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1 Sklonimo  sedaj  naše  glave  zaradi  molitve.  Naš  nebeški  Oče,  mi  se  Ti  nocoj
zahvaljujemo za še eno priložnost, da lahko pridemo in Te slavimo. Mi smo hvaležni, da
smo živi in da imamo to veliko razodetje večnega Življenja, ki prebiva v nas.

Nocoj smo prišli, Oče, da skupaj proučimo Tvojo Besedo; te velike skrivnosti, ki so
bile skrite že pred stvarjenjem sveta. In Jagnje je edino, ki nam lahko to odkrije. Jaz
nocoj molim, da bi On nocoj prišel med nas in bi vzel Svojo Besedo in nam jo odkril, da
bi vedeli, kako bi v tem zadnjem času lahko bili Njegovi boljši služabniki. O Bog, ker
vidimo, da se nahajamo na koncu časa, nam pomagaj, da spoznamo, katero je naše
mesto, Gospod, in naša slabotna bitja in gotovost skorajšnjega Gospodovega prihoda. Mi
to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

Verjamem, da je bil  David tisti,  ki je dejal: »Bil  sem srečen, ko so mi rekli,  da
pojdemo v Gospodovo hišo.« Priti, to je vedno velik privilegij in skupno proučevanje
Besede nam daje veliko upanje.

2 In sedaj je veliko tistih, ki stojijo in jaz bom pohitel, kolikor hitro je to mogoče.
Toda jaz verjamem, da ste vi uživali v prisotnosti Svetega Duha, kot sem jaz v teh nekaj
zadnjih priložnostih. In danes se mi je zgodilo nekaj, kar se mi ni zgodilo že dalj časa.
Proučeval sem to Razodetje tukaj glede odpiranja Pečatov.

Pred leti sem šel skozi to, predvidevam da je bilo pred 20 leti ali nekaj takega in
nisem bil  ravno zadovoljen s tem. Videti  je bilo,  da se tam nahajajo neke stvari,  a
posebno v teh Pečatih, ker so ti  Pečati ena kompletna knjiga. To je Knjiga. Celotna
Knjiga je ena zapečatena Knjiga. Začenja se…

3 Kajti na primer, če bi imel tukaj nekaj - pokazal vam bom, kaj mislim. Tukaj je en
Pečat. To je en… In vi ga tako zvijete - na ta način, kot je bil zvit. In vi ga zvijate na ta
način in na koncu se nahaja majhen delček, ki gleda ven, nekako takole. To je prvi
Pečat. V redu. Potem je to prvi del te Knjige. Zatem se naslednji Pečat tako odvija,
pravzaprav takoj do tega, a zvit je tako, kot tukaj in potem na tem koncu eden gleda
ven, kar pomeni, da sta dva Pečata. In tako je bilo napisano celotno Sveto Pismo, v
zvitkih. Torej, lomljenje teh Pečatov odpira skrivnosti te Knjige.

4 Ali ste razumeli proučevanje o Jeremiji, kako je on to napisal (mnogi od vas so to
sinoči zapisali)? Kako so bili ti Pečati napisani in odloženi na stran, da bi se hranili do
vrnitve iz sedemdesetletne sužnosti? On se je vrnil nazaj in zahteval svoje lastništvo. In
jaz to vsekakor rad proučujem. Ni načina, kako bi se vse to izrazilo, ker je to večna
Beseda. In to je večna Knjiga. Zaradi tega moramo obdelati samo najpomembnejša
mesta.

In danes sem v proučevanju sam zapisal  mnoge dele Pisma, tako da jih lahko
proučujete. Prav tako bo na kasetah odkrito veliko tega, medtem ko boste to preučevali.

5 Tukaj obstaja veliko stvari. Ko bi vam le lahko, ko stojim tu na odru, odkril to na
način, kot je bilo v sobi to odkrito meni, oh moj, bi bilo to čudovito. Toda, ko vi pridete
sem, ste pod pritiskom in kot da bi preskakovali preko stvari, ljudem poskušate prenesti
samo glavne dele, da bi lahko to videli.

6 Jaz vsekakor cenim to pesem, ki jo je odpel brat Ungern: »Dol iz Njegove slave.«
Če On ne bi prišel iz Svoje slave, kje bi nocoj bili mi? Mi smo torej hvaležni, da je prišel,
da nam pomaga.

7 Torej,  ker je mnogo teh, ki  stojijo,  bomo pohiteli  skozi  te stvari  najhitreje kot
moremo. Jaz ne govorim, da bomo v naglici šli skozi to, temveč mislim, da bomo začeli
čim hitreje, kot le lahko.

In sedaj, obrnimo sedaj, zatem… Mi smo sinoči imeli 1. poglavje, 2., 3., 4. in 5. A
nocoj začenjamo s 6. poglavjem Razodetja. In medtem ko bomo preučevali to poglavje,
se  bomo sklicevali  na  razna  mesta  iz  Stare  in  Nove  Zaveze,  ker  je  celotna  Knjiga
Razodetje  Jezusa Kristusa.  To vse skupaj  je  Razodetje  Gospoda Jezusa,  Razodetje
Jezusa Kristusa. To je Bog, ki odkriva Sebe v Knjigi - odkriva Sebe skozi Kristusa v
Knjigi.
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In Kristus je Razodetje Boga. On je prišel, da bi razodel Boga, ker sta bila On in
Bog eno in isto. Bog je bil v Kristusu, da bi spravil svet s Seboj. Z drugimi besedami, vi
nikoli ne bi vedeli, kakšen je Bog, dokler ne bi Sebe razkril skozi Kristusa; šele takrat
lahko vidite. Nekoč pred leti sem mislil, da je Bog jezen name, Kristus pa me je ljubil. A
nato sem odkril, da je On ena in ista Oseba. Vidite? In Kristus je samo srce Boga.

8 In sedaj, medtem ko to preučujemo, mi to primerjamo… Prve tri knjige Svetega
Pisma iz Razodetja, ki smo jih razmeroma dobro prečesali, so cerkvene dobe, je teh
sedem cerkvenih dob. Torej,  obstaja sedem cerkvenih dob, sedem Pečatov,  sedem
Trobent in Čaše in nečisti duhovi kot žabe in vse to gre skupaj. Moj! Kako bi želel imeti
eno veliko mapo, da bi jo v celoti izrisal na način, kot to vidim, saj veste, kako vse
prihaja na svoje mesto. Jaz sem to narisal na majhen kos papirja, toda vi veste… In vse
do sedaj se je vse prilegalo s časom in z dobami, kot so prihajale ter odhajale in vse se
je popolnoma prilegalo.

Tako,  mogoče  vse  to  skupaj  ne  bo  v  redu,  toda  to  je  vsekakor  po  mojem
najboljšem vedenju. Jaz vem, če delam po svojih najboljših močeh, a pri tem delam
napake, poskušajoč delati najbolje kot znam, mi bo Bog zagotovo oprostil to, kar delam,
pravzaprav napako, če sem storil kaj napak.

9 Torej, prve tri knjige so na začetku teh sedmih cerkvenih dob in potem mi v 4.
poglavju Razodetja ugotovimo, da je Janez povzdignjen gor. Vidite? Mi vidimo cerkve.
Tukaj o cerkvenih dobah ni veliko rečenega. To je tukaj, kjer mislim, da bodo ljudje zelo
presenečeni. Oni mislijo, da to velja za cerkev skozi čas velike stiske in za te stvari, ki so
se zgodile. In kot sem dejal v nedeljo (včeraj): »Veste, stvar je v tem, da bodo nastopile
velike stiske in vi se boste čudili zakaj ni bilo…? Prvi prihod je bil vzetje. In to bo tako,
kot je bilo, to je prešlo in vi tega sploh niste vedeli.«

Torej, cerkvi ni veliko obljubljeno, tej poganski cerkvi, Nevesti.

10 Sedaj, jaz želim, da nosite to v mislih, da obstajata cerkev in Nevesta. Vi morate
dobiti to vedno tako, da teče v skladu števila tri. Štiri je napačno. Tri: trojke, sedmice,
desetke, dvanajstice, štiriindvajsetice štiridesetice, petdesetice, v teh nespremenljivih
številkah. Sveto Pismo je… Bog daje Svoja sporočila v svetopisemskih številkah. In če
dobite nekaj, kar gre mimo teh številk, je bolje, da pazite. To se pri naslednji stvari ne
bo izšlo na pravilen način. Morate se vrniti nazaj tja, kjer ste začeli.
11 Brat Lee Vayle -  jaz mislim, da je tukaj.  Neki  dan smo govorili  o ljudeh, ki  so
skrenili  s  poti.  To  je  nekaj  takega,  kot  zadevanje  tarče.  Če  je  puška  brezhibno
uravnotežena, brezhibno preizkušena in umerjena na tarčo, jo bo zadela, razen če bi se
cev premaknila ali trznila ali da bi vibracije vplivale na njo ali kaj drugega ali da zapiha
veter. Karkoli bi se zgodilo, obstaja samo en način, da se to naredi, a to je vračanje
nazaj tja, kjer se je skrenilo s poti in ponovno začeti, če hočemo kdajkoli zadeti cilj. Če
pa ne, zakaj, to enostavno ne bo zadelo tarče.

