Pavel, zaradi pretepanja. Vendar bi morali nositi naše oznake zaradi pridiganja in
dvigovanja našega glasu proti stvarem, ki so napačne. Torej, mi smo hvaležni, da nam
ni potrebno biti tepeni, še posebej v tem času.

3 Koliko od vas, ki  ste tukaj, je bralo »Koliko je ura, Gospod?« Ali  pa ste morda
slišali, veste? »Koliko je ura, Gospod?« To me malo vznemirja. Če niste, bi na nek način
želel, da bi to lahko slišali, ali da bi... Malo me to vznemirja.

Želel sem, da bi to predstavil pred začetkom službe. Pred enim tednom ali desetimi
dnevi, sem bil tako vznemirjen. Jaz enostavno… Jaz enostavno ne bi mogel… Jaz ne bi
imel službe ali česa podobnega, ker tega nisem vedel. Videti je bilo, kot da bi lahko bilo
kaj narobe in jaz pravzaprav nisem vedel, kaj je to bilo. Tako, jaz… Nekega zgodnjega
jutra sem vstal, da bi odšel v Sabino kanjon, ki je od mojega doma oddaljen le okrog 30
ali 40 minut vožnje, do vrha Sabino kanjona, nato pa je tam pot, ki vodi 50 km v gore,
tam zgoraj je čudna pokrajina. Tam bi lahko bil v pustinji, kjer je v nekem trenutku 40
ali 50 stopinj in čez 30 minut bi že bil v metrskem snegu, vidite, na vrhu gore.

4 Pred kratkim smo bili v Phoenixu, kjer je bilo nekaj čez 20, oziroma 28 stopinj. Tam
so imeli bazen z ogrevano vodo in ljudje so plavali. In približno 40 minut vožnje vstran
od tam je bilo 40 pod ničlo, v Flagstaffu. To je razlika med zgornjimi deli in puščavo... In
tam je zelo zdravo za bolnike z astmo in tako naprej, ampak...

5 In tako sem odšel v sotesko in se povzpel visoko, vse do koder sem se le lahko
povzpel in medtem ko sem sedel tam, sem vprašal Gospoda, kaj vse je to pomenilo in
tako naprej. Bil sem malo vznemirjen in enostavno nisem vedel, kaj naj naredim.

In tako, medtem ko sem molil, se je zgodila čudna stvar. Hočem biti iskren. No,
mogoče bi lahko tudi zaspal. To bi lahko bil nekakšen trans, ali pa bi lahko bila vizija. Jaz
se bolj  ali  manj nagibam k temu, da je bila vizija. Imel sem stegnjene roke in sem
govoril: »Gospod, kaj pomeni ta eksplozija in kaj pomeni teh sedem angelov v sestavi
piramide, ki so me dvignili od tal, obračajoč me na vzhod - kaj to pomeni?«
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6 Stal sem tam, v molitvi in takrat se je nekaj zgodilo. In potem, nekaj je padlo v
mojo roko. Torej, jaz vem, če ne razumete duhovnih stvari, bi lahko to delovalo zelo
čudno. Toda nekaj mi je padlo v roko in ko sem pogledal, je bil to meč. Njegov ročaj je
bil narejen iz biserov, najlepših biserov, kar sem jih kdajkoli videl. In ščitnik (saj veste,
predvidevam, da je to za zaščito roke, da ne bi bila zabodena, saj veste, ko so se ljudje
bojevali), je bil narejen iz zlata. A rezilo ni bilo predolgo, vendar je bilo ostro kot britev
in  se  je  svetilo  kot  srebro.  In  to  je  bilo  nekaj  najlepšega,  kar  sem kdajkoli  videl.
Popolnoma se je prilegal moji roki in jaz sem ga držal.

Rekel sem: »Ali ni lep!« Gledal sem ga in pomislil: »Ampak saj veste, da sem se
vedno bal meča.« Celo vesel sem bil, da nisem živel v času, ko so jih ljudje uporabljali,
ker se bojim noža. In tako sem pomislil: »Kaj bom počel z njim?«

In medtem ko sem ga držal v roki, je od nekod spregovoril glas: »To je Kraljev
meč.« In potem me je to zapustilo.

7 Torej, vprašal sem se, kaj to pomeni: »To je Kraljev meč.« In jaz sem mislil: »Če bi
bilo rečeno, “nek kraljevski meč”, potem bi morda celo razumel, ampak rečeno je bilo:
“To je Kraljev meč”« Tako, da tega morda nisem razumel,  vendar sem pomislil:  »
Obstaja samo en Kralj in to je Bog. In to je Njegov meč, ostrejši kot dvorezen meč.«
Vidite? »In vi ostajate v Meni in Moje besede...« Vidite?

Razmišljal sem o dvobojih, vidite… Kolikor sem jaz razumel... ne razumem se ravno
v te stvari, toda kakršenkoli način spopada, moje najboljše razumevanje je, da rezilo
udarja naokrog in potem, meči, če so prekrižani, če vi s sovražnikom prekrižate meč na
takšen način, potem je tu potrebna moč človeka, ki se bojuje, kajti kakor vidite, njegov
meč bo usmerjen v moje srce in moj v njegovo, medtem ko naša rezila udarjajo eno ob
drugo  in  potem  oni  udarjajo  in  meči  se  križajo.  In  tisti,  ki  lahko  doseže,  da  je
nasprotnikov meč spuščen navzdol, potem je meč uperjen v srce. Tako to traja… Tako,
da je bilo potrebno, čeprav je bil ta meč Beseda, on zahteva močno roko vere, da se ga
lahko drži, da bi ga lahko usmerili v srce sovražnika.

8 Torej, ne da bi vedel za te stvari, ampak vse, kar sem dobil od Njega, je to tisto,
kar lahko povem in sem vam povedal. Takole… Vi veste, mislim da je to bilo - ali ni naš
Gospod dejal, da je vse, kar je prejel od Očeta, povedal in da ni nič zatajil? In tako
želimo narediti te stvari takšne, kot prihajajo.

Torej, če boste resnično modri in boste molili, sem prepričan, da boste sedaj nekaj
razumeli precej hitro, nekaj, za kar upam, da je razkrito.

9 Torej,  v tej  knjigi,  poglejmo vsi  skupaj v 5. poglavje,  ki  se imenuje Razodetje
Jezusa Kristusa.

Torej, jutri zvečer je prvi Pečat, kateri… Prvi štirje Pečati so odprti s štirimi jezdeci,
eden za vsaki Pečat, ki delujejo na zemlji. In potem, morda ne bodo dolgi, dokler ne
pridemo tam nekje do ponedeljka, torek, sreda, nekje v četrtek, potem predvidevam do
šestega - petega, šestega in sedmega Pečata, ki bo verjetno zelo dolg. Torej, morda
vam bo to dalo malo časa, da bi ujeli ostalo.

10 Mi nameravamo pričeti s tukajšnjo službo, jaz verjamem, v prihodnjem tednu ob
sedmih zvečer. Jaz bom na odru točno ob pol osmih. In potem nas lahko to zadrži vse
do polnoči, jaz sem zjutraj prekoračil celo uro. Tega nisem nameraval, samo... Nisem
vedel kdaj, ker ne vem, kaj pomeni prvi jezdec. Ne vem, kaj je drugi, tretji, četrti, peti,
šesti  in sedmi Pečat. Jaz… Vse do tega trenutka ne vem. Jaz sem samo odvisen od
Njega.
11 In  v  tem je  razlog,  zakaj  ta  teden  poskušam,  s  pomočjo  Božje  milosti,  da  bi
pomagal, kajti verjamem, da če boste to globlje razumeli... Veste, v vizijah ne morete
razkriti stvari, dokler vam to ni dovoljeno, da bi jih razkrili. Kolikokrat ste me samo
slišali, da sem dejal: »Pojdi v hišo, morda leži klobuk tukaj in ta otrok in tako naprej, ne
bo ozdravljen, dokler se on nahaja tu čez.« Jaz jim tega ne morem povedati, niti ga ne
morem premakniti. To mora biti premaknjeno na nek drugi način. Nekdo drug ga mora
vzeti ali premakniti in ko je vse v redu, potem je to lahko razodeto. Tako, sedaj bodite v
molitvi.

12 Torej, preden pristopimo h Knjigi, govorimo Njemu, s svojimi sklonjenimi glavami.
Gospod Jezus, vsi  skupaj nismo dovolj.  Mi ne bi  niti  poskusili,  na kakršenkoli  način
pristopiti k tej sveti Knjigi, v tem najsvetejšem trenutku, ko duše visijo v določenosti
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časa, brez vprašanja, Gospod, da edini, ki lahko odkrije to Knjigo, da bi sedaj On prišel
naprej in blagoslovil slabotna prizadevanja tvojega služabnika.

Blagoslovi Besedo, medtem ko gre naprej. Naj gre Ona v moči Duha. In ali lahko
duhovna tla - tistim, ki so lačni in žejni spoznati pravičnost in Božjo voljo, ali lahko Ona
pade tja in prinese po Svoji vrsti? Daruj to, Gospod. Vsa slava bo pripadala Tebi. Naj
lačni in žejni najdejo nocoj hrano in pijačo iz Besede. Mi to prosimo v Jezusovem Imenu,
v katerem je tudi to razodetje. Amen.

13 Torej, obrnili se bomo h 5. poglavju. No, to ni sedem Pečatov. To je povezava med
cerkvenimi dobami in sedmimi Pečati. In tu se nahaja tudi 6. poglavje o... Pravzaprav je
bilo tam tudi 4. poglavje Razodetja. In v tem se nekako odkriva nekaj, kar se bo zgodilo
po tem, ko bo cerkev odšla gor. Ta Cerkev odhaja gor v 3. poglavju Razodetja in se ne
vrača do 19. poglavja Razodetja. Vidite? Zaradi tega se Cerkev izogne preganjanju.

Vem, da je ta trditev v nasprotju z učenjem skoraj vsakega učitelja, s katerimi sem
kdajkoli govoril, a jaz ne nameravam biti v neskladju. Nameravam biti vaš brat, ampak
jaz moram učiti točno tako, kot lahko To razumem. Če ne delam tako, tega ne morem
povezati skupaj, ali vidite? In sedaj, če ona odide pred stisko ali po stiski, jaz želim oditi
gor skupaj z njo. V tem je glavna stvar.

14 Mi te stvari samo predvidevamo, kajti brez izobrazbe jaz to tipiziram. Jaz gledam in
vidim, kaj je to, oziroma kaj je bilo to v Stari Zavezi, ki je senca ali tip Nove. In nato
imam idejo o tem, kaj je v Novi. Vidite? Kot takrat, ko je Noe vstopil v barko, preden je
nastopila stiska, en tip. Toda še preden je Noe odšel v barko, je Enoh odšel gor, preden
se je karkoli zgodilo. Tudi Lot je bil poklican ven iz Sodome, preden je nastopil najmanjši
del stiske, oziroma uničenja. Toda Abraham je bil ves čas zunaj tega, vidite - tip.
15 A sedaj bomo prebrali prvo vrstico. Jaz bom prebral prvi dve ali tri vrstice od tega.

In v desnici Njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl Knjigo, popisano znotraj in
zunaj in zapečateno s sedmimi Pečati.

Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre
Knjigo in odtrga njene Pečate?«

Toda nihče ne v nebesih ne na zemlji ne pod zemljo ni mogel odpreti Knjige ne
pogledati vanjo. (Kakšna Knjiga!)

Silno sem jokal, ker se ni našel nihče, ki bi bil vreden, da odpre Knjigo in pogleda
vanjo. (Torej vi govorite o nedostojnosti, nihče ni bil  dostojen, da bi samo pogledal
vanjo; noben človek, nikjer.)

Tedaj mi je rekel eden izmed starešin: »Ne jokaj! Glej, zmagal je Lev iz Judovega
rodu, Davidova korenina, da bi odprl Knjigo in njenih sedem Pečatov.«

Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi živimi bitji ter starešinami je
stalo Jagnje, kakor zaklano, in imelo je sedem rogov in sedem oči: to je sedem Božjih
Duhov, poslanih po vsej zemlji.

Jagnje je stopilo naprej in vzelo Knjigo iz desnice sedečega na prestolu.

Za nekaj trenutkov naredimo tukaj premor, od branja iz Razodetja 5, tja do 7.
vrstice.

16 Ta knjiga s sedmimi Pečati je bila odkrita v času sedmih Gromov iz Razodetja 10.
Samo trenutek, če si vi to zapisujete… Pojdimo v Razodetje 10, samo za trenutek, da bi
vi to razumeli, preden bomo vstopili v to. Torej, to je na koncu časa, kajti poslušajte.

Nato sem videl drugega mogočnega Angela, ki  se je spuščal z neba, ogrnjen v
oblak. Nad Njegovo glavo se je pela mavrica…,

Če ste opazili, to je Kristus, vidite? Kajti On je bil v Stari Zavezi imenovan Angel
Zaveze in On prihaja sedaj neposredno k Izraelcem, kajti s Cerkvijo je končano. V redu.

…obličje je imel kakor sonce in noge kakor ognjene stebre.

Ali se spomnite tega Angela iz Razodetja 1? Ista stvar. Angel je “glasnik” In On je
glasnik Izraelu. Cerkev mora biti vzeta. Vidite? Torej, oziroma pripravljena, da bi bila
vzeta. On prihaja po Svojo Cerkev.

17 Poglejte sedaj.

V roki je držal odprto Knjižico…
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V roki je držal odprto Knjižico…

Torej, najprej je bila zaprta in zapečatena, a tukaj je Ona odprta, Ona se je odprla.
Od tega časa zapečatenja mi nocoj vstopamo v to, sedaj je Knjiga odprta. Majhna Knjiga
v Njegovih rokah, Ona je bila odprta. O kako… Sonce kakor stebri… Počakajte samo
trenutek, dovolite mi, da začnem brati od tu naprej.

V roki  je  držal  odprto  Knjižico.  Z desno nogo je  stopil  na morje,  z  levo pa na
zemljo. Potem je zavpil z močnim glasom, kakor rjove lev. (Mi vemo, da je On Lev iz
Judinega rodu,  a  tam čez  je  On Jagnje,  tukaj  pa  je  Lev.)… Ko je  zavpil,  je  sedem
Gromov spregovorilo s svojimi glasovi.

Torej, Janez je bil določen, da napiše to, kar je videl, tako da je apostol in prerok
vzel svoje pisalo, da bi To zapisal.

Ko je  spregovorilo  sedem Gromov,  sem hotel  pisati.  Toda zaslišal  sem glas  iz
nebes, ki je rekel: »Zapečati, kar je spregovorilo sedem Gromov, in ne zapisuj tega!«
(Torej, to je tisto, česar ne vemo. To mora biti šele odkrito. Tega, kar so rekli Gromovi,
v svetih Spisih ni.)

In angel, ki sem ga videl stati na morju in zemlji, je vzdignil desnico proti nebu
(Poslušajte sedaj.)

in prisegel pri Njem, ki živi na veke vekov, ki je ustvaril nebo in kar je na njem,
zemljo in kar je na njej, in morje in kar je v njem: »Ne bo več časa! (Poglejte, tukaj je
vrstica, do katere želim priti.)

V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost,
kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.«

18 Torej, vidite, skrivnost te Knjige, ki je zapečatena s sedmimi Pečati, bo razodeta v
času oglaševanja Sporočila sedmega cerkvenega angela. Ko se bo sedmi angel začel
oglaševati, bodo tam zapisana sporočila. In mi jih imamo na kasetah in v obliki knjig.

Torej, v začetku oglaševanja Sporočila, mora biti Božja skrivnost dopolnjena, v tem
času. Mi bomo torej videli, da ta knjiga Božjih skrivnosti ni razodeta, dokler se ni oglasilo
Sporočilo  sedmega  angela.  Torej,  te  točke  bodo  v  Pečatih  pomembne,  jaz  sem
prepričan, saj mora biti vsak del med sabo povezan. Torej, to je napisano skrivnostno,
saj ni nikjer človeka, ki bi to vedel, le sam Bog, Jezus Kristus. Vidite?

19 Torej, to je ena Knjiga, ena skrivnostna Knjiga. To je Knjiga odrešitve (mi bomo
kmalu prišli  do tega).  In sedaj,  mi  vemo, da ta  Knjiga odrešitve ne bo popolnoma
razumljena. To je bilo poskušano skozi šest cerkvenih dob. Toda na koncu, ko sedmi
angel začne oznanjati njeno skrivnost, bo on dokončal vse te nedorečene stvari, ki so jih
ti prijatelji poskušali odkriti. A te skrivnosti prihajajo navzdol od Boga, kot Božja Beseda
in razkriva celotno Božje razodetje. In potem je Božanstvo in vse ostalo pojasnjeno. Vse
te skrivnosti, kačje seme in vse ostalo bo razkrito.

20 Torej, poglejte, jaz si tega ne izmišljujem. To je tisto, kar... To je TAKO GOVORI
GOSPOD. To vam bom prebral iz Knjige - ko bo zadonelo Sporočilo sedmega angela, bo
Božja skrivnost dopolnjena, tako kot je bila objavljena po Njegovih svetih prerokih
(preroki so tisti, ki so napisali to Besedo). Pri oglašanju sedme cerkvene dobe, te zadnje
cerkvene dobe, bodo vse te nedokončane stvari, ki so jih skozi cerkvene dobe poskušali
razložiti, dokončane. In ko so se Pečati razlomili in skrivnosti razkrile, prihaja navzdol
Angel, ta Glasnik, Kristus, postavljajoč Svoje noge na zemljo in na morje, z mavrico
preko Svoje glave. Torej, spomnite se, ta sedmi angel je na zemlji v času tega prihoda.