12 In jaz verjamem, da se na ta način proučuje Sveto Pismo. Če odkrijemo, da smo
tukaj nekaj začeli in da to ne izhaja pravilno, vidite, potem to ni - mi smo nekje zgrešili.
Vi  se  morate  vrniti  nazaj.  Vi  tega  z  vašim  razumom nikoli  ne  boste  ugotovili.  To
enostavno ni… Mi smo ravnokar po Pismih odkrili, da ni človeka v nebesih ali na zemlji
ali pod zemljo ali kjerkoli ali kadarkoli, ki bi to mogel storiti. Samo Jagnje lahko to stori.
Tako da seminarske razlage ali karkoli drugega, to pravzaprav ne pomeni nič. Tukaj je
potrebno Jagnje,  da to  odkrije.  To je  vse.  Tako,  da mi  verjamemo, da nam bo On
pomagal.

13 Janez je bil dvignjen navzgor v 4. poglavju, da bi videl stvari, ki so bile, so in bodo
prišle. A Cerkev se konča v 4. poglavju in Kristus vzame Cerkev gor, jo dvigne v zrak, da
Ga sreča in se ne pojavi vse do 19. poglavja, ko On skupaj s Cerkvijo prihaja nazaj kot
Kralj kraljev in Gospodar gospodarjev. In sedaj… Jaz upam, da bomo nekega dne lahko
šli skozi vse to, mogoče preden On pride. In če ne bomo, bomo to vsekakor videli, tako
da to ni tako pomembno.
14 Torej, v 5. poglavju je prelamljanje teh Pečatov… In sedaj, sedem krat zapečatena
Knjiga… Kot prvo, mi želimo prebrati prvi Pečat. Sinoči (da damo temu majhen uvod)
smo odkrili, da je Janez pogledal in videl Knjigo v rokah pravega Lastnika, Boga… Ali se
spomnite, na kakšen način je bilo to izgubljeno? Preko Adama. On je izgubil  Knjigo
življenja zaradi Satanovega znanja in izgubil je svojo dediščino, izgubil je vse in ni bilo
načina, da se to odkupi.
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In potem prihaja Bog navzdol v podobi Človeka in postaja naš Odkupitelj, da bi nas
odkupil.  In  sedaj  ugotavljamo,  da v  dneh,  ki  so  za  nami,  te  stvari,  ki  so  nam bile
skrivnostne, da nam bodo le te v zadnjih dneh odkrite.

15 Torej, mi v tem prav tako ugotavljamo, da takoj, ko je Janez slišal to objavo, da
sorodnik Odkupitelj stopa naprej in da zahteva to, kar je Njegovo, da ni bilo človeka, ki
bi to lahko storil. Noben človek v nebesih, noben človek na zemlji, noben človek pod
zemljo in nihče ni bil niti vreden, ki bi lahko pogledal v Knjigo. Samo razmislite o tem.
Nobena oseba ni bila dostojna, da pogleda v njo in Janez je začel jokati.

On je vedel, da vsi… Potem ni bilo možnosti za odkupitev. Vse je zatajilo in mi
ugotavljamo, da je njegovo jokanje hitro prenehalo, ker je eden izmed starešin dejal: »
Ne joči Janez, kajti zmagal je Lev iz Judinega rodu,« z drugimi besedami, »nadvladal je
in zmagal.«

16 Janez se je ozrl in videl Jagnje, kako prihaja naprej. Zagotovo je moralo biti krvavo,
porezano in ranjeno. Bilo je zaklano. Rečeno je: » Jagnje, ki je bilo zaklano,« in seveda
je bilo še vedno krvavo. Če bi Jagnje tako zaklali in ubili, tako kot je to Jagnje bilo v
vsakem primeru… Na križu je bilo razsekano na komade, na strani prebodeno s kopjem,
s klini v rokah in nogah, s trnjem preko čela. Bilo je v groznem stanju. In to Jagnje je
stopilo naprej in odšlo pred Njega, ki je sedel na prestolu in držal celoten dokument
lastniške pravice za odkupitev. In Jagnje prihaja in jemlje Knjigo iz roke Njega, ki sedi
na prestolu in je odprlo Pečate in odprlo Knjigo.

In ko se je to zgodilo, smo ugotovili, da se je v nebesih zagotovo zgodilo nekaj
velikega. Kajti starešine, štiriindvajset starešin in živa bitja in vse, kar je v nebesih, je
začelo vzklikati:  »Vreden Si!« In tukaj  prihajajo angeli  in  izlivajo čaše z molitvami
svetih. In sveti pod oltarjem so vzklikali: »Vredno Si Jagnje, ker Si nas odkupilo in nas
naredilo za kralje in duhovnike in mi bomo kraljevali na zemlji.« Oh, moj! In to je bilo
tako, ko je On odprl Knjigo.
17 Ali vidite, ta Knjiga je bila pravzaprav načrtovana in napisana pred stvarjenjem
sveta. Ta Knjiga, Sveto Pismo, je bila zares napisana pred stvarjenjem sveta. A Kristus
kot Jagnje je bil umorjen pred stvarjenjem sveta. In ti člani Njegove Neveste, njihova
imena so bila vstavljena v Jagnjetovo Knjigo življenja pred stvarjenjem sveta, vendar je
bilo to zapečateno. In zdaj je bilo razkrito, katera imena so bila tam, vse glede tega.
Kako je samo to veliko. In ko je Janez to videl, je dejal: »Vse v nebesih, vse pod zemljo,
vse je slišalo, kako govori: “Amen, slava in čast!”« On je zares imel fantastičen čas, kajti
Jagnje je bilo vredno.

18 Torej, Jagnje sedaj stoji, ko bomo nocoj vstopali v 6. poglavje, On ima Knjigo v
Svojih rokah in jo začenja razkrivati. Jaz bi imel danes povsem in oh... Upam, da so
ljudje duhovni. Jaz bi glede tega naredil veliko napako, če se danes okrog 12. ure ne bi
to zgodilo, ko je v sobo vstopil Sveti Duh in me popravil glede tega, kar sem izpisoval in
hotel povedati.

Jaz sem glede tega to vzel iz nekega starega konteksta. Ničesar nisem imel o tem.
Ne vem, kaj je drugi Pečat in karkoli drugega, ničesar ne vem. Vendar sem dobil neki
stari kontekst o nečem, o čemer sem govoril pred nekaj leti in sem si to zapisal. Sestavil
sem besedilo in dr. Smith in nekateri izmed velikih učiteljev, od katerih sem to zbral, so
to prav tako verjeli, zato sem to zapisal. Pripravljal sem se, da bi dejal: »Torej, jaz bom
to preučeval s tega izhodišča.« In bilo je nekje okrog dvanajste ure opoldne, ko se je
Sveti Duh spustil v prostor in celotna stvar se mi je preprosto odprla in tam je bilo to.
Prvi Pečat se je odprl.

19 Tako sem prepričan v to, kot stojim nocoj tukaj, da je to, kar bom nocoj povedal,
resnica Evangelija. Jaz enostavno vem, da to je. Kajti, če je razodetje v nasprotju z
Besedo, potem to ni razodetje. In veste, obstajajo stvari, ki se lahko zdijo popolnoma
resnične, pa vendar niso resnica. Videti je, kot da to je, vendar to ni.

20 Torej, mi ugotavljamo, da je Jagnje sedaj skupaj s Knjigo. V 6. poglavju sedaj
beremo.

Videl sem, kako je Jagnje odtrgalo prvega izmed sedmih Pečatov. Nato sem slišal
prvo izmed štirih živih bitij, kako je reklo z glasom kakor grom: »Pridi in poglej!«

In glej, prikazal se mi je bel konj, in tisti, ki ga je jezdil, je imel lok. Jezdec je dobil
venec in odšel kot zmagovalec in da bi zmagal.



PRVI PEČAT 4

21 Torej, to je prvi Pečat, ki ga bomo s pomočjo Božje milosti poskušali razložiti. Po
najboljših močeh… In zavedam se, da človek, ki skuša to pojasniti, hodi po nevarnem
terenu, če ne veste, kaj delate.

Če torej to prihaja k meni po razodetju, vam bom tako tudi povedal. Če bi jaz to
povlekel  skozi  svoj  lasten razum, potem bi  vam to povedal,  preden bi  o  tem začel
govoriti. Vendar sem prav tako prepričan, kot nocoj stojim tukaj, da je danes to prišlo
do mene od Vsemogočnega. Jaz se ne nagibam k temu, da bi  vam samo govoril  te
stvari, ko gre za ta del Svetega Pisma. Upam, da veste, o čem sedaj govorim. Vi veste,
da ne morete povedati nekaterih stvari, ki se bodo zgodile, če se ne nahajajo tukaj,
preden bi se zgodile. Vi tega ne morete reči, dokler se to nahaja tam čez. Vidite? Ali
berete to med vrsticami, ali kaj slišite?