21 Tako kot je bilo Janezu dano njegovo sporočilo, v istem času, ko je prišel Mesija v
tistih  dneh...  Janez je  vedel,  da Ga bo videl,  ker  bi  Ga naj  on predstavil.  In  mi  to
doumemo v Pismih preko Malahije 4, da bo obstajal nekdo kot Janez, en Elija, kateremu
lahko Božja Beseda prav tako pride. In on bo preko Svetega Duha razkril  vse Božje
skrivnosti in bo obnovil vero otrok nazaj k veri apostolskih očetov, obnovil bo vse te
skrivnosti, ki so jih poskušali razkriti skozi vsa ta denominacijska leta. Torej, to je tisto,
kar je Beseda dejala. Jaz sem odgovoren samo za tisto, kar Ona pravi. Vidite? Tako je
napisano, tako je prav. To je tisto, kar Ona je.

22 Torej, mi vidimo, da je ta Knjiga s sedmimi Pečati, da je Ona skrivnost odrešitve.
To  je  Božja  Knjiga  odrešitve.  Torej,  vse  skrivnosti  morajo  biti  izpolnjene  v  času
oglašanja tega glasnika. Torej, tukaj je angel na zemlji, in tukaj drugi Angel, močan
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Glasnik, ki prihaja navzdol. Vidite, ta angel je bil zemeljski angel, glasnik. Ampak tukaj
prihaja Eden iz nebes, z zavezo mavrice. Vidite? To je lahko samo Kristus, točno tako,
kot  je  bilo  v  prvem poglavju  Razodetja,  ko  je  stal  sredi  sedmih zlatih  svečnikov z
mavrico, ki je bila podobna jaspisu in sardiju.

23 In tukaj se On vrača nazaj, v desetem poglavju, ker je nastopil  čas, da se vse
skrivnosti dovršijo in Pečati morajo biti razlomljeni ter mora biti oznanjeno, da časa ni
več. In On je dejal: »Ko je sedmi angel zatrobil, mora biti Božja skrivnost dopolnjena.«
In čas je za Angela, da se pojavi. Mi smo blizu nečesa. To je res.

24 Bodite sedaj pozorni,  teh sedem Pečatov varuje skrivnost te Knjige. Dokler ne
vidimo, kaj je teh sedem Pečatov varovalo v sebi, lahko te stvari samo predvidevamo.
Kajti, tako kot sem vam povedal zjutraj, na temelju mojega malega sporočila danes
zjutraj, o Bogu, ki se skriva v preprostosti, bi mi stvar zagotovo zgrešili, če to ne bi bilo
popolnoma originalno razodeto s Svetim Duhom in potrjeno na enak način. Vidite? Če
vstane prerok in vam pove, da je To natanko To, a Bog tega hkrati ne potrdi, pozabite
na to. Vidite? Toda Bog mora v vsaki izjavi, v vsem, To potrditi, da bi naredil To za
pravo. Tako bodo Njegovi otroci vse te stvari opazovali in bodo opozorjeni.

25 Bodite pozorni.  Sedem pečatov na Knjigi  je imelo (teh sedem Pečatov), Knjigo
zapečateno. Knjiga je popolnoma zapečatena. Ali ste razumeli? Knjiga je popolnoma
zapečatena Knjiga vse do trenutka prelamljanja sedmih Pečatov. Ona je zapečatena s
sedmimi Pečati.

Torej, to je drugače od sedmih Gromov. To je sedem Pečatov na Knjigi in Pečati ne
bodo..  Pečati  ne  bodo  razlomljeni  do  Sporočila  sedmega  angela.  Vidite?  Tako
predvidevamo,  vendar  bo  originalno  Božje  razodetje  v  tem  oglašanju  izvedeno  v
popolnosti,  v  tej  zveneči  potrjeni  resnici.  Torej,  to  je  točno  to,  kar  pravi  Beseda.
Skrivnosti se bodo zaključile v tem času. In ta Knjiga s sedmimi Pečati, spomnite se,
Ona je bila tukaj v 5. poglavju Razodetja zaprta, a v 10. poglavju Razodetja je odprta.
26 In zdaj bomo videli, kaj pravi Knjiga o tem, kako se je odprla. In to ni bilo znano,
dokler Jagnje ni vzelo Knjige, prelomilo Pečate in odprlo Knjigo. Vidite? Jagnje je moralo
vzeti Knjigo, Ona je Njegova.

Torej, spomnite se, noben človek v nebesih, noben človek na zemlji,  ne papež,
škof, kardinal, državni prezbiter ali kdorkoli že, ni mogel prelomiti teh Pečatov ali odkriti
Knjige, temveč je bilo to Jagnje. In mi smo poskušali in domnevali, se spotikali in se
spraševali in v tem je razlog, zakaj smo vsi tako zmedeni, a z Božansko obljubo, da bo
ta Knjiga odkupitve perfektno odprta s strani Jagnjeta, bo Jagnje v zadnjih dneh, v
katerih sedaj živimo, odstranilo Pečate z nje. In to ni bilo znano, dokler Jagnje ni vzelo
Knjige in  razlomilo  Pečatov,  kajti  spomnite  se,  ta  Knjiga je  bila  shranjena v rokah
Tistega, ki je sedel na prestolu. In Jagnje prihaja do Njega, ki sedi na prestolu in vzame
Knjigo iz Njegove desnice. Vzelo je Knjigo!

27 Oh, to je globoko. Poskušali bomo to pojasniti, če bomo lahko, s pomočjo Svetega
Duha. Sedaj smo odvisni od Njega. In kasneje bomo videli, da je to na koncu časa, ko
se je čas iztekel. Nobena denominacija nima pravice razlagati te Knjige. Noben človek
nima pravice, da To razlaga. Samo Jagnje je, ki jo razlaga in Jagnje je tisto, ki govori o
tem in Jagnje dela, da ta Beseda postane poznana skozi potrditev in oživi to Besedo v
življenje. Vidite? Točno tako!
28 Bodite pozorni in ni bila razodeta, dokler… Ta Knjiga ni bila razodeta, dokler se ni
iztekel čas cerkvenih dob in denomonacijskih dob in tam ni bilo več časa. Ali vidite to?
To je razkrito šele po tem, ko so se cerkvene dobe in denominacijske dobe iztekle.

V  tem je  razlog,  zakaj  je  nocoj  okrog te  zadeve toliko  nevednosti.  Vidite,  oni
vzamejo neko malo doktrino, s katero hitijo sem na eno stran, govoreč: »To je to!« In
drugi vzamejo neko drugo doktrino, s katero hitijo po tej strani, govoreč: »To je to.« In
vsak od njih gradi na osnovi tega neko denominacijo, dokler nismo dobili na stotine
denominacij. Ampak še vedno, v vsem tem gledajoč zmešnjavo, se ljudje sprašujejo: »
Kaj je resnica?« Ali ni današnje stanje točno takšno?
29 Toda On je obljubil, da se bo ob izteku časa oglasil glas sedmega angela, nato pa
bo Knjiga razkrita, vidite, v tem času. Torej, nikar ne recite: »Nihče... da tisti ljudje tam
nazaj niso rešeni.« Ampak to so tiste skrivnosti, ki jih oni niso mogli razumeti: kako je
mogoče, da je lahko Bog troje, a še vedno Eden, kako da lahko Pismo pravi, da krstite v
Imenu Očeta, Sina in Svetega Duha, in malo naprej reče, da krstite v Jezusovem imenu.
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(Vidite? Oh, tako veliko stvari.) Kako bi bilo mogoče, da bi Eva jedla jabolko in s tem
povzročila bedo po vsem svetu? Kako se lahko te stvari  zgodijo? Vendar pa je bilo
obljubljeno, da bodo te skrivnosti razkrite ob koncu časa. To so te majhne nedorečene
stvari, ki so jih ti veliki bojevniki prinesli na sceno, kot so Irinej, Martin (sveti Martin),
Polikarp in drugi in Luther in Wesley in vsak izmed njih. In kakor so prišli ter živeli dovolj
dolgo, da bi prinesli svetlobo in sijaj, so kljub temu pustili veliko stvari v temi.

Prišla je binkoštna doba in kakor Lutrova doba, so tudi oni prispeli do meje. Ampak
so še vedno v redu: ne govorim, da oni niso bili v redu. Oni so bili, vendar ostajajo
nedorečene stvari, ki jih ni bilo mogoče razložiti. Toda potem v… Zakaj? Ti Pečati še niso
bili prelomljeni, da bi resnično odkrili, kaj so te stvari. Vidite?

30 Potem pa,  v zadnji  dobi  morajo biti  vse te skrivnosti  razložene in predane.  In
Jagnje mora odpreti  Pečate in to razkriti  Cerkvi  in potem ni  več časa. Vidite? Kako
čudovito! Zatem pa ta Knjiga, to je Knjiga odkupitve, ker... Potem gre To naprej in mi
bomo malo kasneje pokazali, kako je bilo uvedenih 144.000 izmed njih in tako naprej. V
redu. To so Judje.

31 In nato, Pavel... Preberimo nekaj. Vzel sem nekaj odlomkov iz Pisma in mislim, da
bi jih morali  prebrati. Torej, odprimo sedaj vsi... Pavel, v Efežanom 1. Mnogi, ki jih
vidim,  sedaj  pišejo  in  so  prinesli  svoje  knjige  in  zapisujejo  odlomke Pisma ter  jih
označujejo v svojih Svetih Pismih, da bi to povezali. Torej, to je v redu. Všeč mi je, kaj
počnete  in  potem boste  odšli  domov  in  to  preučevali.  Vidite?  In  če  boste  to  sami
preučevali, potem boste bolje razumeli. Vidite? Samo preučujte in prosite Boga, da bi
vam pomagal to razumeti.

Torej, preberimo odlomek Pisma, ki ga imam zapisanega tukaj. Efežanom 1, 13 in
14.

V Njem ste tudi vi slišali Besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi
verovali in v Njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen.

Ta je poroštvo naše dediščine, v odkupitev ljudstva, ki si ga je Bog pridobil, v hvalo
Njegovega veličastva.

32 Vidite? Torej, medtem ko imamo Pisma odprta, dajmo... Vidite, sam Sveti Duh
osebno je tukaj Pečat. Sveti Duh je Pečat. A kaj Pečat predstavlja? Dokončano delo.
Sveti  Duh,  ki  je  pečat  nekemu posamezniku.  In  za  tega  posameznika,  ko  prejme
Svetega Duha, je njegov čas vzdihovanja pri koncu, vidite, ker je to dokončano delo.

33 Kot  takrat,  ko  sem  še  delal  za  železniško  družbo  in  smo  nalagali  v  vagone
pločevinke ter različne stvari iz tovarne pločevink. A preden bi smeli vagon zapečatiti, je
prišel kontrolor, da bi preveril, ali je bil vagon pravilno natovorjen. Če ne, bi se prvič, ko
bi z nečim trčil, vse stvari prevrnile ter polomile in železniška družba bi odgovarjala za
to. In ta kontrolor bi vse preveril ter ugotovil, ali so vse stvari na svojem mestu. Če
temu ne bi bilo tako, bi vagon zadržal. In potem bi morali celoten postopek ponoviti,
dokler kontrolor ne bi bil zadovoljen. In potem, ko je bil kontrolor zadovoljen, bi zaprl
vrata. Kontrolor bi zaprl vrata. In kontrolor bi na njih udaril pečat, zatem pa nihče več
ne bi mogel odstraniti pečata, dokler vagon ne bi prispel na svoj cilj.

34 To je tisto, kar je Sveti Duh delal. Vidite? On gre in On nadzoruje. V tem je razlog,
zakaj ne morete imeti teh stvari in... Vi pravite: »Jaz sem govoril v jezikih in jaz sem
vzklikal  in  jaz  sem plesal  v  Duhu.«  To  nima  nič  opraviti  s  tem.  Vidite?  Sveti  Duh
preučuje osebo, vse dokler On ni resnično zadovoljen in ve, da... Potem so zapečateni za
njihovo večno destinacijo. Tam ni ničesar, kar bi lahko kdajkoli odstranilo ta pečat.

Sveto Pismo (ali si zapisujete odlomke iz Pisma), v Efežanih 4,30 pravi…

Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani
za dan odkupitve.

Držite to besedo “odkupitev”, vidite, vse do dneva, ko bo Knjiga odkupitve razkrita,
ko bo Odkupitelj prišel po Svojo lastnino. Nihče drug ne more tega storiti. Ne žalostite
Ga. Na primer, delajte stvari, ki Bogu ugajajo, kajti Knjiga je zdaj zapečatena in vi ste
zapečateni. Sam Sveti Duh je ta Pečat.

35 Pečat pomeni... (Torej, to so besede, ki sem jih vzel iz slovarja.) “Pečat” označuje
dokončano delo. In ko je prelomljen sedmi Pečat, je Božja skrivnost, ki je zapečatena v
teh skrivnostnih Pečatih, dokončana do tistega dne, ko je Pečat prelomljen in potem je



POVEZAVA MED SEDMIMI CERKVENIMI DOBAMI IN SEDMIMI PEČATI 7

razkrito, kaj je bilo znotraj njega.

Če se človek vpraša, kaj je v vagonu, bi rekel: »V njem bi morala biti takšna-in-
takšna stvar. Tam bi moralo biti...« On domneva. Toda, ko je pečat prelomljen in so
vrata odprta, potem vidimo v notranjost in natanko vidimo, kaj je v njem. Ali  vi  to
vidite? In to bo storjeno šele ob koncu časa.

36 Druga stvar, ki jo predstavlja pečat, je lastništvo. Pečat ima na sebi znak, ki kaže
na lastnika. Ko ste odkupljeni s krvjo Jezusa Kristusa in zapečateni s Svetim Duhom, ne
pripadate več svetu ali katerikoli stvari, ki se nanaša na svet. Vi ste Božja lastnina.

Še ena stvar, pečat je tudi varnost. Pečat pomeni, da ste varni. Torej vi, ki ne
verjamete v večno varnosti, ne vem, ampak zdaj... Pečat pomeni varnost do njegovega
cilja. Gorje tistemu, ki bi poskušal prelomiti ta pečat! A Pečat Svetega Duha ne more biti
prelomljen.

Vsi ste me slišali govoriti, češ kako ljudje pravijo: »Hudič me je napeljal, da bi to
storil.«  Ne,  ne,  hudič  ni  storil  tega.  Le vi  niste  bili  zapečateni  znotraj,  kajti  ko ste
zapečateni znotraj, je on zapečaten zunaj. Vidite?

37 Torej, vi ste šli k njemu. On ni mogel vstopiti v vas, kajti edini način, da bi lahko
vstopil  v vas je, da bi  šel  skozi  isti  proces, kot ste šli  sami. On bi  moral  biti  rešen,
posvečen in napolnjen s Svetim Duhom, a potem bi bil vaš brat. Tako vidite, da on tega
ni  mogel  storiti,  ne,  ne.  Vi  ste  pravkar  prišli  do  mejne  črte,  a  ste  se  vrnili  nazaj,
hrepeneč za posvetnimi  stvarmi.  Ena takšna oseba še sploh ni  prestopila  tja  čez v
Kanaan, ali vidite, onkraj Jordana, da bi umrla sebi.
38 Torej, bodite pozorni. Ta Knjiga je zapečatena in vi ste zapečateni s to Knjigo, do
dneva Odkupitve. Ponovno je v pismu Rimljanom 8, 22 in 23. Vzemimo to in bomo dali
temu eno podlago, potem pa mislim, da bomo to malo bolje razumeli, če bo vsaka oseba
brala  sama zase.  Tukaj  vam dajem nekatere  odlomke iz  Pisma,  da  bi  o  njih  lahko
razpravljali, dokler še imamo čas. Torej, 8, Rimljanom 8, 22, da začnemo:

Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine.

Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko
željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa.

39 Oh, moj! Ali nam starejšim te stvari ne dajejo dobrega občutka? To bi moralo vsem
nam proizvesti dobre občutke, medtem ko čakamo na ta trenutek. Mi razumemo, da se
bo to zgodilo v prvem vstajenju. Vidite? Narava vzdihuje, mi vzdihujemo, vse vzdihuje,
ker se zavedamo, da je nekaj narobe. In edini  način, s katerim lahko vzdihujete in
čakate na to, je zaradi novega življenja, ki je prišlo sem notri in govori o novem svetu.

40 Tako kot moja žena… Ne tako dolgo nazaj, smo šli tja čez v supermarket in jaz sem
dejal, da smo naleteli na nekaj čudnega. Neka dama je imela obleko in to je bilo tako
čudno, vidite. Skoraj nobena izmed njih ne nosi obleke, vidite. In nekako so pozabljive,
ko gredo ven brez njih. One so namerno pozabljive. In tako, Meda mi je dejala, rekla je:
»Billy, zakaj je to tako?« Ona je dejala…

»Oh,« sem dejal, »to je le duh te nacije.« In jaz sem dejal: »Ko greš v Nemčijo, oni
posedujejo določenega duha. Pojdi na Finsko, oni imajo nacionalnega duha. Prideš v
Ameriko in tudi mi imamo nacionalnega duha.« Naš nacionalni duh je zabava, šala. Ali
veste,  zakaj? Ker smo bili  osnovani  na apostolski  doktrini.  Mi  smo bili  osnovani  na
vodstvu velikih mož, kot je Washington, Lincoln. Vendar smo zapustili ta temelj in vemo,
da to prihaja. Mi vemo, da imajo atomske bombe na sebi  napisana naša imena. Mi
vemo, da je pred nami suženjstvo. Nobene potrebe ni, da bi se slepili.