22 In zdaj, Jagnje je odprlo zvito Knjigo s sedmimi pečati. Nocoj se bližamo temu
mestu. Bog, pomagaj nam. Medtem ko se Pečati prelamljajo in odpirajo, se skrivnosti
Knjige razkrivajo. Vidite torej, to je zapečatena Knjiga. Mi to verjamemo, kajne? Mi
verjamemo, da je to zapečatena Knjiga. Mi pred tem tega nismo vedeli, da je. Ona je
zapečatena s sedmimi Pečati in to je na zadnji strani Knjige. Knjiga je zapečatena s
sedmimi Pečati.
23 Če govorimo o tovrstni  knjigi,  bi  bilo to tako, kot če bi  dali  okrog nje trakove,
sedem trakov. Ampak to ni takšne vrste knjiga, to je zvitek. Torej, ko se zvitek odvija,
je tukaj eden in potem se v zvitku nahaja številka dve in ravno tukaj pravi, kaj je to, a
to je skrivnost. Kljub vsemu smo se v tem preizkušali, a ne pozabite, da je ta Knjiga
zapečatena. In ta Knjiga je Knjiga skrivnosti, razodetij. To je Razodetje Jezusa Kristusa,
vidite, Knjiga Razodetja. In sedaj veste, da so skozi stoletja ljudje poskušali prodreti v
to. Mi vsi smo poskušali.

24 Nekoč, spominjam se… Če je slučajno g. Bohannon prisoten ali kdo izmed njegovih
ljudi, jaz ne mislim povzročiti nobene žalitve. Gospod Bohannon je dober prijatelj in on
je bil vodja Javne službe, ko sem tam delal. Ko sem postal odrešen, sem mu govoril o
branju knjige Razodetja.  Dejal  je:  »Poskušal  sem brati  to  stvar,« je  dejal.  Gospod
Bohannon je bil prijazen človek in je bil član cerkve in... Ne vem, komu je dejansko
pripadal, vendar je dejal: »Mislim, da je imel Janez tisti večer večerjo iz rdeče paprike in
je odšel v posteljo s polnim želodcem.«

25 Dejal sem mu (čeprav bi me lahko to stalo delovnega mesta), jaz sem mu dejal: »
Ali  vas ni sram tako govoriti?« Bil  sem pravzaprav samo deček, pa vendar sem mu
dejal: »Ali vas ni sram reči kaj takega o Božji Besedi?« In to kljub temu, da sem bil
samo fant, star ne več kot približno enaindvajset ali dvaindvajset let. In v času velike
krize je bila visoka stopnja brezposelnosti, vendar se ni bilo treba bati, ko sem slišal
izkrivljanje glede Božje Besede. To je resnica, popolna resnica.

Tako, to niso bile niti sanje, kaj šele nočna mora; to ni bilo, da bi Janez kaj pojedel.
On je bil na otoku Patmos, ker je skušal postaviti Božjo Besedo v knjižno obliko in je bil
izgnan tja s strani rimskih oblasti. Bil je na otoku na Gospodov dan in za seboj je slišal
glas mnogih voda in ko se je ozrl, da bi pogledal, je videl sedem zlatih svečnikov. In
sredi med njimi je stal Božji Sin.

26 Torej, ta knjiga je Razodetje. »Razodetje« je oznanjevanje tega, kar je postalo
znano ali  nekaj,  kar  je  postalo  o  nečem razkrito.  In  sedaj  poglejte,  nikar  tega  ne
pozabite:  to  je  zaprto  do  zadnjega  časa,  vidite,  vsa  skrivnost  o  tem je  zaprta  do
zadnjega časa. Mi to najdemo tukaj v Svetih spisih.

27 Skrivnost Knjige je razkrita, ko so Pečati prelomljeni. In ko so Pečati popolnoma
prelomljeni, je čas odkupitve končan, ker je Jagnje zapustilo mesto posredovanja, da bi
stopilo naprej in zahtevalo to, kar je Njegovo. Med tem je On bil Posrednik in ko se zgodi
resnično razodetje o Pečatih, ko se začenjajo prelamljati, Jagnje stopa naprej iz svetišča.
To je v skladu z Besedo. Mi smo sinoči brali o tem. On prihaja iz srede in jemlje Knjigo.
On torej ni več Posrednik, saj so Ga celo imenovali Lev in to je Kralj in takrat On ni več
Posrednik.

28 In če udeleženci teh Pečatov začnejo od prve cerkvene dobe… Torej zapomnite si,
mi bomo dobili resnično podlago za to, če jo lahko ali v kolikor je to zares mogoče. Ti
igralci… Predstavil jih bom na ta način, ker je igralec človek, ki menja maske.

Nocoj  bomo v tem delu videli,  da je  Satan tisti,  ki  menja svojo masko.  In vsi
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igralci… In Kristus igra del za sebe, ko On postane iz Duha Človek. On je samo oblekel
igralsko oblačilo, eno človeško telo in prišel dol v obličju človeka z namenom, da bi bil
sorodnik Odkupitelj.

29 In  sedaj,  vidite,  to  je  samo  obličje  igralca.  In  to  je  razlog,  zakaj  so  vsi  ti
predstavljeni v slikah in na način, na katerega so oni tukaj kot zveri in živali in tako
dalje. To je neke vrste predstava. In ti igralci so pričeli v prvi cerkveni dobi, ker je bil to
Kristus, razodevajoč Sebe v sedmih cerkvenih dobah. Ali sedaj to razumete? V redu.
Vidite? Kristus, ki odkriva Sebe v teh sedmih cerkvenih dobah in potem nastopi velika
zmešnjava.  Potem na koncu cerkvenih  dob Sporočilo  sedmega angela  zbira  vse  te
izgubljene skrivnosti in jih predaja cerkvi. Vidite? Torej, mi bomo to videli.

30 Toda… One niso bile razodete v svojem pravem stanju. Torej, v svetopisemskih
časih so bile skrivnosti tam in oni so te stvari videli, da se dogajajo, enako kot jih je
Janez videl tukaj. Torej, on je dejal: »Tam je jezdec na belem konju.« Toda, kaj je
skrivnost tega? To ostaja skrivnost, ki gre skupaj s tem jezdecem. Torej, kaj bi bilo to?
Tega oni niso vedeli, a potrebno je, da se razodene. A to mora biti odkrito po tem, ko
Jagnje zapusti Očetov prestol Svojega posredovanja kot sorodnik Odkupitelj.
31 Jaz bom tukaj dodal nekaj podrobnosti. Če kdorkoli dobi te posnetke… Vsak človek
lahko  govori,  karkoli  hoče.  On  ima pravico  do  kakršnegakoli  lastnega  prepričanja.
Vendar vi veste, če pridigar ne želi, da bi bila ta stvar med njegovimi ljudmi, potem jim
povejte, da naj tega ne jemljejo. To je med ljudmi, h katerim sem bil poslan, da jim
govorim. Zaradi tega jim moram odkriti to, kar je resnica.

32 Torej, to Jagnje je v času posredovanja tukaj nazaj, On je vedel, da so bila tam
znotraj imena, ki so bila vstavljena pred stvarjenjem sveta in vse dokler ta imena niso
bila objavljena na zemlji, je On moral ostati tam kot Posrednik. Ali ste to razumeli?
Popolna predestinacija. Vidite?

V redu. On je moral ostati tam, ker je prišel, da bi umrl za tiste, katere je odredil za
večno življenje. Vidite? On jih je videl s svojim predznanjem, ne po Svoji lastni volji.
Njegova volja je bila, da nihče ne bi umrl, toda s Svojim predznanjem je On vedel, kdo
bo in kdo ne bo.

Zaradi tega, vse dokler je na zemlji  ostalo kakšno neobjavljeno ime, je Kristus
moral ostati tam kot Posrednik, da bi poskrbel za to ime. Toda kakor hitro je bilo to
zadnje ime poškropljeno s tem Clorox belilom, so se Njegovi posredniški dnevi končali. »
Omadeževani naj se še naprej omadežujejo in sveti naj se še naprej posvečujejo.« In On
zapušča svetišče in to postaja sedež sodbe. Gorje tistim, ki so takrat izven Kristusa.

33 Bodite  sedaj  pozorni.  A  to  bo  razodeto  takrat,  ko  bo  Jagnje  zapustilo  Svoje
posredniško mesto pri Očetu (to je Razodetje 5). Torej, On jemlje Knjigo Pečatov, Knjigo
Pečatov ali Knjigo, zapečateno s Pečati, jih prelamlja in jih pokaže njim… Poglejte sedaj
na koncu dob. Zatem, ko je posredovanje zaključeno, so se cerkvene dobe končale. On
vstopa notri v prvi dobi, v Efeški dobi, razodet, pošilja glasnika. Poglejte, kaj se dogaja,
medtem ko gremo naprej.