41 To me spominja na nekatere od teh komikov, ki hodijo tja dol in govorijo te šale in
se nespametno obnašajo in ženske, ki se na svoj način nespametno obnašajo in moški
skupaj. To me spominja na majhnega fanta, ki je šel čez pokopališče in žvižgal ter se
prepričeval, da se ne boji. Vidite? Zagotovo, da se je bal. On ne more nikogar preslepiti,
v tem je razlog, zakaj je žvižgal. Vidite? Skušal je povedati, da se ne boji, pa vendar se
je.

In tako je tudi danes. Ampak, oh, kakšno blagoslovljeno upanje je za vernika, ki
dviga roke, ker se je odkupitev približala. Ko vidi te stvari, ki se pojavljajo, je to pravi
čas za vernika.

42 Torej, te stvari, naša telesa vzdihujejo... Ali ste kdaj opazili drevo, kako se bori za
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svoje življenje? Želi živeti. In samo opazujte žival, kako se pred smrtjo bori. Opazujte
človeško bitje. Torej, narava vzdihuje. Mi v naših življenjih vzdihujemo. Vidite? Vemo, da
je nekaj narobe. Mi iz teh verzov vidimo, da je bilo nekaj izgubljeno, oboje, in zemlja in
človek. Stvarstvo je v vsaki vrsti nekaj izgubilo, ker iz te navdihnjene Besede vidimo, da
iz nekega razloga obstaja vzdihovanje. Vi ne vzdihujete, če za to nimate nekega razloga.
Tako, kot sem že govoril o črnilu, je to zaradi namena.

43 To je način v molitvi za bolne, vse dokler ne najdete vzroka... Jaz poznam zdravilo,
toda najti  moram vzrok. V tem je tudi  razlog, zakaj so vizije tako zelo potrebne in
obljubljene. One razkrivajo skrivnosti src, osebi govorijo, kje je storila svoje napake in
kaj naj naredi. Vidite? Ne glede, koliko zdravil jemljete ali koliko olja izlivate na njihove
glave ali kako glasno bo nekdo kričal nad vami, če je tam nekaj, kar je napačno, se bo
on še vedno nahajal tam. Ko sem dejal »on«, sem mislil na Satana.

Vidite, kakorkoli mi danes v medicini napredujemo, še vedno ne vemo nič o teh
stvareh. Vi pravite: »On ima raka.« Torej, to še ničesar ne pomeni, to je samo njegovo
ime. To je medicinski izraz, rak. To nima nič opraviti s tem, kaj to je. To je samo ime, s
katerim  ga  imenujemo.  Mi  ga  samo  kličemo  z  imenom rak.  Toda  v  resnici,  ko  ga
razčlenimo na to, kaj dejansko je, je to hudič.

44 Torej, mi pravimo »greh«. Mi to samo imenujemo greh, na primer kaj on je. Kaj je
greh? Mnogi ljudje pravijo: »Opijanjanje, prešuštvo.« Ne, ne. To so le lastnosti greha.
To je  tisto,  kar  greh proizvaja,  vidite,  toda pravi  greh je  nevera.  To je,  kjer  je  bil
imenovan in je dobil ime. Če ste vernik, ne boste počeli teh stvari. Ampak ne glede na
to, kako svete se poskušate narediti ali kako religiozni poskušate biti, če vi te stvari
počenjate, ste nevernik. To je po Pismu.
45 Torej, nekaj je izgubljeno in to vzdihuje. Poskuša se vrniti nazaj, da bi se vrnilo v
svoje originalno stanje. Ali si lahko predstavljate nekoga, ki pade iz zemeljskega površja
nekam v globoko jamo in potem se bori, vzpenja in trga? Iz nekega razloga morajo priti
ven iz  luknje.  Oni  niso v svojem originalnem stanju in  obupno kričijo,  praskajo po
stenah, ustvarjajo hrup ali delujejo na nek drugi način. Vzdihujejo, ker se želijo vrniti v
svoje originalno stanje.
46 To je tako, kot če je oseba udarjena z boleznimi, je v mukah in bolečinah (nekoč
niso bili v takem stanju), toda oni vzdihujejo. Zakaj? Niso v redu, obstaja nekaj, kar je
napačno in vzdihujejo, ker se poskušajo vrniti tja, kjer so bili zdravi. In ko narava in
človek, kot pravi Sveto Pismo, »vzdihujejo«, to kaže na to, da obstaja nekaj, zaradi
česar niso v položaju, v katerem bi morali biti. Od nečesa so odpadli.

47 Torej, ni nam potrebno, da bi nam kdorkoli to razlagal. Vidite? Kajti, mi vemo, da je
bilo to večno Življenje, od katerega so odpadli, tako da so izgubili pravico do večnega
Življenja, to je bilo po padcu Adama in Eve, ki sta v Edenskem vrtu padla od večnega
Življenja v smrt in sta vso naravo, ki je bila pod njima, potegnila v smrt.

Pred Adamom ni nobeno drevo nikoli umrlo. Niti žival ni umrla pred Adamom. In
obstaja samo ena stvar, ki ne more umreti in to je Bog, ker je On večen. In to je edini
način, da bi se lahko kdajkoli izognili smrti. V sebi moramo imeti večno Življenje, da bi
bili Božji sinovi in hčere. Toda ko smo umrli, kot sem dejal v sporočilu danes zjutraj…
Zaradi greha smo prodali našo rojstno pravico in prešli čez prepad. Torej, mi smo na tej
drugi strani prepada izven Božjega dosega.
48 Ampak  seveda,  ko  je  Adam  padel  v  smrt,  je  s  tem  prinesel  smrt  celotnemu
stvarstvu. Torej, njemu je bila dana svobodna volja odločanja. Njemu je bila dana prav
tako, kakor nam, da bi lahko naredili izbor.

Torej,  Adam in  Eva,  na  začetku… Pred  njima  se  je  nahajalo  drevo  spoznanja
dobrega in hudega, prav pred njima in enako drevo je postavljeno pred vsakega od nas.
Vidite, Bog ni naredil za Adama in Evo... Vi pravite: »Pa to je bila njuna krivda.« Ne,
zdaj ni. To je vaša krivda. Vi tega ne morete več pripisati Adamu. Vi morate to prenesti
na sebe, ker je dobro in hudo postavljeno pred vas. Mi smo postavljeni na iste temelje
kot Adam in Eva.
49 Toda ali vidite, ko smo odkupljeni, ne želimo več naše lastne izbire, ampak želimo
Njegovo izbiro. Vidite? Torej, Adam in Eva sta želela svoj lasten izbor. Želela sta odkriti,
kaj pomeni imeti modrost. Tako, da sta se spustila v to in to je povzročilo smrt.

50 Torej, ko je človek odkupljen, ni več zainteresiran za šolsko izobraževanje. Ne skrbi
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več za stvari tega sveta, za modrost tega sveta. On sploh noče imeti več izbire. Kristus
je bil njegova izbira in to je vse, on je odkupljen. On pravzaprav ne želi več voditi sebe.
On ne želi več, da bi mu kdo govoril, kam naj gre in kaj naj dela. On pravzaprav čaka in
ugotavlja izbor svojega Stvarnika. Potem gre v imenu svojega Stvarnika, ko mu Stvarnik
reče, da naj gre.

Toda človek išče modrost, želi odkriti: »To območje je precej dobro, vendar pa mi
oni tam čez bolje plačajo, tako da bom odšel tja.« Vidite, modrost.

51 Torej, ko je Adam grešil, priklanjajoč se presojanju svoje žene, namesto da bi se
držal Božje Besede, je bilo to tisto, kar je Adama pripeljalo v greh. Njegova žena je
razpravljala s Satanom in potem je Adamu proizvedla produkt tega in Adam je zapustil
Besedo in se prodal. On je prav tako izgubil svojo dediščino, ko je izgubil svoje druženje
in pravico do Življenja. Spomnite se: »Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl.
«

In ko je izgubil svoje Življenje, je prav tako izgubil nasledstvo v življenju, kajti imel
je popoln in suveren nadzor nad zemljo. On je bil Bog na zemlji. Bog je Bog univerzuma,
vsepovsod. Toda Njegov sin je imel to zemljo pod svojim nadzorom. Lahko je govoril,
lahko je dajal imena, lahko je izrekal, lahko je zaustavil naravo, lahko je storil karkoli je
hotel. Toda, ko je on to storil, je svojo dediščino izgubil.

Torej,  Adam bi lahko rekel: »Naj se ta gora od tu premakne tja,« in ona bi  to
naredila. Adam bi lahko rekel: »Naj se to drevo, ki je tukaj, izruje in presadi tja čez.« In
to bi se zgodilo, vidite, ker je imel popoln in suveren nadzor, kot manjši bog pod Bogom,
našim Očetom, ker je bil Božji sin.

52 Mar se ne bi  mogli  tukaj preprosto za trenutek ustaviti  in imeti  prave pridige?
Vidite? Oh,  potem, če je  Kri  to  očistila  in  vrnila  nazaj,  kaj  je  potem sedaj? Vidite?
Poglejte, kaj je Božji Sin, drugi Adam, delal. In dejal je: »Dela, ki jih jaz opravljam,
boste tudi vi opravljali.« Vidite?

Poglejte, Adam je izgubil svojo dediščino: zemljo. Torej, to je iz njegove roke prešlo
k tistemu, kateremu je to prodal, Satanu. Prodal je svojo vero v Boga za Satanovo
presojanje. Zaradi tega, njegovo večno Življenje, njegova pravica do Drevesa Življenja,
njegova pravica do zemlje, ki mu je pripadala, on je vsaki del tega prepustil  v roke
Satanu. On je to izročil iz svojih rok Satanu. Zaradi tega, to je bilo... To je prišlo nazaj in
je bilo onesnaženo in Adamovo seme je uničilo nasledstvo, ki bi ga Adam moral imeti, in
to je zemlja. To je res, vidite, Adamovo seme.

53 V preteklih dneh sem se zaustavil v Tucsonu, kjer živim. In tam sem se pogovarjal
z nekom na vrhu planine ter gledal navzdol. Rekel sem: »Kaj menite, pred 300 leti je
star  Indijanec  Papago  prihajal  sem dol  v  sedlu  s  svojo  squaw (ženo)  in  otrokom,
sedečim od zadaj, da bi odjahal nekam tja, kjer bi živel v miru. Tam ni bilo prešuštva,
ne viskija, ne kockanja, nič takega ni bilo med njimi. Živeli so čisto. In kojoti so prihajali
zavijajoč, da bi se umili, vsako noč, sem v Tucson, in iglavci ter kaktusi so cveteli ob
obrežju in Jehova je gledal nad vsem tem in zagotovo je bil nasmejan.«

Toda po tej poti je prišel beli človek in kaj je naredil? Izruval je kaktuse. Zemljo je
onesnažil  s pločevinkami piva in steklenicami viskija. Uničil  je moralo naroda. Edini
način, s katerim je mogel iztrebiti Indijance je bil, da so pobili njihovo hrano, bizone.

54 Ko sem pred nekaj dnevi v muzeju Tumbstone bral, v tem muzeju, in sem videl
fotografijo Geronima... In mnogi izmed vas morda mislite, da je bil Geronimo izobčenec.
Zame je bil originalni Američan. On se je samo boril za tisto, kar je bilo prav, za zemljo,
ki mu jo je dal Bog: za narod in življenjski prostor. Jaz mu ne zamerim.

In ko so ti beli vojaki prišli tja in s silo vzeli zemljo in jih uničevali kot roje muh… In
tam  je  bila  izvirna  slika  Geronimovega  glavnega  zdravniškega  štaba  ali  njegove
bolnišnice. To so bile le dve ali  tri  odeje preko nekaj delov borovine. In ti  ranjenci,
resnični, pravi Američani, Indijanci, ki so se borili za svoje od Boga dane pravice... In
tam je  Geronimo  s  svojim  lastnim otrokom na  boku  stal  in  opazoval  svoje  lastne
bojevnike, kako krvavijo, umirajo, brez penicilina ali česarkoli drugega, brez možnosti,
da bi jim lahko pomagal, originalni, od Boga dani Američani! In potem ga imenujejo
odpadnik? Jaz mu pravim gospod.

55 Cochise  (indijanski  poglavar)  se  ne  bi  nikoli  predal.  Bil  je  star  človek.  Toda
ameriška vojska, vsi so bili usposobljeni in so odhajali na poboje bizonov. Odhajali so na
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neke vrste izletov, Sharpe je izumil puško za bizone in ko so se vračali, so govorili: »Oh,
danes sem imel dober dan.« Ko so streljali iz tovornih vagonov ali kočij, so govorili: »
Danes sem jih ubil štirideset.« Štirideset bizonov, ki bi preskrbeli celotno indijansko
pleme dve leti in morda še več. In kaj so naredili z njimi? Pustili so jih ležati v puščavi.
Njihova trupla so prekrila tla in smrad je prekril zemljo. Raztrgali so jih kojoti.

56 Ko bi Indijanec ubil  bizona, bi  to bil  verski obred. Vzel bi  njegova kopita in jih
shranil, da bi iz njih naredili skodelice. Jedli so njegovo meso, celo njegovo drobovino.
Vzeli bi vso njegovo meso in ga obesili, da se posuši. Prav tako so sušili kožo, da bi iz
nje naredili oblačila ter šotore, ničesar ni bilo...

Toda, ko je prišel belec... Belec je pravzaprav odpadnik. On je baraba. In prišel je
ter pobil te bizone in Indijance sestradal do konca. Vsak resnični moški bi se boril za od
Boga dane pravice.  To,  kar  so storili  ameriškim Indijancem, je  madež na ameriški
zastavi. Konec koncev, zemlja je pripadala njim.

Kaj bi si mislili, če bi Japonska ali Rusija, če bi oni prišli sem in rekli: »Poberite se
od tod! Odidite tja ven,« in bi  nam in našim otrokom storili  isto stvar,  kot smo mi
Indijancem? Toda spomnite se, mi smo posejali in sedaj bomo želi. To je Božji zakon, ali
veste? Obstaja čas sajenja in čas žetve. Mislim, da je to zelo slabo, tako je.

57 Torej, kaj se je zgodilo? Okuženo Adamovo seme je popolnoma zastrupilo in uničilo
zemljo. Ali veste, da Sveto Pismo govori o tem? In ker je to storilo (okuženo Adamovo
seme), ga bo Bog uničil. Bi radi to prebrali? Poglejmo si. Jaz imam to zapisano tukaj.
Odprite Razodetje, 11. poglavje in bomo to našli. Odprite v Razodetju 11. poglavje in
bomo videli, kaj je Bog rekel o tistih, ki uničujejo zemljo. V 11. poglavju in vzemimo 18.
vrstico, mislim da je ta, 11,18, tukaj smo.

Narodi  so  pobesneli,  a  prišla  je  Tvoja  jeza,  …(poglejte  sedaj  Božjo  jezo)…  in
trenutek, da se sodijo mrtvi, da dobijo plačilo Tvoji služabniki preroki, sveti in kateri se
bojijo Tvojega Imena, mali in veliki, in da se pokončajo tisti, ki pokončujejo zemljo.

58 Kaj se jim bo zgodilo? Poželi bodo tisto, kar so sejali, zagotovo. Ko vidite greh,
kako drvi po ulicah... Le koliko jih bo te nedeljske noči, koliko prešuštev bo storjenih v
tem mestu? Koliko žensk bo danes prekršilo svoje zakonske obljube, v tem zemeljskem
kotičku tu spodaj, imenovanem Jeffersonville? Kaj menite, koliko primerov splavov je
zabeleženih v Chicagu v tridesetih dneh? Med 25 in 30 tisoč na mesec, poleg tistih, ki
niso registrirani. In koliko viskija se spije v mestu Chicago? Kaj menite, kaj vse se zgodi
v Los Angelesu v enem dnevu? Kolikokrat je bilo danes v Jeffersonvilleu Gospodovo Ime
zaman uporabljeno. Ali je boljše danes ali pa je bilo boljše takrat, ko je George Rogers
Clark prispel tja na splavu?

Poglejte, mi smo zemljo popolnoma zastrupili z našo umazanijo in Bog bo uničil
tiste, ki uničujejo zemljo. Bog je tako rekel. Vedno sem mislil, da je nekaj v meni, da bi
se povzpel v gore in opazoval, kako je vse to Bog uredil.

59 Sovražim Florido, kjer so postavili vse te umetne palme... Oh moj. Raje bi videl
krokodila nekje v divjini, kako maha z repom, kot pa vse tiste palme, ki jih postavljajo
tam zunaj in vse stvari, ki jih počnejo v Hollywoodu, in ves ta čar in kup pijancev in...
Oh, moj! Jaz ravno mislim: »Nekega dne, nekega dne...« Da.

60 Toda spomnite se,  Sveto Pismo je dejalo v 5.  poglavju Mateja,  da bodo krotki
podedovali zemljo. Tako je. Krotki in ponižni bodo podedovali zemljo. Jezus je dejal: »
Blagor krotkim,« tistim, ki so preprosti, ki ne poskušajo biti nekaj velikega, »kajti deželo
bodo podedovali.« Jezus je tako rekel. Da.