Tukaj  je  načrt  tega.  Prva  stvar,  ki  se  dogaja  je,  da  obstaja  najprej  objava  v
nebesih. Kaj se je zgodilo. Pečat je odprt. Kaj je to? Skrivnost je odkrita, vidite? In ko je
skrivnost odkrita, se začne oglašati Trobenta. To naznanja vojno, oziroma nastopijo
stiske, a cerkvene dobe so se odprle. Vidite? Kateri del vojne je za nas? Angel cerkve
prejema Božje skrivnosti, ki še vedno niso razodete v celoti, a ko on to počne, prejema
Božjo skrivnost in gre dalje k ljudem - zatem, ko so mu bile predane skrivnosti, gre
naprej k ljudem. Kaj on počne tam zunaj? On začne oznanjati to sporočilo in kaj z njim
pričenja? Vojno, duhovno vojno!

34 In potem Bog jemlje svojega glasnika skupaj z izbranimi za to dobo, zaspale daje
na stran in zatem pošlje nadloge na tiste, ki so to zavrnili - začasna sodba.

In ko je to končano, potem gre to naprej in oni to denominirajo ter vzpostavljajo
denominacije in začnejo s človeškimi deli, kot pri Weslyju in vseh ostalih. In potem vse
to ponovno prehaja v prepir. Nato prihaja naprej druga skrivnost. Kaj se potem dogaja?
Na zemljo  prihaja  drugi  glasnik  za  cerkveno  dobo.  Vidite?  Ko  on  prispe,  se  oglasi
Trobenta. On oznanja vojno. Vidite? In kaj se potem dogaja? On je potem vzet vstran.
In ko je on odstranjen, nastopijo nadloge ter jih uničujejo. Duhovna smrt zadene cerkev
in ona izgine - ta skupina. Potem gre naprej k naslednjemu.
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O, to je velik načrt, dokler to ne dospe do zadnjega angela. Torej, on nima neke
odrejene skrivnosti, temveč zbira vse, kar je bilo izgubljeno v teh prejšnjih dobah, vse te
resnice, ki še niso bile resnično odkrite. Vidite, kako je razodetje prihajalo. Potem on
odkriva te stvari v svojem dnevu. Če to želite brati, je to tukaj v Razodetju 10,1-4. Vi
boste to že dobili. V redu. Vidite?

35 On jemlje Knjigo in prelamlja Pečate in kaže to sedmemu angelu, ker samo zaradi
tega in  teh Božjih  skrivnosti  je  služba sedmega angela.  Torej,  mi  smo prešli  skozi
cerkvene dobe, to smo celo zgodovinsko dokazali. To je sporočilo angela, sedme cerkve.
Dobro,  on odkriva vse skrivnosti,  ki  so se nahajale  v  preteklosti  -  vse skrivnosti  v
preteklosti. Razodetje 10,1-7, to se nahaja tukaj.

36 Torej,  spomnite  se,  v  dneh  sedmega  angela,  ko  se  bo  oglasil  trobentajoč  v
evangelijsko trobento, bo zaključil vse Božje skrivnosti. Tako kot so tukaj prihajali v
zgodnjih cerkvenih dobah (mi bomo prišli do tega malo kasneje), ena doktrina, potem…
Najprej je bilo to govorjenje, zatem je postala doktrina, a zatem je postala zakonska
odredba in nato je postala cerkev. In skozi temne dobe in iz temnih dob prihaja prva
reformacija z Luthrom. In on je nosil s sabo vse te vrste skrivnostnih stvari, ki so se
zgodile skozi to cerkveno dobo (vse tam nazaj), toda on jih nikoli ni zaključil.

Potem nastopi Wesley s posvečenjem in dobi še več tega, toda to še vedno ne
zaključuje, vse te stvari je pustil  nepovezane - kot je škropljenje namesto vodnega
krsta.  In Luther je uporabljal  »Oče, Sin in Sveti  Duh« namesto v »Gospoda Jezusa
Kristusa« in vse te raznorazne stvari.

37 Potem je nastopila binkoštna doba s krstom v Svetem Duhu in oni so bili dvignjeni
na tem temelju. Torej,  ne more biti  več nobenih dob. To je vse, kar obstaja. To je
Laodicejska doba. Mi iz proučevanja Pisma vidimo, da prihaja glasnik za vsako dobo
točno na koncu te dobe. Pavel se je pojavil na koncu dobe. Vidimo, da je tudi Irinej
prišel na koncu dobe, Martin na koncu dobe, Luther na koncu katoliške dobe in kaj?
Wesley na koncu luteranske dobe in binkošti  na koncu dobe posvečenja s krstom v
Svetem Duhu.

In na koncu binkoštne dobe smo mi določeni prejeti, v skladu z Besedo, kot mi bo
Bog nocoj pomagal, da vam to pokažem skozi to, da moramo sprejeti glasnika, ki bo
vzel vse te nedokončane stvari od tam in bo razkril celotno Božjo skrivnost za vzetje
Cerkve.

38 In potem prihaja sedem skrivnostnih Gromov, ki pravzaprav niso niti zapisani. Tako
je. In jaz verjamem, da se bo skozi teh sedem Gromov v zadnjih dneh razkrilo nekaj z
namenom, da se Nevesta zbere skupaj za vero vzetja; ker s tem, kar imamo v tem
trenutku, s tem nismo sposobni tega izvesti. Obstaja nekaj, s čemer moramo stopili
naprej.  Mi imamo komaj dovolj  vere za Božansko ozdravljenje. A mi moramo imeti
dovolj vere, da bi bili spremenjeni v trenutku in da bomo dvignjeni s te zemlje. To bomo
našli nekoliko kasneje, če je Gospodova volja in našli bomo, kje je to zapisano.

39 In potem, vsa sodba teh povzročiteljev zla… Torej, vidite lahko nazaj skozi dobe,
kako so bili  ti  Pečati  prelomljeni,  dokler ni bil  prelomljen zadnji  Pečat. A ker so oni
gledali v te Pečate in so samo domnevali to, kaj so delali, se bodo sedaj na koncu vseh
dob (teh cerkvenih dob), vsi ti hudobneži pojavili in bodo zrasli do popolne zrelosti v
času velikih stisk.

Vsi ti povzročitelji zla iz sedmih Pečatov, ki so skrivnostno delovali v cerkvi… In mi
bomo čez minuto odkrili,  da so delovali  celo v imenu cerkve. Oni so sebe imenovali
cerkev!  In  samo  poglejte,  če  to  ni  točno.  Nič  čudnega  ni,  da  sem bil  toliko  proti
denominacijam, ne vedoč zakaj.

Oni so končali… Torej, to se začne tam v preteklosti v blagi obliki, postaja vse hujše
in hujše, vse dokler… In ljudje gredo točno v to: »Oh, da, to je ravno prav!« Toda v
zadnjih dneh so te stvari  razodete. In one postajajo na koncu tako slabe, da gredo
naravnost v čas velike stiske.

40 Kako lahko potem človek reče, da gre Kristusova Nevesta skozi stiske? Jaz tega ne
morem razumeti! Ona je prenesena preko stisk. Če je Cerkev bila obsojena in so oni
sebe obsodili  in sprejeli  kri,  kako potem lahko Bog sodi  človeka, ki  je popoln, brez
greha? Vi govorite: »Ni take osebe.« Vsak na novo rojen vernik - resnični vernik, je
popoln, pred Bogom je popolnoma brezgrešen. On ne verjame v svoja dela, ampak v
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Jezusovo kri, v katero je potopljeno njegovo priznanje. Sveto Pismo tako govori. Vidite?

»Tisti, ki je rojen iz Boga, ne greši, ker on ne more grešiti.« Kako lahko naredite
človeka za grešnika, ko pa je belilo krvi Jezusa Kristusa med njim in Bogom? To bo greh
razgradilo, tako da tam ne bo ostalo nič od njega, vidite. Kako bi lahko čista Jezusova kri
kdajkoli dopustila, da bi greh šel mimo? On ne more.

Jezus je dejal: »Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« In kako si sploh
lahko zamišljamo, da bi bili popolni? Toda Jezus je to kljub vsemu zahteval. In če je
Jezus to zahteval, je potem On moral narediti pot za to. In On jo je - s Svojo lastno
krvjo!

41 Torej, on razkriva vse skrivnosti, ki so bile v preteklosti. Torej, misel tega je, da so
tukaj na koncu časa te skrivnosti,  ki  so obstajale vseskozi nazaj v preteklosti  in so
prehajale skozi cerkvene dobe, da morajo biti razodete v zadnjih dneh v prelamljanju
teh Pečatov, ko se mora čas posredništva ravnokar končati, v tem času.

Torej, sodba potem čaka tiste, ki so ostali. Oni nadaljujejo z hojo v to. To je po
tistem, ko je Nevesta vzeta s scene.