Onesnažili so jo in Bog jih bo uničil, ampak krotki bodo podedovali zemljo, potem
ko bo prečiščena.

61 Torej,  oh  moj!  Izgubljena  listina  o  lastniški  pravici  je  zdaj  v  rokah prvotnega
Lastnika,  vsemogočnega  Boga.  Listina  o  lastniški  pravici  do  zemlje  in  do  večnega
Življenja, ko je Adam to izgubil, ni mogla priti v umazane Satanove roke, zato se je
vrnila k pravemu Lastniku, osebno k Bogu. Poiskali bomo to, samo za trenutek. On sedi
tam na prestolu, z njo v Svojih rokah, s to listino. Oh, prijatelji, to mi je priklicalo moja
verska čustva. Listina o lastniški pravici do večnega Življenja, listina, ki povzema večno
Življenje, ki ga je Adam izgubil zaradi modrosti, namesto vere, se je vrnila nazaj v roke
Lastnika, vsemogočnega Boga. Kako velika stvar!

V redu. Čaka… Kaj se z njo dogaja? Ona je v Božjih rokah in čaka na čas, ko se bo



POVEZAVA MED SEDMIMI CERKVENIMI DOBAMI IN SEDMIMI PEČATI 11

zahtevalo to, kar je bilo odkupljeno. On je odprl pot odkupitve. On je ustvaril pot vrnitve
in nekega dne bo Odkupitelj to vrnil nazaj. Ali vidite, do kod sedaj prihajamo? Proučili
bomo to Osebo, ki sedi na prestolu. V redu.

62 Čakajoč na čas, ko se bo zahtevalo to, kar je bilo odkupljeno - to je odkupitev.

Kaj je ta Knjiga odkupitve, ta listina lastniške pravice, povzetek lastniške listine? Vi
pravite: »Povzetek?« Kaj ta povzetek pomeni? To pomeni, da je to preiskano vse tja
nazaj do začetka. Kot ta majhna… Kot ta majhna kapljica črnila danes zjutraj, ko je
padla v belilo, ona se je vrnila vso pot nazaj. In ko je greh bil priznan in je padel v Kri
Jezusa Kristusa (oh, moj), se je vse skupaj vrnilo naravnost nazaj k Stvarniku in vi ste
postali Božji sin. Povzeta listina lastniške pravice je v rokah Vsemogočnega. Oh, moj!

Adam ni mogel izpolniti zahtev za odkup, potem ko je izvedel, da jo je izgubil. On
je grešil in ločil sebe od Boga in je bil na tej strani brezna, tako da je ni mogel odkupiti.
On tega ni mogel storiti, ker je tudi sam potreboval odkupitev, tako da on tega ni mogel
storiti.

63 Pod tem odkupom se razume vso pravno lastništvo na vse, kar je bilo izgubljeno s
strani Adama in Eve. Oh, moj! Kaj to ustvarja ponovno rojenemu kristjanu! To je pravno
lastništvo do te listine, listine lastniške pravice do večnega Življenja, kar pomeni, da
imate v lasti vse, kar sta Adam in Eva izgubila. Huhh! Kaj je s tem, brat? Posedovanje te
listine!

64 Toda zakon je zahteval sorodnika odkupitelja. Božji Zakon je zahteval sorodnika
Odkupitelja. Če želite to zabeležiti, »sorodnik Odkupitelj«, najdite ga v 4. Mojzesovi
knjigi 25. Nimamo časa, da bi to v celoti raziskali, kot veste, vsak prebrani tekst bi
zahteval vso noč.

Vendar je Božji zakon sprejel zamenjavo. Torej, kaj bi bilo, če Bog ne bi sprejel
ponudbe za zamenjavo? Toda ljubezen Ga je navedla, da je to storil, saj človek ni imel
poti, da bi se lahko vrnil in zanj ni bilo načina, da bi prišel nazaj, bil je izgubljen. Toda
Božja milost je proizvedla sorodnika Odkupitelja v osebi Jezusa Kristusa. Zakon je to
zahteval in milost je izpolnila njegove zahteve. Oh, »Čudovita milost, kako lepo zveni...«

65 Božji  zakon  je  zahteval  zamenjavo,  ki  je  morala  biti  nedolžna  in  kdo  je  bil
nedolžen? Vsak človek je bil rojen iz spolnega odnosa, na seksualen način, vsak. In
edini, ki ni bil, je izgubil pravico do večnega Življenja in ki bi lahko bil vladar na zemlji.
O, ko samo razmišljam o tem delu Pisma: »Kajti, Ti si nas odkupil Bogu in mi bomo
vladali in bomo kralji in duhovniki na zemlji.« Oh moj, kakšen sorodnik Odkupitelj... O,
kakšno zgodbo bi imeli tukaj!

Bodite pozorni, Zakon je zahteval sorodnika Odkupitelja, da bi odkupil izgubljeno
stvar. Milost je izpolnila svoje zahteve v Osebi Jezusa Kristusa. Kajti sorodnik mora biti
rojen po človeški vrsti.

66 Torej, kako bi lahko, ko pa mora vsak človek, ki se rodi...  In vsak, ki ne more
videti, da je bilo tam spolno dejanje, pa dobro, potem je popolnoma slep, vidite, saj je
vsak rojen človek bil rojen od ženske. A Bog je zahteval sorodnika Odkupitelja in On
mora biti človek. Oh moj, kaj boste sedaj storili? Zakon zahteva sorodnika Odkupitelja.

Torej,  On ni  mogel  sprejeti  angela,  On je moral  imeti  človeka,  saj  mi nismo v
sorodu z angeli,  mi  smo v sorodu drug z drugim. Angel  ni  nikoli  padel.  On je bitje
drugačne vrste, on ima drugačno telo. Nikoli ni grešil ali kaj takega, on je drugačen.
Vendar pa zakon zahteva sorodnika odkupitelja, a na zemlji je vsak človek bil rojen s
spolnim odnosom.

Torej, ali ne vidite, to je tisto, od kod to prihaja. To je točka, kjer se je začel greh.
Torej ali vidite, kje smo sedaj? Od tam vstopa sem to kačje seme. Vidite?

67 Poglejte  torej,  zahtevan  je  bil  sorodnik  Odkupitelj  in  ta  Odkupitelj  (sorodnik
Odkupitelj),  mora  biti  rojen  po  človeški  vrsti.  Tukaj  nas  pušča  to  na  robu,  ampak
dovolite mi, da vam to razglasim s trobento. Deviško rojstvo je ustvarilo ta produkt.
Amen. Deviško rojstvo je proizvedlo tega sorodnika Odkupitelja, nihče drug, vsemogočni
Bog je postal Emanuel, eden izmed nas. Emanuel! Sorodnik Odkupitelj je bil pripravljen.

Ali vidite, kako Bog izpolnjuje zahtevo? In tukaj ni ničesar, kar bi mi lahko naredili.
In potem je prišla milost ter prekrila zakon in proizvedla ta produkt. Amen!

68 O, ko boste prišli  do Hiše: »Ko bom dobil  mojo malo brunarico tam spodaj,« o
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kateri poje brat Neville. Ko boste nekega jutra tam spodaj slišali, kako poje: »Čudovita
milost, kako lep zvok, ki je rešila nesrečneža, kakor sem jaz!« Boste rekli: »Slava Bogu!
Staremu bratu Branhamu je to uspelo, tukaj je. Vidite?«

Da, oh! To je milost, ki je naučila moje srce strahu,

To je bila milost, ki me je osvobodila strahu;

Kako čudovito se je prikazala ta milost

Od prvega trenutka, ko sem zveroval.

Počakajte, dokler ne dospemo do tega, čez nekaj trenutkov!

O, moj!

69 Torej, poglejte. Rutina Knjiga daje čudovito sliko tega, kot sta Boaz in Naomi, ki je
izgubila posest. Vi to veste in vi ste me slišali, da sem to pridigal, ali ne? Dvignite svoje
roke, če ste me slišali, da sem to pridigal, torej vi to razumete. Vidite? Boaz je moral
postati odkupitelj in on je bil edini, ki bi lahko to storil. Moral je biti sorodnik, bližnji
sorodnik in ko je odkupil Naomi, je dobil Ruto. To je bil Jezus, Boaz je bil tip Kristusa in
ko je odkupil Izrael, je dobil pogansko Nevesto. Torej, vidite... To je prečudovito. To
imamo na kasetah, jaz sem prepričan, nekje tukaj, če bi želeli to imeti.

70 Torej, poglejte sedaj. On je moral biti sorodnik. Torej, ali vidite, en angel tega ni
mogel storiti, človek tega ni mogel storiti; to je moral biti človek, vendar ni smel biti
rojen iz žene s spolnim odnosom. Torej, v tem deviškem rojstvu je Sveti Duh obsenčil
devico Marijo in zato Jezus ni bil Jud. Jezus ni bil niti pogan. Jezus je bil Bog. To je res.
Njegova kri ni izšla iz nobenega spolnega dejanja. On je bil sveta ustvarjena Božja kri.
In mi nismo rešeni po judovski krvi, prav tako nismo rešeni po poganski krvi. Rešeni
smo po Božji krvi. To je v skladu s Svetim Pismom. Ona tako pravi. Mi smo rešeni…

71 Torej, ali vidite, Jezus je Bog. On ni bil tretja Oseba, četrta Oseba, druga Oseba. On
je bil Oseba. On je bil Bog, vidite? On je bil Bog Emanuel. Bog je prišel navzdol iz Svoje
slave in se razodel...

Jaz imam rad to zgodbo od Booth-Clibborna, to veličastno, prelepo himno.

Navzdol iz Svoje slave, večno živa zgodba,

moj Bog in Zveličar je prišel, Jezus je Njegovo Ime.

Rodil se je v jaslih, med svojimi bil je tujec,

Človek žalosti, solz in agonije.

Oh, kakšno sočutje nam je prineslo odrešenje;

Ko v mrtvi noči ne izgine nobeno upanje;

Bog, dragocen in nežen, je odložil Svoj sijaj,

Sklonil se je, me zasnubil in rešil mojo dušo.

O, kako Ga ljubim! Kako Ga obožujem!

Moj dih, moj sončni žarek, vse moje v vsem!

Velik Odkupitelj je postal moj Odrešenik,

Velik Stvarnik je postal moj Odrešenik,

In vsa polnost Boga prebiva v Njem.

To je tisti, ki je izpolnjeval pogoje.

72 Milost je proizvedla Osebo Jezusa Kristusa. In mi smo sedaj našli to Knjigo... Bog je
razširil svoj šotor, prišel je od Boga, da bi postal človek. Vložil je svoj napor, da bi iz
Vsemogočnega postal  človek in  zavzel  obličje  človeka,  da  bi  lahko umrl  in  odkupil
človeka. Samo počakajte, dokler Ga ne bomo videli, ker tam ni bil nihče vreden. Vidite?

73 V redu. V Svetem Pismu, v knjigi o Ruti, kot ste o tem že brali, boste ugotovili, da
so eno takšno osebo imenovali goel, g-o-e-l. On je bil imenovan goel, oziroma to je bila
oseba, ki je bila sposobna izpolniti vse zahteve; a goel mora biti zmožen, da to stori,
mora biti pripravljen, da to stori in mora biti sorodnik, bližnji sorodnik, da bi lahko to
storil. In Bog, Stvarnik duha, je postal naš sorodnik, ko je postal Človek z namero, da bi
lahko nase vzel naše grehe, plačal ceno in nas znova odkupil nazaj k Bogu.
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Tukaj je to. Tu je Odkupitelj. Kristus nas je sedaj odkupil. Mi smo sedaj odkupljeni,
ampak On še ni začel uveljavljati svojega lastništva. Torej, vam se ni treba strinjati s
tem, ampak počakajte še samo minuto, potem bomo videli.

74 On tega še ni začel zahtevati. Vidite? Če je On vzel Knjigo odkupitve in vse, kar je
Adam imel in kaj je izgubil, je Kristus to odkupil nazaj in On nas je že odkupil, vendar še
ni vzel Svoje lastnine. On tega ne more do odrejenega časa. In nato bo prišlo vstajenje
in zatem bo zemlja ponovno obnovljena in potem bo On vzel posest, Svojo posest, ki jo
je dobil takrat, ko nas je odkupil. Vendar bo to storil v odrejenem času. Oh, moj!

75 To je opisano v Knjigi sedmih Pečatov, o kateri sedaj govorimo. V redu. Knjiga
odkupitve, vse to je opisano tukaj znotraj. Vse, kar bo Kristus delal do konca, nam bo
razodeto ta teden v sedmih Pečatih, če nam bo Bog dopustil.  Vidite? V redu. To bo
razkrito. Bo razkrito in medtem ko se bodo pečati prelamljali in se odpirali za nas, bomo
lahko videli, kaj je ta velik načrt odrešenja in kdaj in kako bo to storjeno. Vse to je skrito
tukaj v tej Knjigi skrivnosti. To je bilo zapečateno s sedmimi Pečati. In tako, Jagnje je
edino, ki jih lahko razlomi.

In sedaj (oprostite), mi spoznavamo… Če bi želeli pogledati v Pismo, si lahko to
ogledate v Jeremiji in v njem to najdete… Ko je odšel v izgnanstvo z zemlje, saj veste,
on je pripeljal svojega strica... Sin njegovega strica je imel neko posest in on je izvršil ta
nakup in če to vse vzamemo... Mi imamo to prav tako v sedmih cerkvenih dobah, te
Pečate in tako naprej, v tem.

76 Vidite, v Stari Zavezi je bil pečat kakor zvitek, kot je ta. (Brat Branham uporablja
kos papirja, da bi prikazal zvijanje, zapečatenje in odpiranje tega zvitka - urednik.) In
tukaj je bila skrivnost, a ta skrivnost je bila skrita. V redu, to je bilo zapečateno okrog in
postavljeno sem, točno na to-in-to. Nato je bila znotraj zavita naslednja skrivnost, kar
naj bi bilo to nasledstvo in se je odvilo tukaj na tej strani: »Ta pravica zahteva to-in-to.«
In to je šlo vse do konca, dokler to ni bil en zvitek, saj ljudje v tistem času niso imeli
knjig, kot je ta. To je bilo v zvitku. (Koliko od vas to ve?) Imenovali so ga zvitek. Torej,
en zapečateni zvitek, vi bi lahko prelomili enega tukaj (in kar je bila njegova skrivnost),
prelomili bi ga, da bi se razrešil in vi bi lahko videli, kakšna je bila ta zahtevana pravica.
In potem bi prelomili drugega, da bi se lahko odvil in potem bi lahko videli, kakšna je
bila ta zahteva.

77 In vsa ta stvar tukaj je sedem Pečatov. Imamo Božje skrivnosti od stvarjenja sveta,
ki so vse zapečatene znotraj in so razkrite skozi sedem različnih Pečatov. Če je Božja
volja, Mu dopustimo, da razkrije te Pečate in da pogledamo navzdol skozi Knjigo ter
ugotovimo, kaj je namen vsega tega. Upam, da se počutimo odlično!

Tam je skrivnost odkupitve, zapečatena do… Ta knjiga ni mogla biti odprta vse do
Sporočila zadnjega angela. Zvitek je bil tam. Mi vemo, da je to bilo tam. Mi vemo, da je
bila to odkupitev. Mi verjamemo, da je bila to odkupitev.

78 Jeremija je dejal: »Ta zvitek mora biti  hranjen...« Kot ste lahko to prebrali,  je
dejal: »On mora biti hranjen v lončeni posodi.« Vidite? Oh, o kakšnih čudovitih stvareh
bi lahko sedaj nekaj časa govoril. Ta zvitek je bil hranjen v zemeljski posodi - posoda, ki
bo nekega dne postala telo (Slava!), umreti, vstati in hraniti v zemeljski posodi vse do
časa nakupa. Oh, moj! Prečudovito.

V redu. Torej, vsa ta sporočila so se hranila, dokler ta zemeljska posoda…, do časa,
ki je bil odrejen od Boga, do zadnjega glasnika na zemlji. In vse, po čemer so ti ljudje
sodili in govorili: »Jaz vem, da je to tam, jaz verjamem, da je to tam,« borili so se okrog
tega in to prinašali ven ter proizvajali stvari - po veri so oni to verjeli. Toda sedaj nam
bo to prinešeno po razodetju in iz Božje roke s potrditvijo. Bog je tako rekel. On je to
obljubil.
79 Torej, poglejmo sedaj, kaj imamo, do kod smo prispeli. Pojdimo sedaj do 2. vrstice.
Za 1. vrstico je bilo porabljenega veliko časa, vendar vzemimo sedaj 2. vrstico. Torej, na
sledeči se verjetno ne bomo tako dolgo zadržali.

Videl sem silnega angela, ki je klical z močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre
Knjigo in odtrga njene Pečate?«

Torej, spomnite se. Preberimo ponovno 1. vrstico, da bi lahko to združili.

In v desnici Njega, ki je sedèl na prestolu…
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Bog. Kdo je to? Bog - popolni originalni lastnik Knjige Življenja! On jo drži. Bog to
dela. Ko jo je Adam izgubil, se je vrnila k pravemu Lastniku. To pripada Njemu. A Janez
je v viziji to videl:

In v desnici Njega, ki je sedèl na prestolu, sem videl Knjigo, popisano znotraj in
zunaj in zapečateno s sedmimi Pečati.