42 Oh, preberimo en odlomek iz Pisma. Ali si radi izpisujete odlomke iz Pisma? Samo
za trenutek vzemimo 2. Tesaloničanom in to v minuti poglejmo. Tukaj je tako čudovita
slika. To mi je všeč. Poglejmo to. Da, 2. Tesaloničanom, in jaz želim 2. poglavje 2.
pisma Tesaloničanom, 7. vrstico. Poglejmo. 2. Tesaloničanom 2,7. Mislim, da je tako. Jaz
sem to zapisoval drhteč in tresoč se.

Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu; treba je samo, da se umakne On, ki
zadržuje.

Kdo? Tisti, ki zadržuje. Vidite, ena skrivnost… Skrivnost nepostavnosti vse skozi v
preteklost  tu  v  tej  prvi  cerkveni  dobi.  Tukaj  Pavel  piše  govoreč,  da  skrivnost
nepostavnosti… Kaj je nepostavnost? Nepostavnost je nekaj, za kar vi veste, da ne
smete početi, toda vi to kljub temu počnete. In Pavel govori, da danes obstajajo takšni
na zemlji, ki so storilci nepostavnosti.

43 Oh, če bi vi… Pojdimo do tega, preberimo ta del.  Začnimo malo prej, od tretje
vrstice.

Naj  vas nihče ne vara na kakršen koli  način.  Kajti  prej  mora priti  odpad in se
razodeti…(č-l-o-v-e-k)… človek nepostavnosti, sin pogube. (Tako je.)

Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje čaščenje,
tako da se bo celo usedel  v Božje svetišče in se razkazoval,  da je Bog. (Odpuščati
grehe.)

Se ne spominjate, da sem vam pravil te reči, ko sem bil še pri vas? (Želel bi biti
prisoten na enem izmed njegovih poučevanj. Ali vi ne bi?)

Veste pa tudi, kaj ga zdaj zadržuje, da se ne more razodeti pred časom.

Ne takrat, vidite? Ne takrat, temveč ob svojem času. Vidite, ob prelamljanju tega
Pečata bomo mi točno vedeli, kaj je bilo to. Kdo je ta človek nepostavnosti? Kdo je ta
človek greha? (Ta fant, ki dela krivico, ali bo razkrit ob svojem času?)

44 Skrivnost nepostavnosti je namreč že na delu… (sleparji, vidite, zavajajo ljudi iz
nečesa v nekaj), … samo Tisti je (Bog), ki ga sedaj zadržuje, dokler se (Cerkev, Kristus,
ta Nevesta), … ne umakne s poti.

In takrat se bo razodel nepostavnež … (Pri odpiranju Pečatov, ob njegovem času.
Pavel je dejal: »Ne ob mojem času, temveč v času, ko bo on razkrit.« Vidite?)

… ki ga bo Bog ubil z duhom Svojih ust … (Mi bomo prispeli do tega malo kasneje.)

… duhom svojih  ust  (samo poglejte,  kaj  je  to)  in  uničil  s  veličastjem Svojega
prihoda.

Nepostavnežev prihod bo v skladu s satanovim delovanjem…

(Njegov, njegov človek, katerega delovanje je po delovanju Satana.)

…in se bo kazal z vso močjo, znamenji in lažnimi čudeži.

Z vsakovrstnim krivičnim zapeljevanjem (zavajajoč ljudi z krivičnim zapeljevanjem)
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se bo predstavljal tistim, ki gredo v pogubo (Ne tej Nevesti, ampak tistim, ki pričakujejo
takšne stvari.), ker niso sprejeli  ljubezni resnice (In Kristus je Resnica in Kristus je
Beseda, toda oni bodo imeli rajši veroizpoved.), da bi bili rešeni.

Zato jim Bog pošilja delovanje blodnjave, da verjamejo láži.

(To bi tam moralo biti prevedeno tako, kot sem jaz pogledal to v leksikonu, »to laž«
in ne »Laž«. »To laž« - isto, kot jo je on povedal Evi.)

Tako bodo obsojeni vsi, ki niso verjeli Resnici, temveč so pritrjevali krivičnosti.

45 Kakšna trditev! Moj! Potem ko je Nevesta vzeta, potem bo ta človek greha razodel
samega sebe. Ona, resnična Kristusova Nevesta je bila izbrana iz vsake cerkvene dobe.

Torej, pred nekaj dnevi sem izjavil, da bi Nevesta lahko odšla domov in vi o tem ne
bi nikoli ničesar vedeli. To je resnica. Nekdo je dejal: »Dobro brat Branham, to bi lahko
bila ena močna mala skupina.« Jezus je dejal: »Kot je bilo v Noetovih dneh (sedaj se vi
pogovorite z Njim glede tega), kjer se je osem duš rešilo preko vode, tako bo tudi ob
prihodu Sina Človekovega.«

46 Če bi nocoj odšlo v vzetje osemsto ljudi, vi ne bi o tem jutri slišali niti ene besede,
niti naslednji dan ali kateri koli drug dan. Oni bi odšli in vi o tem ne bi nič vedeli. To
mora biti ista stvar.

Kaj vam želim povedati? Ne želim vas prestrašiti ali narediti zaskrbljene. Jaz želim,
da ste vi na konici svojih prstov. Bodite pripravljeni, opazujte, vsako minuto. Prenehajte
s svojimi neumnostmi. Bodite samo v Božjem delu, ker je bolj pozno, kot si mislite.

47 Torej,  spomnite  se,  resnična  Nevesta…  Torej,  obstaja  tudi  lažna  nevesta.  Mi
najdemo to v Razodetju 17. Ona je dejala: »Jaz sem vdova in ničesar ne potrebujem,«
sedeč na tej škrlatno obarvani zveri in tako dalje (ali raje zveri). Toda resnična Nevesta
bo sestavljena iz tisočkrat tisoč ljudi. A to bodo izbrani iz vsake cerkvene dobe. Vsakič,
ko bi nastopilo sporočilo in bi mu ljudje verjeli ter ga sprejeli v vsej svetlobi, v kateri je
bilo, so bili zapečateni do dneva odkupitve.

Ali ni Jezus govoril o isti stvari, ko je dejal: »Glas prihaja v sedmi uri?« To je zadnja
cerkvena doba. Vidite? Dejal je: »Poglejte, ženin prihaja! Pojdite mu naproti!«

Potem pride zaspana devica, si mane oči in pravi: »Verjetno bi tudi jaz morala imeti
nekaj tega olja. Torej, bilo bi dobro, če si ga nekaj nabavimo.«

A ta prava, resnična Nevesta stoji tam in govori: »Verjetno ga ne bo dovolj za nas
in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite.«

48 Medtem ko so šle kupovat, je prišel Ženin in Nevesta je odšla. In potem so tisti, ki
so ostali tam, ki so bili absolutno nedolžni, ta cerkev je bila puščena zunaj. In On je
dejal: »Tam bo jok, stok in škripanje z zobmi.« Vidite?

Torej, to so izbrani. In ko je prišel klic: »Ženin prihaja,« se je vsak, ki je zaspal
skozi dobe, zbudil - vsak!

49 Vidite, to ni Bog, kot bi si mi mislili, da odhaja tja ven in bi Zase ulovil nekaj tisoč
ljudi iz te dobe ter jih vzel. Tu so sami izbrani iz vsake dobe! In to je razlog, zakaj mora
Kristus  ostati  na  tem  posredniškem  mestu  tu  v  preteklosti  kot  posrednik,  dokler
poslednji iz te zadnje dobe ne vstopi. In potem ta razodetja, tega, kar je bilo, prihajajo
na ljudi in oni vidijo, kaj se je zgodilo. Ali ste sedaj to razumeli? V redu.

50 Poglejte, ostali mrtvi - člani cerkve, niso ponovno oživeli, dokler ni prešlo tisoč let.
Cerkveni člani, ti kristjani, cerkev ni ponovno oživela do konca tisočletja in oni prihajajo
potem, da bi stopili pred Nevesto. To je točno. Da bi stopili pred Kralja in kraljico. Slava!

Danes nekatere cerkve sebe imenujejo: »Kraljica nebes.« Kraljica nebes je izbrana
Kristusova Nevesta in ona prihaja z Njim. Daniel je to videl in dejal: »Deset tisočkrat
deset tisoči so Mu stregli.«

Torej, če želite pogledati tja v Pismo v Daniela, tam je bila sodba postavljena in
knjige so se odprle.

51 Spomnite se, ko je On prišel, je prišel s Svojo Nevesto. Žena služi svojemu možu.
Deset tisočkrat deset tisoči so Mu stregli. Sodba je bila postavljena in knjige so se odprle
in tudi druga Knjiga je bila odprta, ki pa je bila Knjiga življenja. Ne, Nevesta sploh ne,
ona je že odšla in se vrnila in stoji tam na sodbi teh generacij, ki so zavrnile evangelijsko
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sporočilo.