Vidite, znotraj.

80 Torej,  ko bomo prelamljali  te  Pečate,  boste to videli.  To je vso pot  v skladu s
Pismom, vso pot nazaj. Za vsak posamezni Pečat… Vsa stvar skupaj, celotna skrivnost
se nahaja točno tam v teh Pečatih. Vidite? Vse skrivnosti Svetega Pisma so vključene v
teh Pečatih, a Pečati ne morejo biti prelomljeni do tega časa. Jaz bom to dokazal čez
nekaj minut.

81 Torej, bodite pozorni in se spomnite, da je Knjiga zapečatena. Tukaj je eden, tukaj
je ta Pečat, potem je še eden zvit: Pečat. Še eden zvit: Pečat. To je Knjiga odkupitve. In
vse to skupaj predstavlja Knjigo in ona je zapečatena s sedmimi Pečati. In potem, to je
na hrbtni strani, ker je v celoti zvita, skrivnost Pečatov je od znotraj, in ona samo pravi:
»Jezdec na belem konju, jezdec na črnem konju,« ali  karkoli je že, to je na zunanji
strani.  Ampak skrivnost  celotne  Knjige  je  v  teh  pečatih.  Od Geneze  do  Razodetja,
celoten načrt odrešenja je razodet v teh sedmih Pečatih. Oh, to je zelo pomemben čas.
Bog, pomagaj nam, da bi to dobili!

82 Torej, in silni angel... Sedaj v 2. vrstici, silni angel je klical z močnim glasom: »Kdo
je vreden?« Vreden česa? »Kdo je vreden, da vzame Knjigo?« Torej, mi smo našli... Pri
kom je sedaj ta Knjiga? Pri njenem prvotnem Lastniku, ker je bila izgubljena s strani
sina, prvega Božjega sina v človeški  rasi.  In ko je izgubil  svoje pravice, poslušajoč
Satana,  je  dal...  Kaj  je  on  naredil?  On je  namesto  Božje  Besede sprejel  Satanovo
modrost.
83 Torej, ali se lahko tukaj za trenutek ustavimo? Božji sinovi bodo namesto Božje
Besede vzeli idejo o tem z nekega seminarja. Vidite? Isto je naredil tudi Adam in izgubil
svoje pravice. In ko je to storil, se je to vrnilo naravnost nazaj. Ali ne morete videti, kje
so bile te dobe? Vidite? Vrnilo se je nazaj k prvotnemu lastniku. In Janez je v Duhu stal
tu zgoraj v nebesih, bil je pravkar dvignjen iz cerkvenih dob - videl je cerkvene dobe.
Potem je bil v 4. poglavju dvignjen gor. On je dejal: »Stopi sem gor in pokazal ti bom,
kar se mora zgoditi poslej.«

84 In on je  videl  Nekoga,  kako sedi  na prestolu,  s  to  Knjigo v Svoji  roki,  v  Svoji
desnici. Mislite o tem. Torej, v tej Knjigi je dokument z odkupno pravico lastništva. In to
je bilo zapečateno s sedmimi Pečati. In potem je nastopil angel, silni angel, ki je klical z
močnim glasom: »Kdo je vreden, da odpre Knjigo, da vzame Knjigo, kdo je vreden, da
odtrga njene Pečate, kdo je vreden, da odpre Knjigo?« Vidite, angel je to vprašal. Janez
je to videl. In on je dejal: »Torej, kdo je vreden? Pustite ga...« O, moj! Mogoče jaz to
samo čutim na ta način, ampak… »Pustite ga, naj on…,« je dejal angel, »pustite ga...«

Tukaj je Knjiga odkupitve! Tukaj je načrt odkupitve! Tukaj je edini način, s katerim
boste kdajkoli  odkupljeni, kajti  tukaj je dokument odkupitve s pravico do lastništva
celotnih nebes in zemlje! »Naj pride naprej, če hoče.« O, moj! »Naj sedaj govori ali pa
za vedno molči. Naj pride naprej in zahteva Knjigo. Kdo je vreden, da bi to storil?« In
Janez je dejal, da ni bilo človeka v nebesih, ki bi bil vreden, ni bilo človeka na zemlji, ki
bi bil vreden, ni bilo človeka pod zemljo, ki bi kdajkoli živel ali umrl in bi bil vreden, ni se
moglo najti človeka, ki bi bil vreden.

85 Angelski poziv je bil klic, da se pojavi sorodnik Odkupitelj. Bog je rekel: »Jaz imam
zakon, samo sorodnik Odkupitelj je lahko zamenjava.« Kje je ta sorodnik Odkupitelj?
Kdo lahko to vzame?

In to se je začelo z Adamom in vso pot navzdol skozi vse apostole, preroke in vse
ostale in nihče se ni našel. In sedaj, kaj pravite na to? Nihče v nebesih, ne na zemlji,
nihče, ki je kdajkoli živel ... Elija je stal tam, Mojzes je stal tam. Vsi apostoli so stali tam
in vsi tisti, ki so umrli, vsi sveti možje, Job, modreci. Vsak od njih je stal tam in nihče ni
bil vsaj toliko vreden, da bi sploh pogledal v Knjigo, kaj šele, da bi jo vzel in razlomil
Pečate.

Torej, kje je papež in vsi tisti, ki se pojavljajo? Kje so vaši škofje? Kje je naše
dostojanstvo? Mi smo nič. To je res.
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86 On je zahteval, da sorodnik Odkupitelj stopi naprej, če lahko. Toda Janez je dejal,
da noben človek ni bil vreden, ne pa, da tam ni bilo vrednih oseb. Torej, kot na primer
nek angel, lahko bi rekli Gabriel ali Mihael, vendar se spomnite, da to mora biti sorodnik.
Spomnite se, Janez je tukaj dejal: »In noben č-l-o-v-e-k.« Ne angel, ne kerub, oni niso
grešili, bili so v drugih kategorijah. Oni nikoli niso padli. Vendar mora to biti sorodnik
Odkupitelj.  Ni  bilo  človeka,  ker  noben od njih  ni  bil  odkupljen.  Noben človek ni  bil
vreden, da bi sploh pogledal na to. Oh, ne! Moj, moj!

87 Tako, to je zahtevalo človeškega sorodnika in on ga je iskal, vendar ga ni bilo moč
najti. Tam ni bilo nikogar - ne škofa, ne nadškofa, ne duhovnika, nobene hierarhije.
Nihče ni bil dovolj svet, da bi vsaj pogledal v to Knjigo. Pogledal! Moj! Moj! To je precej
močno, ampak to je tisto, kar je Sveto Pismo dejalo. Jaz samo citiram to, kar je rekel
Janez.

88 Sveto Pismo je dejalo, da je Janez jokal, ne pa, kot so učili nekateri ljudje... Slišal
sem, da je nek človek nekoč učil na ta način, dejal je: »Janez je jokal, ker on ni bil
vreden.« Oh! Vsak človek bi pod vplivom Svetega Duha to vedel na drugačen način,
vidite, po Božjem navdihu bi imel drugačno razumevanje.

89 Toda Janez je jokal. Poglejte, kaj jaz mislim, zaradi česa je jokal: če ne bi bil nihče
vreden  in  nihče  ne  bi  mogel  odpreti  Knjige  odkupitve,  bi  bilo  celotno  stvarstvo
izgubljeno. Tukaj je Knjiga, tukaj je dokument o lastniški pravici in to bo ponujeno temu
sorodniku Odkupitelju, ki lahko izpolni pogoje za to. To je lastni Božji zakon in On ne
more sramotiti Svojega zakona, pravzaprav, ne more prezreti Svojega zakona.

Vidite? Bog je zahteval sorodnika Odkupitelja, ki je vreden, ki je sposoben to storiti,
ki je imel samo bistvo tega, da bi lahko to storil. In angel je rekel: »Sedaj naj sorodnik
Odkupitelj stopi naprej.«

In Janez je pogledal, ozrl se je po vsej zemlji. O, on je pogledal tudi pod zemljo in
ni mogel najti nikogar. Stvarstvo in vse ostalo je bilo izgubljeno. Seveda, da je Janez
jokal, vse je bilo izgubljeno.

Toda njegov jok ni trajal dlje kot minuto. Potem je vstal eden izmed starešin in
rekel: »Ne jokaj, Janez.« O, moj! Njegov jok ni trajal dlje kot minuto.

Janez je mislil: »O moj, kje je ta človek? Tam so stali preroki. Oni so bili rojeni na
isti način, kakor jaz. Tam so stali modreci, tam so stali... Oh, mar ni tukaj nikogar?«

90 Želim človeka, ki je sposoben to storiti. Želim človeka, ki lahko odkupi, vendar ga
ni bilo mogoče najti, tako da je Janez zajokal. Oh, vse je bilo izgubljeno in je bridko
zajokal. In bil je žalosten, ker bi bilo vse, vso stvarstvo, vse bi bilo izgubljeno, če ne bi
mogli nekoga najti. Slava Bogu! Če ne bi mogli najti nekoga, ki bi bil sposoben izpolniti
zahteve, bi bilo vsako človeško bitje in ves svet in stvarstvo, vse to bi bilo izgubljeno.
Vse, vse je padlo. Pravica do odkupa, pravica do večnega Življenja, do Svetlobe, vse te
pravice so bile izgubljene in ni bilo nikogar, ki bi lahko plačal ceno.

91 In Janez je začel jokati, ker ni bil nihče vreden in nihče ni mogel niti pogledati v
Knjigo. Oh, to je zahtevalo človeško bitje. Janez je jokal, ker tega nihče ni mogel storiti
in vse je bilo izgubljeno.

In tam je prišel glas enega izmed starešin, ki je stal sredi štirih živih bitij in celotne
velike  nebeške  vojske,  rekoč:  »Ne  jokaj,  Janez.  (Oh,  moj!  Božja  milost.)  Ne  bodi
zlomljenega srca, Janez. Ne joči. Kajti Lev iz Judovega rodu, Davidova korenina, On je
prevladal.«  »Prevladati«  pomeni  »boriti  se  z  nečim  in  zmagati«.  Oh,  moj!  V
Getsemanskem vrtu, kjer je kri tekla z Njegovega obraza, je On zmagoval. »Ta Lev,
Davidova korenina, je nadvladal, je zmagal.«
92 Kot Jakob, ki je bil prevarant, a ko je prišel v stik z angelom, ga je on zadržal. In
Angel se je poskušal potegniti vstran. On je dejal: »Ne bom te spustil, da bi odšel.«
Držal ga je, dokler ni  dobil  tega, kar je iskal in njegovo ime je bilo spremenjeno iz
Jakoba, kar pomeni »prevarant« v kaj? V »Princ z Bogom«, Izrael. On je prevladal.

93 In ta Lev iz Judovega rodu je prevladal. On je dejal: »Ne joči, Janez, kajti Lev iz
Judovega rodu, Davidova korenina, je prevladal. On je že zmagal. On je to naredil. To je
končano, Janez.« Oh, moj! On je naredil belilo, ki pošilja greh vso pot nazaj v umazane
roke, ki so s svojo modrostjo vse umazale - to človeško bitje. Da.

94 Toda, ko se je Janez ozrl, je videl Jagnje. Kakšna razlika je to v primerjavi z Levom!
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On je dejal: »Lev je prevladal.« Vidite, jaz bi to lahko ponovno uporabil tam: »Bog skrit
v preprostosti.« On je dejal: »Tukaj je Lev.« (To je kralj živali.) »Lev je prevladal.« Lev
je najmočnejši.

Jaz sem ležal tam zunaj v afriških džunglah in slišal sem krike žiraf in velikega
močnega slona z njegovim rilcem v zraku: »Veee, veee, veee.« In slišal sem te strašne
divje krike in te hrošče, vse dokler... Billy Paul in jaz sva ležala na nekem starem mestu,
prekritem s kamuflažo in od daleč smo zaslišali rjovenje leva in takrat je v divjini vse
obmolknilo. Celo žuželke so prenehale kopati. Kralj je govoril. Oh, moj!

Povem vam, to je, ko vse denominacije in vsi dvomi padejo na tla. Vse se utiša, ko
govori kralj. In to je Kralj, to je Njegova Beseda.

95 Oh, on je dejal: »Janez, ne skrbi, ne jokaj, ne bodi zlomljen, Janez. Ti si sedaj tu z
menoj v viziji in jaz ti nekaj kažem. In jaz vem, da si ti popolnoma izmučen, kajti, saj
veste, tam ni ničesar, kar bi lahko odkupilo, vse je izgubljeno. Nikogar ni, ki bi lahko
izpolnil zahtevo, vendar Lev iz Judovega rodu...« Vi poznate Juda. (Mi smo imeli to tukaj
na tabli, saj veste.) Simbol Judovega rodu je bil Lev.

Spomnite  se,  ta  Lev  in  ta  Vol  in  tako  naprej,  glava  Človeka  in  tako  naprej  in
opazujte te Kerube, to Besedo; medtem ko so vsi, Marko, Matej, Luka in Janez, stali
okoli Knjige apostolskih del.

96 Slišal sem, da je nek človek dejal, velik pridigar, dejal je: »Knjiga apostolskih del je
samo odrsko delo.« To je bila prva trta,  ki  jo je sveta cerkev kdajkoli  spustila.  Da,
gospod. In če bo ona kdajkoli spustila še eno, bo to ponovno iste vrste. Da, gospod!
Imate nekaj cepičev na trti in oni rojevajo limone. Morale bi biti oranže, toda če bo trta
kdajkoli ponovno spustila vejo, bo povsem enaka, kot je bil original.

In Matej, Marko, Luka in Janez, ti Evangeliji stojijo tam in so stražarji tega. Modrost
Človeka, moč Leva, delo Vola, in hitrost leoparda, v resnici, raje Orla. Da, ti Evangeliji so
tam, ko... Ali se spomnite, kje smo imeli to? To je v sedmih cerkvenih dobah.

97 Torej, on je dejal, »Lev iz Judovega rodu.« Zakaj iz Jude? Oh, Juda! »Ne bo se
umaknilo žezlo od Juda, ne vladarska palica izmed njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki
mu pripada, in njemu bodo ljudstva pokorna.« On bo prišel skozi Juda. In Lev, simbol
Judovega rodu je nadvladal. On je zmagal.

In ko se je obrnil, da bi videl, kje je ta Lev, je zagledal Jagnje. Kako čudno, iskal je
Leva, a videl je Jagnje. Starešina ga je imenoval Lev, a ko ga je Janez pogledal, je videl
Jagnje, Jagnje, ki je bilo umorjeno že pred stvarjenjem sveta. Jagnje je bilo umorjeno -
kaj je bilo to? Kakšno Jagnje je bilo to? To je bilo krvavo in ranjeno Jagnje, ki je bilo
umorjeno, vendar je bilo ponovno živo in prekrito s krvjo. Oh, moj! Kako lahko gledate
na to, ljudje, pa kljub temu ostanete grešnik?
98 Jagnje je stopilo naprej in starešina je dejal: »Lev je nadvladal, Lev iz Judovega
rodu.« In Janez se je ozrl, da bi videl Leva, a tam je prihajalo Jagnje, drgetaje, prekrito
s krvjo, ranjeno. On je nadvladal. Lahko bi rekli, da je On bil v bitki. On je bil ubit, toda
On je ponovno oživel.

99 Janez pred tem ni opazil tega Jagnjeta, veste, tega tukaj. Prej ni bilo omenjeno.
Nikjer ni bilo omenjeno.

Janez ga sploh ni  videl,  ko  je  gledal  v  nebo,  toda tukaj  se  je  pojavilo.  Bodite
pozorni, od kod se je pojavilo. Od kod je prišlo? Prišlo je iz Očetovega prestola, kjer je
sedelo, odkar je bilo ubito in je vstalo. On je vstal in sedel na Božjo desnico, za vedno
živ, da vrši  posredniško službo. Amen. Danes je povzdignjen kot Posrednik s Svojo
lastno krvjo, da posreduje zaradi nevednosti ljudi. Torej, On je tisti, od katerega sem
odvisen. On je še vedno bil prekrit z belilom, belilom za odpuščanje grehov.
100 Janez je pogledal na Jagnje, a Jagnje je bilo videti, kot da je ubito. In potem je
opazil, da je bilo ranjeno, porezano, pretepeno in okrvavljeno - krvaveče Jagnje. To je
tisto, kar je zavzelo naše mesto.

Ali ni čudno, da je eno preprosto Jagnje moralo zavzeti naše mesto? In on je videl
Jagnje. Stopilo je naprej. Janez ga ni videl, ker je bil On vso pot nazaj v večnosti in je
opravljal posredniško službo in kazal, da so tisti, ki bi morali priti k Bogu preko darovane
krvi bikov, koz, daritev zamenjave, da so tisti, ki so verjeli, opozarjali na Njega. A Kri še
ni bila prelita, tako da je bil On tam, da jih očisti. On je bil tam, da očisti vas in mene.



POVEZAVA MED SEDMIMI CERKVENIMI DOBAMI IN SEDMIMI PEČATI 17

In, oh Bog, upam, da je On tam tudi nocoj. Jagnje je bilo ubito za vsakega grešnika.

101 Kako lahko Jehova vidi karkoli drugega, kot krvaveče Jagnje, ki stoji tam? In Jagnje
je sedaj stopilo naprej, kakor da bi bilo zaklano. Upoštevajte, da je prišlo z Očetovega
prestola. O, pomislite! Od kod je On prišel naprej po tej viziji? On je prišel iz slave, kjer
je sedel na Božji desnici. On je, po Janezu, stopil naprej iz slave.

Oh, ali ne bi bilo veličastno, če bi lahko nocoj bile naše grešne misli dovolj dolgo
odložene na stran, da bi Ga sprejeli in bi nocoj stopil naprej iz slave, da bi se razodel
komerkoli izmed vas? Jagnje je stopilo naprej iz slave zaradi posredništva, v redu, da bi
sedaj zahtevalo to, kar je On odkupil.

102 Spomnite se, On je bil v Svoji posredniški službi že tam prej. Toda spomnite se, ti
Pečati  so pripravljeni,  da se odprejo in Jagnje je prišlo iz  Božje svetosti,  stopilo je
naprej. Samo počakajte, da pridemo tja čez, v tisto uro, kjer pravi, da je nastalo za kake
pol ure tišine. Sveto se je zadimilo, tam ni bilo več posredništva, ta žrtev je to zapustila,
to je Prestol sodbe. Na njem ni več krvi, ker je okrvavljeno Jagnje odšlo od tam. Niti
slučajno ne čakajte do tistega trenutka.
103 Se spomnite tega v Stari zavezi? Vse dokler je bila kri odsotna s Prestola milosti, je
to pomenilo sodbo. Toda vse dokler je bila tam kri, je to pomenilo milost. A ko se je
Jagnje oddaljilo, se je to zgodilo!

Kaj je bil On? On je bil posrednik. Nobena druga oseba... Povejte mi, kje bi potem
Marija  lahko  vršila  posredništvo?  Kaj  lahko  Marija  ponudi?  Kaj  lahko  ponudi  sveti
Frančišek Asiški ali kateri koli drugi ali pa sveta Cecilija ali, bolje rečeno, ali katero koli
drugo človeško bitje? Janez ni nikoli videl na tisoče svetnikov, ki bi posredovali. On je
videl Jagnje, Jagnje, ki je bilo ubito, krvavo.

Ne zanima me, koliko svetnikov je bilo ubitih, njihova dolžnost je bila, da so tako
storili, vsak izmed njih. Tako kot je razbojnik dejal na križu: »Mi smo grešili in smo si to
zaslužili. Ampak ta človek ni naredil ničesar.«

104 On je bil edini človek, ki je bil vreden. On tu prihaja s položaja posredništva. Zaradi
česa sedaj On prihaja? Opazujmo ga! Oh, moj!

Janez je jokal. Le kje je vse to? Kaj se bo zgodilo? Starešina je dejal: »Ne joči,
Janez. Tu je Lev. On je tisti, ki je nadvladal.«

Ko je pogledal, je prišlo Jagnje, krvavo, ki je bilo ubito. Vse, kar se ubije, je krvavo,
veste, bilo je ubito, imelo je prerezan vrat ali nekaj takega. Bilo je vso okrvavljeno.
Tukaj prihaja Jagnje, ki je bilo ubito. In On stopi naprej. O moj! Zaradi česa? Da zahteva
Svoje, kar je odkupil. Amen. Ali sedaj ne čutite, da bi odšli v kot in bi sedli ter jokali
nekaj časa?

105 Tu prihaja Jagnje, še vedno je krvavo. Nikogar ni bilo tam, vsi velikani so stali
okrog, vendar nobeden izmed njih ni mogel tega storiti. Torej, zdaj prihaja sem Jagnje.
Dnevi Njegovega posredništva so končani, ti dnevi posredovanja. To je čas, ko bo angel
tam stal (samo počakajte, dokler ne pridemo do Pečatov) in ko »ne bo več časa«. To je
točno.

Te pol ure tišine, bodite pozorni, kaj se dogaja v tej pol urni tišini, ko se bomo
naslednjo nedeljo zvečer ukvarjali s sedmim Pečatom, če bo Gospodova volja.

106 On stopa naprej, zaradi česa? Da bi sedaj vzel to, kar je Njegovo. O, moj! Prihaja
naprej, da bi vzel to, kar je Njegovo! In sedaj, On je dokončal svoje delo Sorodnika.
Moral  je priti  navzdol  in postati  Človek, da bi  umrl.  On je opravil  odkupitveno delo
sorodnika, vendar še ni začel zahtevati tega, kar je Njegovo. Toda sedaj prihaja na
sceno, da bi zahteval to, kar je Njegovo (Bodite pozorni, kaj se dogaja. O, moj!), zaradi
česar je bil On tudi ubit. Moral je postati Sorodnik človeku in namesto njega umreti, da
bi  ga odkupil.  Vendar  je  imel  starešina prav,  ko je  dejal,  da je  On bil  Lev.  Vidite?
Starešina ga je poimenoval »Lev«. Toda On je moral biti Jagnje, en posrednik, krvaveče
Jagnje, a sedaj prihaja On naprej, kot Lev.

Dnevi Njegovega posredništva so končani. »Tisti, ki je umazan, naj se še naprej
omadežuje.  In  pravični  naj  bo  še  naprej  pravičen.  Kdor  je  svet,  naj  se  še  naprej
posvečuje.« Zadeva je končana. O brat, kaj pa potem? Kaj pa potem? In zapomnite si,
da to prihaja v sedmi cerkveni dobi, ko se bodo Božje skrivnosti odprle.
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107 A sedaj  bodite  zares  pozorni.  To  je  nekaj,  kar  morate  razumeti.  Torej,  On  je
opravljal svoje posredniško delo, ko je posredoval za vernike. On je bil tam dva tisoč let
kot Jagnje. Toda sedaj stopa naprej iz večnosti, da bi vzel Knjigo, dokument o lastniški
pravici, da prelomi Pečate in odkrije te skrivnosti. Kdaj bo to? Ob koncu časa. Ali ste to
razumeli? V redu, potem pa gremo naprej.

Torej, On prelamlja Pečate in razodeva vse skrivnosti sedmemu angelu, katerega
Sporočilo mora odkriti vse Božje skrivnosti. Božje skrivnosti se nahajajo v teh sedmih
Pečatih.  Vidite? To je tisto,  kar  je On tukaj  dejal.  Vse skrivnosti  se nahajajo v teh
sedmih Pečatih.

108 Jagnje sedaj stopa naprej, glede na to, da je bil posrednik med Bogom in človekom
ter On postaja Lev. In ko postane Lev, On vzame Knjigo. To so Njegove pravice. Bog je
varoval to skrivnost, zdaj pa prihaja Jagnje. Nihče ne more vzeti Knjige. Ona je še vedno
v Božjih rokah. Niti papež, niti duhovniki, oziroma karkoli pač so, ne morejo vzeti te
Knjige. Sedem Pečatov ni bilo razkritih. Vidite? Toda, ko ta Posrednik, ko je Njegovo
delo posredništva končano, prihaja naprej. In Janez... Starešina je dejal: »On je Lev,« in
On prihaja naprej. Opazujte Ga. Oh, moj! Vidite?

On je stopil  naprej, da bi vzel Knjigo (bodite sedaj pozorni), da bi odkril  Božje
skrivnosti, o katerih so se spraševali v vseh teh denominacijskih dobah. Vidite torej, da
je sedmi angel... Če je ta Knjiga skrivnosti dejansko Božja Beseda, potem mora biti
sedmi angel prerok, saj Božja Beseda prihaja k njemu. Niti duhovniki, papež ali kdorkoli
drug, ne more tega dobiti. Beseda ne prihaja k takšnim. Božja Beseda prihaja vedno
samo h preroku.

Malahija 4 je obljubil nekaj takšnega. In ko se bo pojavil, bo vzel Božje skrivnosti
tam, kjer je bila cerkev v vseh teh denominacijah v dvomih in bo obnovil vero otrok
nazaj k očetom, nato pa bo nastopila sodba svetu in zemlja bo sežgana, nato pa bodo v
novem tisočletju pravični hodili po pepelu hudobnih. Ali sedaj to razumete? V redu.

109 Drugi so to samo predvidevali, v tej denominacijski dobi. Toda ali vidite, on mora
biti…  Ta  človek,  ta  sedmi  angel  iz  Razodetja  10,1-4  je...  Sedmi  angel  ima  Božje
skrivnosti, ki so mu predane in dokončuje vse skrivnosti, ki so bile izpuščene skozi vse
denominacijske dobe.

Torej, vi lahko vidite, zakaj ne udarjam po svojih bratih v denominacijah. To je ta
denominacijski sistem. Oni ne... Nobene potrebe ni, da bi oni poskušali to odkriti, kajti
to ne more biti odkrito. To je tako po Besedi. Oni so ugibali o tem, verjeli in hodili z vero
po tem, ampak zdaj je to očitno dokazano. Amen. Oh moj, kakšen del Pisma!

110 Poglejte torej. Potem je to On, to Jagnje, ki prevzema Svoje kraljevsko mesto, ko
Njegovi sveti prihajajo, da bi Ga kronali za Gospodarja gospodarjev in Kralja kraljev.
Vidite? Vidite, čas se je iztekel. Razodetje 10, 6 - ni več časa.

111 Bodite pozorni, na tem Jagnjetu je sedem rogov. Ste opazili to? »Imelo je sedem
rogov…« Mi smo pravkar prišli skozi to. Rogovi pomenijo moč za žival. In bodite pozorni,
On ni bil žival, ker je vzel Knjigo iz desnice Njega, ki sedi na prestolu. Vidite?

Poglejte. Oh, moj! Mislim, da sem imel to nekje zapisano. Da bi prelomil Pečate in
da se razodene dokument (ta dokument lastniške pravice) in to Sporočilo zadnjemu
angelu in da bi On prevzel Svoje kraljevo mesto, to je to, zaradi česar On sedaj prihaja.

Torej, poglejte. Ko On prihaja ven, teh sedem rogov…Torej, ko je on videl to Jagnje
(Janez ga je opazoval), je bilo videti, kot da je bilo zaklano, okrvavljeno. In On je prišel
iz večnosti in je prenehal biti posrednik. In potem molite k Mariji, kolikor le lahko!

V nebesih in na zemlji ni bilo ljudi, ni bilo osebe, ni bilo nobenega živega bitja,
nobenega drugega, ki  bi  mogel to vzeti.  Janez je celo jokal zaradi tega. O katoliški
prijatelj,  ali  ne  moreš  tega  videti?  Nikar  ne  molite  k  mrtvi  osebi.  Jagnje  je  edini
posrednik. Vidite? On je bil ta, ki je stopil naprej.

112 In kaj On sedaj dela? On je bil tam nazaj v posredništvu, dokler Njegova kri ni
odkupila vsake osebe. In Jagnje sedaj ve, kaj je zapisano v Knjigi. Tako je On že od
stvarjenja  sveta  vedel,  da  so  njihova  imena  bila  tam.  On  je  stal  tukaj  in  opravil
posredniško delo, kot je to, vse dokler…, delo posrednika, dokler vsak posameznik,
katerega ime je bilo v Knjigi, ni bil odkupljen in se ni vse končalo. In On sedaj prihaja
ven.
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113 Vidite,  On je  sedaj  opravil  svoje  delo  sorodnika.  Vi  veste,  kakšno je  bilo  delo
sorodnika ob pričevanju pred starešinami.  Ali  se  spomnite,  da je  Boaz sezul  svojo
sandalo in tako dalje? On je opravil vso to delo. Torej, On sedaj prihaja, da bi vzel Svojo
Nevesto. Amen! On sedaj prihaja kot Kralj. On išče Svojo Kraljico. Amen! V tej Knjigi se
nahaja vsa skrivnost, zavita okrog s sedmimi Pečati. (O brat!) Sedem Pečatov, čakajoč
Nanj, da pride.

Poglejte. Vzemimo te simbole. Sedaj je komaj deveta ura in imamo še tri ure in
več. Satan mi nenehno govori, da so se ljudje utrudili, zato predvidevam, da so se res.
Ampak kljub vsemu to obdelajmo.

114 Sedem rogov je bilo sedem cerkva, vidite, sedem cerkvenih dob, ker je bila to
Jagnjetova zaščita. To, s čemer je On varoval Svoje pravice na zemlji, je bila skupina
ljudi, poslana od Boga, ki je to varovala, vidite? Rogovi na Jagnjetu. Sedem oči je bilo
sedem glasnikov teh sedmih cerkvenih dob, sedem vidcev.

115 Ali si lahko zapišete nekatere odlomke iz Svetega Pisma? Odprimo jih. Kaj pravite?
Ali imate toliko časa? Dobro. Pojdimo v Zaharijo, v knjigo Zaharije, samo malo in bomo
prebrali nekaj iz tega. Ne želim vas zadrževati predolgo na teh stvareh in jaz… Pa vendar
ne želim, da bi vi to zamudili. Kaj je lahko važnejše od tega? Nič ni pomembnejše, kot
večno življenje osebe in mi moramo to sedaj dobiti in biti prepričani, da smo sedaj to
dobili. V redu.
116 V redu, gospod. Sedaj bomo prebrali iz Zaharije, 3. poglavje. Mislim, da je to sedaj
v redu. Zaharija 3. Mi bomo pravzaprav dobili te simbole tukaj, če imam zapisan ta del
Pisma. Jaz sem ravno popoldan klical vse naokrog, ko sem to dobil, tako da ne vem ali
imam to pravilno zapisano ali ne. Jaz upam, da imam. Zaharija 3, poglejmo če je to…
Tukaj imam zapisano 89, ampak bi moralo biti 8-9. V redu. Jaz vem, da ne more biti…
Zaharija 3, 8-9:

Poslušaj torej, Ješúa, véliki duhovnik, ti in tvoji tovariši, ki sedijo pred teboj, kajti
oni so možje, ki so za znamenje: kajti glej, pripeljal bom svojega služabnika, Mladiko.
(Kristusa) Kajti glejte, kamen, ki sem ga položil pred Ješúa, na tem kamnu je sedem
očes, glejte, vanj bom vdolbel napis, govori GOSPOD nad vojskami, v enem dnevu bom
odstranil krivdo te dežele.

117 In sedaj odprite Zaharijo 4,10. 4, 10. Poslušajte.

Kajti kdo zaničuje dan skromnih začetkov? (Bog v preprostosti, vidite?) Razveselili
se bodo, ko bodo zagledali svinčnico v Zerubabélovih rokah.« »Teh sedem svetilk so
GOSPODOVE oči, ki preiskujejo vso zemljo.«

Sedem oči… oči pomenijo videti. Videti, pomeni biti prerok, videc. Jagnje je imelo
sedem rogov in vsak rog je imel eno oko, sedem oči.  Kaj je to? Kristus in Njegova
Nevesta. Sedem cerkvenih dob, od koder je izšlo sedem prerokov, sedem vidcev, oči.
Tako, zadnji mora biti videc. V redu.

118 Bodite pozorni, On ni žival. On je vzel Knjigo iz desnice Tistega, ki je sedel na
prestolu. Kdo je bil to? To je bil Lastnik, originalni Lastnik, ta, ki je imel Knjigo odkupitve
v Svoji  desnici.  In niti  angel,  niti  angelsko bitje,  nihče drug ni  mogel prevzeti  tega
mesta. In to krvavo Jagnje je stopilo naprej ter vzelo Knjigo iz Njegovih rok. Kaj je bilo
to? Brat, to je najveličastnejša stvar v Pismu. Dejanje, ki ga ni mogel storiti angel, niti
kdo drug; a prišlo je Jagnje ter vzelo Knjigo iz desnice Njega, ki je sedel na prestolu. Kaj
je to? Sedaj to pripada Jagnjetu. Amen.

119 Božji zakon je zahteval (On je ta, ki je to držal), Božji zakon je zahteval sorodnika
Odkupitelja in Jagnje je pogumno stopilo naprej: »Jaz sem njihov sorodnik. Jaz sem
njihov Odkupitelj.  Jaz jih sedaj zastopam in Jaz zahtevam njihove pravice.« Amen.
Amen. »Jaz sem prišel, da zahtevam njihove pravice. Zato, ker imajo oni pravico na vse,
kar je padlo v padcu, ker sem Jaz plačal ceno.« O brat! Poglej! Ali to ne prebuja v vas
verskih občutkov? Ne zaradi dobrih del, ki smo jih mi opravljali, temveč zaradi Njegove
milosti! Oh, počakajte minuto! In starešine in ostali so začeli snemati krone in velikani
so začeli padati na zemljo. Vidite?

120 Nihče, nihče ni mogel tega storiti. In On je odšel naravnost do Božje desnice in vzel
knjigo  iz  Njegove  roke  ter  zahteval  pravice.  »Jaz  sem umrl  zanje.  Jaz  sem njihov
sorodnik, Odkupitelj. Jaz sem njihov Posrednik. Moja kri je bila prelita. Jaz sem postal
Človek in Jaz sem to storil, da bi znova vrnil Cerkev nazaj - to, katero sem predvidel
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pred stvarjenjem sveta. To je bil Moj namen, Jaz sem to izgovoril in bo tam. In nihče ni
bil sposoben vzeti tega, ampak Jaz sem šel dol in to sam storil. Jaz sem njihov Sorodnik!
Jaz sem postal Sorodnik!« In On je vzel to Knjigo. Amen.

Oh, kdo to tam čaka name nocoj? Kdo je to, Cerkev, ki čaka tam? Kdo drug bi
lahko čakal na vas? Ta sorodnik, Odkupitelj. O, moj! Kakšna veličastna izjava, oziroma
dejanje!