Ali ni Jezus dejal: »Kraljica Juga bo ob sodbi vstala s tem rodom in ga obsodila,
kajti prišla je s konca zemlje, da bi slišala Salomonovo modrost; in glejte: več kakor
Salomon je tukaj.«

52 Tam je bila postavljena sodba. Kraljica Juga s Shebe bo stala tam na sodbi. In
njeno lastno pričevanje… Niti en Jud ne bo prišel s to generacijo, ki so bili Judje. Oni so
bili slepi in so Ga zgrešili, zato… Oni so Ga pričakovali, toda On je prišel na tako preprost
način,  da so to  spregledali.  In  tam se je  ta  mogočna kraljica  ponižala  in  prišla  ter
sprejela sporočilo. »Kraljica Juga bo ob sodbi stala.« On je dejal: »In obsodila bo to
generacijo.«
53 Torej ali vidite, da vedno obstajajo tri skupine? Ta knjiga, po kateri so bili sojeni
mrtvi in druga knjiga, Knjiga življenja - tisti, katerih imena so bila v Knjigi življenja. Vi
govorite: »Če je vaše ime v Knjigi življenja, potem je vse v redu, huh?« Ne gospod.

Poglejte, Juda Iškariot je imel svoje ime v Knjigi življenja. Sedaj recite, da to ni
tako? Jezus jim je v Mateju 10 dal moč, da izganjajo hudiče in jih poslal, da zdravijo
bolne, očiščujejo gobave in obujajo mrtve. In oni so odšli ter se vrnili nazaj in Juda prav
tako z njimi. In oni so izganjali hudiče ter delali razne čudeže, vrnili so se nazaj in dejali:
»Celo hudiči so nam pokorni.«

Jezus je dejal: »Ne veselite se, ker so vam hudiči pokorni, temveč veselite se, ker
so vaša imena zapisana v nebesih,« in Juda je bil z njimi. Toda kaj se je zgodilo? Ko je
to prišlo navzdol do izbrane skupine, da bi šli naprej do binkošti in bi resnično prejeli
Svetega Duha, je Juda pokazal svojo barvo. On bo tam na sodbi.

Tako, knjige so bile odprte in Knjiga življenja je bila odprta. In vsak človek je bil
sojen na ta način. Torej, Nevesta stoji tam s Kristusom, da bi sodila svetu.

54 Ali ni Pavel dejal: »Ali se upate (govoril je Nevesti) pritoževati drug nad drugim in
hoditi na nepravična sodišča? Mar ne veste, da bodo sveti sodili svetu?« Tu ste vi. Sveti
bodo sodili svetu in ga prevzeli. To je točno.

Vi pravite: »Kako to, da je na svetu ena takšna majhna skupina…?« Jaz ne vem,
kako bo to narejeno, toda On je dejal, da bo narejeno. Tako da je to rešeno, kolikor jaz
vem.

55 Poglejte sedaj, preostali mrtvi (cerkveni člani - mrtvi cerkveni člani) ne bodo oživeli
do konca tisočletja. In potem po tisoč letih bodo oni zbrani. Pride še eno vstajenje, ki je
drugo vstajenje in oni so bili zbrani. In Kristus in Cerkev, Nevesta (ne cerkev, temveč
Nevesta) Kristus in kraljica (ne cerkev), Kristus in Nevesta stojita tam. In bili so ločeni
kakor ovce od kozlov. To je točno! Tam so se pojavili cerkveni člani.

In če so slišali  Resnico ter zavrnili  Resnico, kaj bo potem rečeno, ko se bo vse
razprostrlo na velikem platnu, ko bodo celo vaše misli tam. Kaj mislite o tem? Kako
boste pobegnili pred tem, ko bo to natanko tam na nebeškem platnu in tam bo velika
Božja televizija in vaše lastne misli  se bodo uprle? Vaše lastne misli  bodo v tej  uri
govorile proti vam.

Tako,  če  vi  govorite  eno stvar,  a  mislite  drugo,  je  bolje,  da  s  tem prenehate.
Usmerite vaše misli na Boga. Imejte jih čiste in ostanite s tem ter ves čas govorite isto
stvar. Vidite? Nikar ne govorite: »Dobro, dejal bom, da verujem, bom pa kljub temu
odšel to preverit.« Vi to verjemite! Amen!

56 Poglejte  te  tipe.  Razlog,  zakaj  so  oni  ugasnili,  oni  so  šli  skozi  očiščevalne
preizkušnje trpljenja, ker oni pravzaprav niso pod krvjo. Oni trdijo da so, vendar niso.
Kako lahko gredo skozi očiščevalne preizkušnje, da bi se očistili, ko pa je belilo krvi
Jezusa Kristusa od vas odvzelo vse simptome greha in teh stvari? In vi ste že mrtvi in
vaše življenje je skrito v Njem skozi Boga in tam zapečateno s Svetim Duhom.

Zaradi česa bi potem bili sojeni? Kje boste dobili svoje očiščenje? Od česa bi se
morali očistiti, če pa ste bili popolni v Kristusu, brezgrešni? Zaradi česa je sodba?

Pravzaprav je to zaspala množica teh ljudi, ki niso uspeli.

57 Oni niso delovali leta, vidite? Toda, to je ta ura razodetja, vidite, ko je razodeto -
točno ob prihodu Neveste, sam konec, zadnje stvari, ki prihajajo… To prihaja na koncu
prijatelji, jaz to verjamem.
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Kdaj? Jaz tega ne vem. Tega vam ne morem povedati, toda karkoli… Jaz želim
nocoj živeti tako, kot da bo to nocoj, želim biti  pripravljen. On mogoče pride nocoj,
mogoče pa ne pride niti v 20 letih. Jaz ne vem, kdaj bo prišel, toda kadarkoli bo to… In
mogoče se bo moje življenje končalo nocoj in karkoli sem tukaj naredil, bo to v tem času
zaključeno. Jaz Ga moram srečati na sodbi tako, kakor sem tu spodaj hodil. Na tisto
stran, kamor je drevo nagnjeno, na tisto stran tudi pade.
58 Spomnite se, ko so one odšle, da bi kupile olje, one… »Oh,« vi boste rekli, »počakaj
sedaj samo za trenutek, brat Branham. Jaz ne vem nič o tem.« Ko so one odšle, da bi si
kupile olja in ko so se vrnile nazaj, je Nevesta že bila odnesena in vrata so bila zaprta.
In one so trkale in govorile: »Spustite nas notri, spustite nas notri.« Toda ostale so
zunaj v najgloblji temi.

Torej, če želite tip tega, poglejte sedaj: »V Noetovem času.« Jezus je govoril o tem.
Torej, v Noetovem času so oni odšli v barko in bili preneseni preko v času sodbe. Toda
to ni tip Kristusove Neveste. Enoh je bil tip Neveste.

Enoh… Noe je odšel preko, skozi Nevesto. Prešel je skozi obdobje trpljenja in trpel,
se napil ter umrl. Toda Enoh je hodil pred Bogom 500 let in je imel pričevanje, da je
Bogu ugajal z vero za vzetje. Enostavno je začel hoditi in je prešel skozi nebo ter odšel
domov, brez da bi okusil smrt. On sploh ni nikoli umrl.

59 To je tip nas, ki smo živi in smo ostali ter ne bomo prehiteli te iste vrste ljudi, ki so
zaspali, kar se tiče človeških let - v odnosu na človeška leta. Oni so v preteklosti umrli,
toda niso mrtvi. Oni spijo! Amen! Oni so zaspali in niso mrtvi. In edina stvar, ki je tu
potrebna, je Ženin, da jih prebudi in mi, ki smo živi in ostali, ne bomo prehiteli teh, ki so
že zaspali, ker se bo oglasila Božja Trobenta in mrtvi v Kristusu bodo vstali najprej in
potem bomo mi,  ki  smo še  živi  in  ostali,  dvignjeni  skupaj  z  njimi  in  bomo srečali
Gospoda v zraku. A ostali mrtvi niso oživeli tisoč let. Tu ste vi! Oni so šli skozi obdobje
trpljenja. Kaj je bilo to? Enako kot Enoh.

60 Vi veste, da je Noe opazoval Enoha. Kajti, ko je Enoh izginil, je vedel, da je sodba
na dosegu roke. On se je zadrževal ob barki, vendar Noe ni odšel navzgor. On se je
samo malo dvignil in prešel čez trpljenje. On je bil nošen skozi čas trpljenja, da bi umrl
smrti. Vidite? Noe je bil nošen skozi to, a Enoh je bil prenesen brez smrti - tip Cerkve, ki
je bila dvignjena s tistimi, ki so zaspali, da se srečajo z Gospodom v zraku. A preostali
del cerkve je bil nošen v obdobje trpljenja. Sami od sebe ne morejo dobiti nič iz tega.
Enoh je bil vzet - brez smrti.

61 Torej,  začnimo malo preučevati  in  se spustimo do naše lekcije.  Jaz  se moram
enostavno tega držati, sicer ne bomo nikoli dospeli v ta Pečat. Sedaj bodite pozorni.
Vzemimo  to  sedaj…,  ker  bo  to  morda  dolgo  trajalo.  Mogoče  bomo jutri  zvečer  ali
naslednjo noč prišli do Trobent, torej, ker se Trobente oglašajo istočasno kot Pečati. To
je pravzaprav ista stvar - cerkvena doba se odpira - to je pravzaprav ista stvar.