121 Torej, On ima dokument lastniške pravice za odkupitev. On ga ima v Svoji roki.
Posredništvo je sedaj končano. On ima to sedaj v Svoji roki. Spomnite se, to je bilo ves
čas v Božjih rokah, a sedaj je v rokah Jagnjeta.

Bodite pozorni, dokument odkupitve lastniške pravice vsega stvarstva je v Njegovih
rokah in On je prišel, da to zahteva nazaj za človeško raso. Ni je zahteval za angele;
zahteval jo je nazaj za ljudi, katerim je bilo to dano, da jih ponovno naredi za Božje
sinove  in  hčere.  Da  jih  ponovno vrne  v  Edenski  vrt,  vrne  vse,  kar  so  izgubili,  vso
stvarstvo,  drevesa,  živalsko  življenje,  vse  ostalo.  O,  moj!  Ali  vam to  ne  povzroča
dobrega počutja?
122 Mislil  sem,  da  sem utrujen,  ampak  nisem več.  Včasih  pomislim,  da  postajam
prestar za pridiganje. A zatem začnem videvati nekaj, kakor je to in potem pomislim, da
sem ponovno mlad človek. To vpliva na vas. Vidite? Kajti jaz vem, da obstaja Nekdo, ki
čaka name. Tam je Nekdo, ki je plačal ceno, katere jaz nisem mogel plačati. To je točno.
On je to storil zame, On je to storil zate, On je to storil za vso človeštvo. In sedaj On
stopa naprej, da zahteva pravice odkupitve. Zahteva za koga? Ne za Sebe, ampak za
nas. On je naš sorodnik. O, moj! On je moj brat, On je moj Odrešenik, On je moj Bog,
On je moj sorodnik Odkupitelj. On je vse, kajti, kaj sem bil brez Njega ali kaj bi mogel
biti brez Njega?

Tako, vidite? On je moje vse in On stoji tam, kot naš sorodnik. In sedaj, On je
posredoval  za  nas,  vse  do  tega  časa.  In  On  sedaj  stopa  naprej  in  jemlje  Knjigo
odkupitve, da zahteva Svoje pravice, za to, kar je storil za nas.

123 Oni so umrli… Jezus je dejal: »Kdor Vame veruje, bo živel,  tudi če umre.« »In
vsakdo, ki živi in Vame veruje, vekomaj ne bo umrl.« »Kdor jé Moje meso in pije Mojo
kri, ima večno življenje in Jaz ga bom obudil poslednji dan.«

Ne glede na to, če je kdo zaspal v prvi uri,  v drugi, tretji,  četrti,  peti,  šesti  ali
sedmi. Kjerkoli  je zaspal, kaj se bo zgodilo? Božja trobenta bo zadonela. Ta zadnja
trobenta bo zadonela v istem času, ko zadnji angel daje Njegovo Sporočilo. In ko je
zadnji pečat odprt, bo zadnja trobenta zadonela in Odkupitelj pride ob dnevu, da se mu
izplača odkupljena posest - Cerkev, oprana s Krvjo.

124 Torej. Oh, vso stvarstvo se sedaj nahaja v Njegovih rokah, v katerih je sedaj ves
načrt odkupitve, zapečaten s sedmimi skrivnostnimi Pečati, ki so na tej Knjigi, katero je
On sedaj vzel. Poglejte sedaj! In samo On jo lahko odkrije, komur jo hoče. On je to dobil
v Svoje roke. Vidite? Torej, On je obljubil, da bo to ravno v tem času, ker je to na tej
Knjigi odkupitve zapečateno s sedmimi skrivnostnimi Pečati. Poglejte sedaj.

Kot sedaj prijatelji… Dejal  sem vam, da boste odšli  ven ob 8.30, toda jaz sem
predelal tri ali štiri strani, da bi to dobil (jaz sem že prekoračil deveto uro), tako da bi se
mogoče lahko vrnili jutri.

125 Toda sedaj, v tej sedemkrat zapečateni Knjigi odrešenja, ki jo je Jagnje osebno
vzelo - in bil je edini, ki bi lahko to naredil - On jo je vzel iz desnice Njega, ki je sedel na
prestolu, da bi zahteval Svoje odkupljene, da bi zahteval Svoje pravice, da bi to zahteval
zame in za vas iz razloga, zaradi katerega nas je odkupil, vidite, da pridobi nazaj vse,
kar je Adam v Edenskem vrtu izgubil. On nas je odkupil nazaj k temu.

126 Torej,  z  Jagnjetom,  s  Knjigo  v  Njegovi  roki,  smo  pripravljeni  poiskati  za  nas
Njegovo  milost  in  usmiljenje,  da  za  nas  odpre  Knjigo  sedmih  Pečatov,  da  bi  malo
pokukali izza zavese časa, samo malo. Oh moj!

Poglejte, ko je vzel to Knjigo, ta dokument o lastniški  pravici,  ki  je bila zaprta
(prejmite sedaj to v svoje glave), je razlomil Pečate teh skrivnosti, da bi jih razkril, da bi
jih prinesel svojim (Vidite?), vsem svojim osebam, ki jih je odkupil. Torej, ko bomo to
obdelovali s Pečati, bomo šli tja nazaj in bomo videli te duše pod oltarjem, kako vpijejo:
»Gospod, kako dolgo še, kako dolgo še?«
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127 In tukaj je On kot posrednik na oltarju: »Še malo časa, dokler se ne dopolni število
tistih, ki morajo trpeti kakor vi.« Toda sedaj prihaja od tu, v tem zadnjem Pečatu. On ni
več  posrednik.  On je  sedaj  Kralj.  In  kaj  je  naredil?  Če je  Kralj,  potem mora imeti
nekoga, nad katerimi je, a Njegovi so tisti, katere je odkupil, oni ne morejo priti pred
Njega, dokler ni vzel pravice do odkupitve. In On prihaja sedaj naprej kot Posrednik, ker
nas je smrt postavila v grob. On prihaja naprej s Svojimi pravicami. Amen.

In tudi tisti, ki so živi in bodo ostali do Njegovega prihoda, ne bodo prehiteli tistih,
ki so zaspali, kajti Božja trobenta bo zadonela, zadnja trobenta, ko bo prelomljen zadnji
Pečat. In ko bo sedmi angel predal svoje Sporočilo, se bo oglasila zadnja trobenta in
mrtvi  v  Kristusu  bodo  vstali.  In  mi,  ki  smo  živi  in  preostali,  bomo  skupaj  z  njimi
dvignjeni, da bi Ga srečali v zraku. On zahteva… On je prišel naprej, da zahteva Svojo
lastnino.

Glejte,  poglejte na to!  Moj!  Prelomil  je Pečate,  razkril  skrivnosti.  Razkril  jih je
komu? Zadnji cerkveni dobi, edinim, ki so živi. Vsi ostali spijo.

128 On je dejal: »Če bo On prišel v prvi uri, drugi uri, tretji uri - pa vse do sedme ure…
« V sedmi uri je prišlo obvestilo, oziroma poziv: »Poglejte, prihaja Ženin!« In ko so to
slišali, ta uspavana devica (nominalna cerkev), so rekli: »Oh, veš. Jaz verjamem, rad bi
imel  tega  Svetega  Duha.«  Ali  ste  opazili  prezbiterijance  in  episkopalce?  Ali  ste  v
Phoenixu slišali moje sporočilo, za tiste ljudi, ki so stali tam, a »glas« je govoril… »Torej,
kaj je s tem avtorjem, ki  pravi: “Sveti  Oče ta in ta,” ko pa Sveto Pismo pravi: “Ne
pravite nobenemu človeku oče.”« Vidite? Oni spijo z njimi. V tem je razlog. Toda ko so
prišli in rekli: »Da, mi verjamemo…«

129 Neka  žena  je  pravkar  poklicala  drugo  žensko  in  ji  dejala:  »Veš,  jaz  sem
episkopalka,« je dejala, »jaz sem nedavno govorila v jezikih. Mislim, da sem prejela
Svetega Duha, ampak psss, ne povej tega nikomur.« Jaz resnično dvomim v to. Morda
ste govorili v jezikih, vendar to človeka zažge, kako bi potem lahko sedel mirno? To je
res. Ne morete tega storiti.

Ali  si  lahko predstavljate  Petra,  Jakoba in  Janeza in  tiste  v  zgornji  sobi,  kako
govorijo: »O, mi smo sedaj dobili Svetega Duha, toda mogoče bi bilo bolje, če bi ostali
mirni?« Brat, oni so planili  ven skozi okna, vrata in vse ostalo na ulico, delujoč kot
skupina pijancev. To je pravi Sveti Duh.

130 Toda ali vidite, ta uspavana devica zagotovo ni nič prejela. Tako je. Spomnite se,
medtem ko so skušale kupiti olje (Spomnite se, da Pismo ne pravi, da so ga kupile.) in
medtem ko so bile zunaj ter se trudile, da bi ga kupile, je prišel glas. Kaj se je zgodilo?
Vse te device, ki so zaspale, so vstale in okrasile svoje svetilke ter odšle na večerjo. (Ali
je to res?) Ostali so bili puščeni za obdobje velike stiske, točno. Tam bo jok, stok in
škripanje z zobmi. To je cerkev. Ni Nevesta, ampak cerkev. Nevesta je vstopila notri.
Obstaja  velika  razlika  med cerkvijo  in  Nevesto.  Da,  gospod!  Odšla  je  na  svatbeno
večerjo. O, bodite pozorni, otroci!

131 Ti Pečati so bili razlomljeni. Zakaj? Da bi v zadnji cerkveni dobi odkrili te resnice.
Zaradi česa? Jagnje je razlomilo Pečate in jih razkrilo svoji Cerkvi z namenom, da zbere
svoje za Svoje kraljestvo. Svojo Nevesto! Vidite? Oh, moj! On želi sedaj pripeljati svoje
predstavnike h Sebi.

Kaj je to? Iz zemeljskega prahu, iz globine morskega dna, iz jame, od vse povsod
in iz vsakega mesta, ven iz področja teme, iz raja, kjerkoli da se nahajajo, On jih bo
poklical in oni se bodo odzvali. Amen! Amen! On jih bo poklical in oni bodo odgovorili.

On prihaja, da vzame svoje. On je razkril  Svoje skrivnosti in oni so to videli, a
potem časa ne bo več. Čas se je iztekel, končano je. V redu.

132 On zapušča prestol, kjer je bil kot posrednik, kot ubito Jagnje, da bi bil Lev, Kralj,
da sodi svetu, tistim, ki so zavrnili Njegovo Sporočilo. On ni posrednik.

Spomnite se sedaj učenja iz Stare Zaveze (ker se nam mudi). Ko je kri zapustila
prestol milosti, kaj je potem postal. Prestol sodbe. In ko je ubito Jagnje stopilo naprej iz
večnosti iz Očetovega prestola in vzelo Svoje pravice, je to postal prestol sodbe. Potem
je on postal, ne Jagnje, temveč Lev, Kralj. In On kliče Svojo kraljico, da pride in da se
postavi ob Njegovo stran. »Mar ne veste, da bodo sveti sodili svetu?«

133 Daniel je dejal: »Sodni dvor je bil postavljen in knjige so se odprle in deset tisoč
krat deset tisoči so mu služili.« Kralju in Kraljici. In potem se je odprla druga Knjiga, ki
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je bila Knjiga Življenja, to je za cerkev. A Kralj in Kraljica sta stala tam.

134 Kot je to izraženo v razmišljanju nekega kavboja:

Sinoči, ko sem ležal v preriji,

sem se zagledal v zvezde na nebu,

in se vprašal, ali bo kavboj kdajkoli

lahko odšel v tej smeri.

Obstaja pot v to svetlobo, v srečno območje,

a tam je tako nejasno, iti po poti, pravijo.

Toda široka je cesta, ki vodi v pogubo,

vso pot je označena in osvetljena.

Oni govorijo o drugem velikem Lastniku…

On govori v smislu svojega življenja kot govedorejca. Če ste kdajkoli bili na paši,
ste lahko to jasno opazili.

Oni govorijo o drugem velikem Lastniku,

in pri njem ni nikoli preveč polno, pravijo,

On bo vedno pripravil sobo za grešnika,

ki ga bo vodil po ozki in pravi poti.

Pravijo, da te On nikoli ne bo pozabil,

in da On pozna vsako potezo in pogled,

zaradi, zaradi varnosti je bolje, da smo označeni,

da imamo svoje ime v Njegovi veliki Knjigi evidence.

Pravijo, da bo velika odkupitev,

ko bodo kavboji stali kakor psički,

da bi bili označeni od jezdecev sodbe,

(od teh prerokov in vidcev)

ki so poslani in poznajo vsak žig.

135 Če ste kdajkoli bili na kakšnem takšnem srečanju, vidite, tam bi stal šef in ti jezdeci
bi vodili notri to čredo živine… Videl bi, kako njegovi žigi gredo mimo in ta bi z roko dal
šefu znak in šef bi to videl ter mu dal zeleno luč. Njegov pony bi zdirjal naravnost notri
ter okrog in okrog te prignane črede z obrezanimi rogovi na ta način ter začel označevati
svoje krave.

Pravijo, da bo velika odkupitev,

ko bodo kavboji stali kakor psički,

dokler ne bomo označeni od jezdecev sodbe,

ki so poslani in poznajo vsak žig.

Tako, on je dejal:

Predvidevam, da bom izgubljen enoletnik,

človek, ravno obsojen na smrt,

(neoznačen - vidite, iz njega bodo skuhali juho),

ki bo razsekan v množici s trdoglavimi,

ko se bo pojavil Šef teh konjenikov.

Ali vidite, kdo je On? Šef konjenikov. To je Jagnje, za teh sedem glasnikov, ki so
bili poslani in

poznajo vsak žig.

136 Poglejte, tukaj On prihaja, kot posrednik zapušča prestol, kot ubito Jagnje; da bi
postal Lev, Kralj, da sodi vsemu svetu, ki Ga je zavrnil. Naš sorodnik Odkupitelj je tedaj
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Kralj nad vsemi. Zakaj? On je dobil dokument o lastniški pravici odkupitve. To vse se
nahaja v Njegovi roki. Veseli me, da Ga poznam. Zatem zahteva Svoje dediščino in to je
Cerkev,  Nevesta,  katero  On  zahteva.  Kaj  potem  On  dela?  On  razkriva  Svojega
nasprotnika Satana.  On ga vrže  v  ognjeno jezero  skupaj  z  vsemi  tistimi,  ki  so  bili
navdihnjeni od Satana, da zavrnejo Njegovo Besedo odkupitve.

137 On je sedaj Kralj. Milost je še vedno na prestolu. Ne zavrnite Njegove ponudbe. Ti
jezdeci vedo, kdo ste vi. In sedaj Njegov nasprotnik, ki mu je povzročal nevšečnosti
2000 let, trdi: »Jaz lahko delam z njimi, kar želim. Jaz jih imam še vedno v oblasti, oni
so moji. Oni so v preteklosti izgubili dokument.« Ker, On je njihov sorodnik Odkupitelj.

On je bil tam in sedaj posreduje, toda nekega dne…

On je dejal: »Jaz jih bom poslal v grob.« Toda On je dejal cerkvi: »Jaz vas bom
popeljal ven. Vidite? Toda najprej moram biti Posredovalec.«

138 Torej, On prihaja naprej, stopa ven iz tamkajšnje večnosti iz Očetovega prestola,
kjer je sedel kot posrednik. Torej, On prihaja, da bi bil Kralj (Oh!), da bi nad vsemi
narodi vladal z železno palico. Sodišče je pripravljeno. O brat, naš sorodnik Odkupitelj,
vse to drži. To je točno. Da, gospod.

Kaj On počne? On poziva tiste, ki so v Satanovih rokah. »Oni so sedaj moji. Jaz
sem jih dvignil iz groba.« In On jemlje vse lažnivce in tiste, ki sprevračajo Besedo in vse
take skupaj s Satanom in jih uničuje v ognjenem jezeru. Z njimi je sedaj konec. Vrže jih
v ognjeno jezero. Oh, moj!

139 Veste kaj? Preden bomo končali, bi želel nekaj povedati (in potem bomo pohiteli).
Bodite pozorni, mi smo sedaj končali s sedmo vrstico, toda od mojih osmih vrstic, do
štirinajste, želim, da ste pozorni na to, kaj se tukaj dogaja. Vse, kar je bilo v nebesih in
vse  to,  kar  je  bilo  na  zemlji…  Samo  poslušajte  to;  dovolite  mi,  da  vam  sedaj  to
preberem. Mislim, da bi bilo bolje, če bi to samo prebrali iz Knjige. Mi smo pri sedmi
vrstici. Vidite? Bodite pozorni na šesto vrstico.

Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi živimi bitji ter starešinami je
stalo Jagnje, kakor zaklano, in imelo je sedem glav… (pravzaprav jaz sem mislil sedem
rogov) in sedem oči (mi smo to pravkar pojasnili): to je sedem Božjih duhov, poslanih
po vsej zemlji. (Vidite, sedem cerkvenih dob, sedem glasnikov, ki so držali ta goreči
ogenj. Vidite? V redu.)

Jagnje je stopilo naprej in vzelo Knjigo iz desnice sedečega na prestolu.

140 Torej  poglejte.  In ko je  On s  tem končal,  bodite  pozorni,  kaj  se je  zgodilo.  Vi
govorite o prazniku! Torej, to je natanko to prelamljanje teh Pečatov, ki se izvaja. Mi
bomo točno zatem prispeli v pol ure tišine. Poglejte tole. Mi smo s tem začeli in bomo s
tem končali naslednjo nedeljo zvečer, točno tukaj. Sedaj pazljivo poslušajte. Ali  ste
pripravljeni? Recite »amen«. Pozorno poslušajte, kaj se je zgodilo.

141 Ko je On to storil… Ko je vso stvarstvo vzdihovalo in ni nihče vedel, kaj bi delal, je
Janez jokal. Tukaj prihaja Jagnje, hodeč mimo. In ta Knjiga je bila v rokah originalnega
Lastnika, ker je človek padel in to izgubil in noben človek ni bil v stanju, da bi To vzel,
da bi odkupil zemljo - ne duhovnika, ne papeža, nikogar, kot sem dejal. Toda Jagnje je
stopilo naprej - ne Marija, ne ta svetnik ali  oni svetnik, ubito okrvavljeno Jagnje je
pristopilo in vzelo Knjigo iz desnice Njega, ki je sedel na prestolu. In tedaj so oni videli,
da je tam bil Odkupitelj… In vse te duše pod oltarjem, ko so angeli, ko so starešine, ko
so… Vsi so to videli, ko se je to zgodilo.

142 Tukaj se to nahaja v prihodnosti. Nocoj je On Posrednik, toda On prihaja do tega.
Poglejte:

In ko je vzelo Knjigo, je četvero živih bitij  in štiriindvajset starešin padlo pred
Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami, ki so molitve svetih.

To so ti,  ki  so  pod oltarjem, ki  so  molili  že  od nekdaj.  Vidite,  oni  so  molili  za
odrešenje, molili so za vstajenje in tukaj starešine izlivajo te molitve pred… Kajti: »Sedaj
smo dobili Posrednika! Dobili smo sorodnika v nebesih, ki prihaja, da zahteva svoje.«

In peli so novo pesem: »Vredno si, da vzameš Knjigo in odtrgaš njene Pečate, ker
si bilo zaklano in si s Svojo krvjo odkupilo Bogu (poglejte) ljudi iz vsakega rodu, jezika,
ljudstva in naroda

ter si jih napravilo našemu Bogu za kraljestvo in duhovnike in kraljevali bodo na
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zemlji.«

143 Želeli so se vrniti in tukaj se vračajo nazaj, da bi bili kralji in duhovniki. Slava Bogu.
Počutim se dovolj dobro, da bi govoril v jezikih. Poglejte! Opazujte! Videti je, da nimam
dovolj besednega zaklada, s katerim bi Ga lahko slavil. Potreben mi je nekdo, katerega
ne poznam. Bodite pozorni.

In videl sem (poslušajte to)…

In videl sem ter slišal glas mnogih angelov…

144 Poslušajte,  kakšen  jubilej  se  je  odvijal!  Ko  so  videli  Jagnje,  kako  prihaja  in
sprejema Knjigo odkupitve, so duše začele vzklikati. Mi bomo to dobili. Vsi, vse starešine
so padle pred Njega in izlile molitve svetih. Kaj? Tam je bil za nas predstavljen Sorodnik.
Padli so z obrazom naprej, prepevali pesem in govorili: »Vredno si, ker si bilo zaklano!«
Poglejte kaj… In poglejte na te angele.

In videl  sem in… slišal  sem vsenaokrog prestola  in  živih  bitij  ter  starešin  glas
mnogih angelov. Njih število je bilo desettisočkrat deset tisoč in tisočkrat tisoč. (Huh!
Poglejte! Bodite pozorni.)

Z močnim glasom so govorili:  »Vredno je Jagnje, ki  je bilo zaklano, da prejme
oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo.«

145 Kakšen jubilej se odvija v nebesih, ko Jagnje zapušča mesto posredovanja, da bi
prišlo sem in zahtevalo to, kar je bilo Njegovo. Veste, to se je zgodilo takoj za Janezom.
On je moral tam videti napisano svoje ime. Ko so se Pečati odprli, je moral biti resnično
srečen. Poslušajte, kaj je dejal.

In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod zemljo in na morju, in sploh vse, kar je
v njih, sem slišal (jaz), kako so govorile: »Sedečemu na prestolu in Jagnjetu hvala in
čast, slava in mogočnost na veke vekov.«

Amen! Amen! Amen! Oh!

In štiri  živa bitja  so govorila:  »Amen.« In štiriindvajset  starešin je padlo pred
Jagnje in Ga molilo, ki živi na vekov veke.

146 Govorite o jubileju, govorite o času, ko je to Jagnje stopilo naprej! Vidite? Ta Knjiga
je celo zapečatena v nebesih, te njene skrivnosti. Govorite: »Ali je moje ime tam?« Jaz
ne vem. Upam, da je. Torej če je, je bilo vpisano v Knjigo pred stvarjenjem sveta. A
najprej je to predstavljalo odrešenje, ki prihaja skozi Jagnje, ki je bilo zaklano pred
stvarjenjem sveta. In On je vzel Knjigo (slava), odprl Knjigo in pretrgal Pečate in to je
poslal tja dol na zemljo k svojemu sedmemu angelu, da bi to razodel Svojemu ljudstvu.
Tu ste vi. Oh moj, kaj se je zgodilo? Vpitje, vzklikanje, aleluje, hozane, slave in vse te
manifestacije!

In stari Janez, ki je tam stal, naš brat, je jokal! »Zakaj,« je dejal, »vse v nebesih,
vse na zemlji in vse v morjih me je slišalo, kako vzklikam.« Amen! Blagoslov, čast, slava
in moč Njemu, ki živi na veke vekov.

147 Govorite o srečnih trenutkih, ko so ti Pečati prelomljeni! Janez je zagotovo moral
pogledati notri in pogledati izza zavese časa in je dejal: »Tukaj je to, Janez.« Oh, on je
bil tako srečen. On je dejal: »Vse v nebesih.« Verjetno je res zaklical, ali ne? »Vse v
nebesih, vse na zemlji,  vse pod zemljo, vse stvari,  in sploh vse me je slišalo, kako
govorim: »Amen! Blagoslov in čast, moč in slava, modrost in bogastvo pripadajo Njemu.
« Amen!«
148 Zakaj? Ko pride razodetje, da se je Jagnje, Odkupitelj, naš Sorodnik, vrnil nazaj s
prestola posredovanja in da je stopil naprej, da vzame to, kar Njemu pripada.

Jagnje bo kmalu vzelo Svojo Nevesto,

da bo za vedno na Njegovi strani.

Vsa nebeška vojska bo zbrana;

Oh, to bo veličasten pogled,

vsi sveti v čisti belini;

In z Jezusom bomo večno vladali.

Oh, »Pridi in večerjaj.« Gospodar kliče,
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(na svetu): »Pridi in večerjaj…«

(Oh, ostal sem brez besed, vidite?)

»Pridi in večerjaj, pridi in večerjaj.«

Ti lahko večerjaš za Jezusovo mizo, kadarkoli,

(Torej! A ko On odide od tam, tega ni več!)

On, ki je nahranil množice,

spremenil vodo v vino…

149 On, ki je dejal: »Tisti, ki verjame Vame, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam
opravljal.« Oh, moj!

On, ki je obljubil vse stvari v zadnjih dneh, On, ki je povedal te stvari, On, ki sedaj
v času razodetja teh stvari razodeva Sebe… »Pridi in večerjaj.« Oh, nikar ne zgreši tega,
moj brat. Torej, za trenutek sklonimo svoje glave.

Jutri zvečer bomo z Božjo milostjo poskušali prelomiti ta prvi Pečat, če bo Bog to
prelomil in nam dovolil, da bi videli, kakšno razodetje je bilo skrito že pred stvarjenjem
sveta.

150 Preden to storimo, grešni prijatelj ali mlačen cerkveni član, ali če si zgolj član neke
cerkve, ali mogoče nisi član? In če si samo član, si lahko dokaj blizu temu, kot da nisi.
Tebi je potrebno rojstvo. Ti moraš priti do krvi. Ti moraš priti do nečesa, kar odstranjuje
grehe, tako da ne bo več spomina na njih.

Če se še nisi pripravil, da bi srečal Jagnje v zraku, vas po polnopravni moči, ki mi je
bila  predana  od  vsemogočnega  Boga  in  poslana  po  angelu,  po  Ognjenem Stebru,
opozarjam v Imenu Jezusa Kristusa: ne poskušajte Ga srečati samo kot člani neke lože v
neki cerkvi tega sveta.

Pridite, dokler je še Posrednik, kolikor jaz vem, še vedno posredujoč na Prestolu,
ker bo prišel dan, ko boste želeli priti, a tam ne bo več Posrednika. Kajti, če vidimo čas,
v katerem živimo, v sedmi cerkveni dobi in če so Božje skrivnosti postale to, kar so, s
potrditvijo Božjega Duha, pokazujoč vse, kar je On obljubil v zadnjih dneh, koliko časa
je potem še ostalo? Grešni prijatelj, pridi!

151 Gospod Jezus, ure se odmikajo. Mogoče je še bolj pozno, kot mislimo. Srečni smo,
ker vidimo, da se ta čas približuje. To je najveličastnejši čas, ki ga je svet kdajkoli imel
za kakšnega vernika, toda za tiste, ki to zavračajo, je najbolj žalosten čas, ki je kdajkoli
mogel biti… Ne morejo se najti črke v abecedi, ki bi sestavile besede, katere bi lahko
opisale stiske in težave, ki bodo prišle zatem. In prav tako v naši abecedi ne obstajajo
besede za blagoslove, ki prihajajo za vernike.

Oče,  mogoče je nocoj  tukaj  nekdo,  ki  je  brez upanja,  toda oni  so inteligentna
človeška bitja. In sedaj, če se Kri še vedno nahaja na Prestolu milosti, naj pride nocoj
Jagnje s Prestola v njihova srca in jim odkrije, da so izgubljeni in naj s krvavimi rokami
reče: »Pridite, dokler je še čas, da se pride.«

Jaz predajam Sporočilo, Gospod, s svojo molitvijo v Tvoje roke. Stori karkoli želiš,
Oče, v Imenu Jezusa.

152 Z našimi sklonjenimi glavami, če še niste izpolnili te zahteve in pogoja, če ste samo
verovali v našo cerkev; v tem ni ničesar, kar bi vas moglo odkupiti. Če ste verjeli v
posredništvo kakšnega svetnika, ste še vedno izgubljeni. Če ste verjeli v dela svojih rok,
v nekaj, kar ste sami storili, dobra dela, ste izgubljeni. Če ste verjeli v okvirjih molitve
vaše matere ali pravičnosti vaše matere, vašega očeta, če ste verjeli v to, ste izgubljeni.
Če ste verjeli na temelju neke senzacije, nekih čudnih občutkov, emocij, govorjenja v
jezikih ali plesanja, če je to vse, v kar ste verjeli in če Jagnjeta ne poznate osebno, ne
poznate Njega, potem vas jaz pred Bogom pozivam, da sedaj poravnate to stvar z
Bogom. Globoko v vašem srcu molite in bodite enostavno preprosti, ker se Bog skriva v
preprostosti.

153 Spomnite se, Sveto Pismo je dejalo: »Tisti, ki so verovali, so bili pridruženi.« In
medtem ko molimo za vas, jaz verjamem, da boste storili to - edino večno odločitev: »
Gospod, dejal bom da!«

A odločitev je kamen. A kakšna korist je od kamna brez kamnoseka, ki ga lahko



POVEZAVA MED SEDMIMI CERKVENIMI DOBAMI IN SEDMIMI PEČATI 26

oblikuje, da bi naredil zgradbo, da bi ustrezal zgradbi? Torej, naj vas Sveti Duh izkleše iz
tistega, kar vi ste, v to kar bi morali biti. Če ste samo poškrobljeni cerkveni član, če ste
grešnik, karkoli pač ste; če ste brez Kristusa, brez Svetega Duha, naj vam Bog nocoj
daruje mir.

154 In sedaj Gospod, tako preudarno, kot jaz vem priti in tako svetopisemsko, kot jaz
vem priti, prihajam s temi, katere sem Ti predal, z Besedo. Jaz verjamem, Gospod, da si
je Beseda nocoj našla prostor v srcih ljudi. Če so tukaj takšni, ki ne vedo, ali pa nimajo
takšnega prepričanja nežne prisotnosti Svetega Duha, ki prebiva v njihovih življenjih; ali
pa imajo jezo, brezbrižnost, sebičnost ali kaj takšnega, kar jih ločuje od te velike stvari
in jih oddaljuje od tega, ali kakšno veroizpoved, ali pa jih ločuje kakšna senzacija od
nežne skupnosti z Bogom; naj se sedaj tega znebijo!

Da  bi  Jagnje,  ta  okrvavljeni  sveti  Sorodnik,  ki  je  prišel  sem s  prestola  skozi
skrivnostni svetlobni koridor Božjega prestola, stopil naprej in zahteval Svojo dediščino…
Bog, daruj nocoj, da bi Ga prejeli. Naj bi vsaka odločitev bila vzeta resno in naj bi se oni
predali samo Njemu, kateri jih more izklesati in oblikovati v Božje sinove in hčere.

155 Torej, v svečani molitvi… Jaz delam to na način, kot se počutim voden, da to delam,
v resnosti pred Bogom, tako kot je On sebe dokazal vam. Če vi niste kristjan, ali niste
to,  kar  mi  imenujemo  nek…  ne  denominacijski  pripadnik,  temveč  mislim  na
novorojenega kristjana,  a resnično verjamete,  da je  Sporočilo  resnično in resnično
verjamete, da ste lahko rešeni po Božji milosti in verjamete, da On sedaj govori vašemu
srcu in Ga želite sprejeti in ste pripravljeni, da vas Njegova Beseda odseka iz tega kar
ste in vas spremeni v to, kar bi morali biti; ali boste pričevali o tem na način, da boste
vstali? Če je ta oseba tukaj in želi to storiti - to pričevanjsko stališče, naj vstane.

156 Nebeški Oče, ne vem, kaj več bi lahko storil, kot da citiram Tvojo Besedo. Tukaj so
ljudje, ki stojijo, ki občutijo, da niso na mestu, na katerem bi morali biti - pripravljeni na
to Vzetje; ker se lahko to zgodi, preden se nam bo odprl prvi Pečat.

In  Oče,  jaz  molim  za  njih.  Kot  tvoj  služabnik  ponujam  to  molitev  velikemu
posredniku Kristusu, medtem ko molijo, ponujam svojo molitev skupaj z njimi pred
Božjim prestolom iz slonovine, kjer je nocoj položena krvava Žrtev in je lahko skoraj v
vsakem trenutku odstranjena s prestola, da bi stopil naprej in zahteval Svojo lastnino. In
potem ni več milosti. Potem je sodba.

Daruj Gospod, da tukajšnji ljudje na svojih nogah, ki stojijo, ki se izpovedujejo v
svojih srcih in so voljni,  da jih Božji  Duh oblikuje ter izkleše, da jih oblikuje v živo
kamenje, v hišo Gospoda Boga...

Daruj to Oče, jaz jih sedaj predajam Tebi. In Ti si dejal: »Tisti, ki Mene prizna pred
ljudmi, ga bom tudi Jaz priznal pred Svojim Očetom in svetimi angeli.« In sedaj, Ti nocoj
sediš tam v prisotnosti vseh, a oni stojijo in izpovedujejo Tebe. In Gospod, če je to iz
globine  njihovih  src,  ravno  toliko  zagotovo,  kot  je  točna  Božja  Beseda,  Ti  sedaj
posreduješ za njih in jih sprejemaš v področje milosti in usmiljenja, očiščujoče Krvi
žrtvenega Jagnjeta in oni bodo Tvoji v Imenu Jezusa Kristusa. Amen.
157 Torej, vi ki vidite, da ti ljudje stojijo - tukaj je mlad mož, nekateri so vstali; vi ki
čutite, da so vaši grehi in obsodbe izginile - želim da sedaj vstanete (nekateri od vas, ki
ste jim blizu), rokujte se z njimi in recite: »Brat, jaz molim zate. Sestra, jaz molim zate.
« Sedaj se rokujte z njimi in recite: »Bog naj te blagoslovi. A ostalo sedaj pripada roki
Vsemogočnega.« Recite: »Jaz bom molil  in jaz bom storil  vse, kar bom lahko, da ti
pomagam v Božjem kraljestvu.«

O, danes je klic!

O, Jezus kliče,

On danes nežno kliče.

158 Ali Ga ljubite? Ali ni On čudovit? O, kaj bi mi delali brez tega. »Človek ne bo živel
samo od kruha, temveč od vsake Božje Besede, ki prihaja iz Njegovih ust.« O, hrani me
Gospod, na tej Besedi. »Ne pozabite, da se zbirate skupaj, kot to počnejo neverniki in to
tem bolj, kot vidite, da se približuje dan.«

Če bo Božja volja, bom jutri zvečer po Božji milosti poskušal z vsem, kar je v meni,
vprašati Njega, da se zavzame, da bi skrivnosti teh Pečatov, ko se bodo prelamljali,
ljudem razodele Božjo Besedo.
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159 Dokler  vas  ne  srečam,  naj  bo  Bog  z  vami.  In  sedaj  predajam službo  našemu
cenjenemu bratu Nevillu, pastorju. Koliko vas ljubi brata Nevilla? Mi vsi ga ljubimo. Pridi
naprej, brat Nevill. Brat Nevill, Bog naj te blagoslovi.
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"… v dneh glasu…" Raz 10,7