62 Torej, trobenta vedno napove vojno, ali z druge strani politične nemire (trobente
povzročajo politične nemire) in to povzroča vojno. Ko imate v politiki zmedo in ko je vse
zmedeno, kakor je sedaj pri nas, samo pazite, vojna je blizu.

Toda poglejte, to kraljestvo še vedno pripada Satanu. On ima ta del še vedno v
svojih rokah, ker… Zakaj? Kristus je to odkupil. Toda On vrši vlogo sorodnika Odkupitelja
in jemlje svoje subjekte, dokler zadnje ime, ki je vstavljeno v Knjigo, tega ne sprejme in
se zapečati. Ste sedaj to razumeli? Potem On stopa s Svojega prestola, prestola Svojega
Očeta, stopa naprej, da bi vzel Knjigo iz Božje roke, s prestola in zahteval Svoje pravice.
Prva stvar, ki jo naredi je, da pokliče Svojo Nevesto. Amen! A potem, kaj On vzame? On
vzame svojega nasprotnika Satana in ga zveže ter vrže tja ven v ogenj z vsemi, ki so
mu sledili.

Torej, spomnite se, to ni bila Rusija! Ne. Antikrist je uglajen fant. Samo poglejte,
kako je uglajen. On je pameten. Da, gospod. Tu je potreben Sveti Duh, edina stvar, ki
ga lahko nadvlada.

63 Bodite pozorni, trobente pomenijo politične nemire, vojno. V Mateju 24 je Jezus
govoril o tem. On je dejal: »Slišali boste o vojnah in govorice o vojnah…« Vidite, vso pot
navzdol. Se spomnite, Jezus je govoril o tem: vojne, govorice in vojne ter govorice in
vojne in vse tja do konca. Torej, to je oglašanje Trobente.

Torej, ko bomo prišli do Trobent, se bomo vrnili in predstavili vsako od teh vojn in
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vam pokazali,  da one sledijo tem cerkvam. Pokazali  vam bomo, da one sledijo tem
Pečatom.  Vojne  in  govorice  o  vojnah.  Toda  Trobente  oglašujejo  politične  nemire,
medtem ko imajo Pečati povezavo z religioznimi nemiri. Vidite?

Pečat je odprt in sporočilo navrženo. In potem je cerkev že toliko na svojih lastnih
političnih poteh in karkoli še in v vsem svojem dostojanstvu. A ko je resnično sporočilo
poslano, ta glasnik gre naprej in jih raztrga na koščke. Da, res je. To je verski nemir, ko
je Pečat odprt. To je tisto, kar se dejansko dogaja.

64 Da, oni so naredili, da na Sionu postane vse lahko. Cerkev je vse to uredila in... »Mi
smo to že vse storili.« Tako kot Anglikanska cerkev, oni so vse to uredili.  Katoliška
cerkev, vse so uredili, nato pa je prišel Luther. Tam so bili verski nemiri. Da, gospod!
Zagotovo, da so bili!

Potem je cerkev šla naprej s Zwinglijem, a od Zwinglija so prišli do nekoga drugega
in do Calvina. In potem je čez nekaj časa Anglikanska cerkev vse to uredila. In to je bilo
tako enostavno. In nato je prišel Wesley. To je bil verski nemir. Tako je. Vidite, to vedno
napoveduje verske nemire.

65 In sedaj, Pečat. Dajmo sedaj to malo prebrati. Želim, da bi to dobili... To bomo
sedaj prebrali. Preveč sem začel govoriti.

Videl  sem,  kako  je  Jagnje  odtrgalo  prvega  izmed  sedmih  pečatov.  (Kaj  se  je
zgodilo?) …kako je reklo z glasom kakor grom…

Oh, kako bi rad, da se zadržim na tem nekaj minut! Jaz sedaj upam, da so vsi
ljudje, ki  poznajo te stvari  in čakajo na Gospodovo tolažbo, da bodo zdaj dejansko
pozorno preučevali in prav tako s kaset, da boste razmišljali o tem.

Prva stvar, ki se je zgodila... Ko je Jagnje prelomilo prvi Pečat, je Grom zagrmel.
Torej, to ima svoj pomen. Ima smisel. To nekaj pomeni. Nič se ne dogaja brez nekega
smisla. V redu, Grom, Grom je zagrmel. Sprašujem se, kaj je bil ta Grom.

66 Preberimo nekaj malega. Obrnimo v Mateju… Ne, najprej vzemimo Janeza. Sveti
Janez, 12. poglavje in samo počakajte minuto, Sveti Janez 12. poglavje in sedaj začnimo
s 23. vrstico svetega Janeza 12. Sedaj res pazljivo poslušajte, potem se ne boste več
čudili, kaj je to bilo.

Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin Človekov poveliča.«

Vidite, vi ste tam na koncu dobe. Njegova služba je končana, vidite? »Prišla je ura,
da se Sin Človekov poveliča.« In kaj je s časom, ko se mora Nevesta vzeti? In kaj je s
tem, da je prišla ura in da časa več ne bo? Ta Angel je pripravljen, da se postavi z eno
nogo na zemljo in z drugo na morje ter z mavrico preko Sebe govoreč: »Čas se je
iztekel.« In zraven tega, On dviguje Svojo roko in prisega, da časa več ne bo, ko se bo
to zgodilo. Kako je to popolno, ena garancija s prisego Cerkvi.

»Prišla je ura, da se Sin Človekov poveliča.«

Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre,
ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.

Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem
svetu, ga bo ohranil za večno življenje.

Če kdo hoče Meni  služiti,  naj  hodi  za Menoj,  in kjer sem Jaz,  tam bo tudi  moj
služabnik. Če kdo Meni služi, ga bo počastil Oče.

Zdaj je Moja duša vznemirjena…

67 Vi govorite: »Dobro, On prihaja do konca poti, a ti si povzročaš težave?« Kaj vas
navaja k mislim, da vam to povzroča težave, ko se dogajajo velike duhovne stvari? Oh,
moj!

Zdaj je Moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo
tega sem vendar prišel v to uro.

Oče, poveličaj Svoje Ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga
bom spet poveličal.«

Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.«

68 Torej, ko je Jagnje vzelo Knjigo in razlomilo prvi Pečat, je Bog spregovoril s Svojega
večnega prestola, da bi povedal, kaj je bil  prvi Pečat, da bi ga odkril.  A ko se je to
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pojavilo  pred  Janezom,  je  bil  to  simbol.  Ko  je  Janez  to  videl,  je  bila  to  še  vedno
skrivnost. Zakaj? To celo takrat ni bilo odkrito. To ne more biti odkrito, dokler ne pride
to, kar je On imenoval konec časa. Toda to je prišlo v simbolu.

Ko je zagrmelo… Spomnite se, močno grmenje Groma je Božji glas. To je to, kar
Sveto Pismo govori, vidite, en odjek groma. Oni so mislili, da je bil to grom, toda to je
bil Bog. On je to razumel, ker mu je bilo to razodeto. Vidite? To je bil Grom.

In poglejte, prvi Pečat se je odprl - ko se je ta prvi Pečat odprl v obliki simbola, je
zagrmelo. In sedaj, kaj je s tem, ko se to odpira v svoji resnični obliki?

69 To je zagrmelo, ko je Jagnje povleklo ta Pečat nazaj. In kaj je to odkrilo? Ničesar o
sebi. Najprej je to pri Bogu, potem je to v simbolu in potem je to razodeto. Tri stvari.
Vidite? To prihaja s prestola. Prvič, to se ne more niti  videti, niti  slišati,  niti  karkoli
drugega. To je zapečateno. Jagnjetova smrt je plačala ceno. Zagrmelo je, ko je On to
izgovoril. In ko je On to storil, je jezdec na belem konju odjahal ven. In to je še vedno
bil simbol.
70 Sedaj poglejte. On je dejal, da bo to znano v zadnjih dneh, toda to se je pojavilo v
cerkvenem simbolu. Ali razumete to, cerkev? Prihaja naprej v simbolu cerkve, ki… Oni
vedo, da je tam Pečat, toda kaj to pomeni, oni niso vedeli, ker je to jezdec na belem
konju.  To  bo  odkrito  edino  v  zadnjem  času,  ko  bo  ta  dejanski  Pečat  prelomljen.
Prelomljen komu? Ne Kristusu, temveč Cerkvi.

Bodite sedaj pozorni… O, moj! Drhtim zaradi tega! Jaz upam, da Cerkev to resnično
razume. Ljudje, ali veste kaj mislim - jaz vas bom imenoval Nevesta. Razumete to?

71 Ta glas je Grom. Od kod prihaja ta glas? S prestola, ki ga je Jagnje kot posrednik
pravkar zapustilo. On sedaj stoji tukaj, da zavzame Svoje mesto, da zahteva Svoje.
Toda Grom je prišel iz notranjosti prestola - zagrmelo je. A Jagnje je stalo tu zunaj.
Grom s prostora, ki ga je Jagnje zapustilo - zapuščajoč Očetov prestol, da bi šlo in vzelo
Svoj lastni prestol. Slava! Torej, nikar ne zamudite tega, prijatelji.

Mi vsi kot kristjani vemo, da je Bog Davidu prisegel, da bo On povzdignil Kristusa,
ki bo sédel na Njegov prestol in mu bo dal večno kraljestvo na zemlji. On je to storil. In
Jezus je dejal: »Ta, ki premaga antikrista in vse stvari sveta, bo sedel z Mano na Mojem
prestolu, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov prestol.«

72 Torej, On nekega dne vstaja z Očetovega prestola in gre, da bi vzel Svoj lastni
prestol. On prihaja naprej, da bi poklical svoje podanike. Kako jih bo On zahteval? On že
ima Knjigo odkupitve v Svojih rokah. Slava! Tako se počutim, da bi lahko zapel pesem:

Kmalu bo Jagnje vzelo svojo Nevesto,

da bo vedno na Njegovi strani.

Vsa nebeška vojska bo odkupljena (da bi to opazovala).

O, to bo veličasten prizor,

vsi sveti v belini, brez madeža.

In z Jezusom se bomo večno gostili.

O moj! Govoriti sedaj o sedenju v nebeških mestih! Le kako bo to, če mi lahko to
občutimo na ta način že pred prihodom vzetja, sedeč tukaj na zemlji, v tem stanju, v
katerem smo sedaj. In mi lahko uživamo stoječ ob zidovih in stoječ na dežju, samo da bi
to  slišali.  Le  kako bo  takrat,  ko  Ga bomo videli,  da  sedi  tam? Oh,  moj!  Oh,  to  bo
veličasten čas!

73 Zapustil Očetov prestol, prišel naprej, Njegov Sin, da bi bil... On je Sin Davidov. To
je tisto, kar je Izrael mislil, da bo potem On počel. Spomnite se Sirofeničanke, ko je
dejala: »Ti, Sin Davidov!« Spomnite se slepega Bartolomeja: »Ti, Sin Davidov!« Jezus je
vedel, kakšen je bil načrt, pa vendar oni tega niso vedeli in so Ga skušali prisiliti, da bi
vzel Svoj prestol in celo Pilat Ga je spraševal. On pa je dejal: »Če bi bilo Moje kraljestvo
od tega sveta, potem bi se moji podaniki borili. Moje kraljestvo je od zgoraj.« In dejal je
tudi: »Kadar molite, molite takole: “Pridi Tvoje kraljestvo. Zgôdi se Tvoja volja kakor v
nebesih tako na zemlji.”« Amen. Kako veličastna stvar je to!

74 Zapustil je Očetov prestol, da bi vzel Svoj lastni prestol... On je zdaj stopil naprej iz
Svojega posredniškega opravila, da bi zahteval Svoj lastni prestol, Svoje odkupljene
podanike. To je razlog, zakaj je stopil naprej iz prestola, da bi to storil. Potem je levu
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podobno bitje reklo Janezu: »Pridi in poglej.« Pazite. Ali vi to berete?

…prvega izmed sedmih pečatov. Nato sem slišal prvo izmed štirih živih bitij, kako je
reklo z glasom kakor grom...

Vi veste, kaj so bila ta bitja. Mi smo jih že obdelali; eno je bilo kot lev, eno kot vol,
eno kot človek in eno kot orel. Torej, prvo živo bitje je dejalo… Poglejte, vsakič se pojavi
drugo živo bitje, vse dokler ne preidejo ti štirje jezdeci. Obstajajo štiri živa bitja in štirje
jezdeci.

Poglejte, vsako od teh štirih bitij objavlja: Matej, Marko, Luka in Janez. Vrnili se
bomo nazaj in dokazali, katero je Matej, katero je Marko, katero je Janez, za vsako
posebej, kakor so šla.

75 Eno od živih bitij je reklo: »Pridi pogledat!« On je slišal hrup Groma. In prvo živo
bitje je reklo: »Sedaj pridi in poglej!« Z drugimi besedami, tukaj stoji Jagnje, a Janez
stoji  tam zunaj  in  opazuje,  kaj  se dogaja.  Jagnje prihaja s  prestola,  kot  da je  bilo
zaklano, kri je povsod po njem. On je bil tisti, ki je bil vreden in ko se je sklonil ter vzel
Knjigo,  je  vse začelo  klicati,  vzklikati  in  kričati,  ali  vidite,  ker  so vedeli,  da je  bila
odkupitev izplačana.
76 Torej, On prihaja, da zahteva to, kar je Njegovo. On jemlje Knjigo in stoji tam pred
Janezom, jo potegne nazaj ter prelamlja njeni Pečat. Pečat odstrani in ko vleče Pečat
navzdol, en Grom odjekne skozi to mesto. In ko je Grom udaril, brez dvoma, da je Janez
skočil v zrak, ko je Grom zarjovel. In potem je eno izmed štirih živih bitij dejalo: »Pridi
sedaj in poglej, kaj je to, kar je tu spodaj odkrito.« Oh moj! »Janez, zapiši to, kar vidiš.«

Torej, Janez je odšel pogledat, da bi videl, kaj je to bilo. Janez je odšel, da bi videl,
kaj je Grom dejal. In to je takrat, ko je to bitje reklo Janezu, da naj pride in pogleda, kaj
je skrivnost pod prvim Pečatom. Grom, Stvarnikov glas je to izgovoril. Torej, on je moral
vedeti, kaj je tam. Oh, moj!

77 Toda pomislite, on je to zapisal. A ko je začel zapisovati ostale od sedmih Gromov,
mu je On dejal: »Tega nikar ne zapisuj.« On je bil določen, da zapiše vse, kar je videl.
Toda, ko se je oglasilo teh sedem Gromov iz Razodetja 10, je On dejal: »Njih sploh ne
zapisuj.« To so skrivnosti.

Mi še ne vemo, kaj so, toda moje mišljenje je, da bodo kmalu odkriti. In ko se bo to
zgodilo, bo to prineslo vero milosti za vzetje za to Cerkev. Mi smo pravzaprav prešli vse,
kar smo vedeli, skozi vsa obdobja, vse smo preučili. Vidimo Božje skrivnosti. Vidimo
pojavitev velikega skupnega zbiranja Neveste v zadnjih dneh. Ampak še vedno ostaja
tam notri nekaj, s čimer se ne moremo razsvetliti. Nahaja se še nekaj drugega.

Ampak jaz si predstavljam, da ko so se začele te skrivnosti razodevati... Bog je
dejal: »Zadrži to sedaj. Malo počakaj. Jaz bom to razkril v tistem dnevu. Tega sploh ne
zapisuj Janez, ker se bodo spotikali ob to. To samo pusti tako. Ampak jaz bom to razkril
v dnevu, ko bo to potrebno.«

Oni se niso oglasili  brez razloga. Spomnite se, kot v primeru z majhno kapljico
črnila, je vse z nekim namenom. Vse je zaradi nekega vzroka. Toda pazite, Stvarnik se
je oglasil in on je slišal ta glas ter odšel, da bi videl.

78 A sedaj Jagnje kaže Janezu v simbolih - v obliki Pisma za Cerkev, kaj naj zapiše.
Ravnokar mu je pokazalo, rekoč: »Sedaj tega nikar ne povej, kaj je to. Janez, nikar ne
hodi s tem in ne govori: »Torej, pomen tega je takšen.« Tega, kar je pod temi sedmimi
Pečati…, nikar ne hodi dol in tega ne povej. (Kajti, če bi Jaz Janezu to povedal, potem bi
skozi vse dobe celoten načrt propadel.) To je skrivnost.«

On želi samo… Njegov prihod… On je dejal: »Nihče ne bo vedel, kdaj pridem. Jaz
enostavno pridem.« To je vse. In ni moja naloga, da bi vedel kdaj. Jaz bom enostavno
pripravljen! Vidite?

79 Potem je on dejal… Janez, sedaj pojdi. Mislil si je: »Jaz bom to sedaj videl.« In kaj
je naredil? Ko je Janez odšel naprej, kaj je moral narediti? Torej, on je moral to napisati
cerkvenim dobam. To je to, kar je moral narediti: napisati to cerkvenim dobam. »Zapiši
to, kar vidiš, o teh sedmih zlatih svečnikih na začetku, napiši to tej cerkvi in ji povej.«

80 V redu. In Grom je odšel. Janez je vedel, da je bil to Božji glas. In potem je živo
bitje, podobno levu reklo: »Pridi, da vidiš, kaj je to bilo.« In Janez je s svojim pisalom
odšel tja, da bi zapisal, kar naj bi videl.
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Torej, on ni nikoli natanko videl tega, kaj je to bilo. On tega ni nikoli razumel. Toda
to, kar je videl, je bilo tisto, kar je Bog poslal Cerkvi za »določen čas«. Torej, on je
dobil… On je vedno naredil, On to naredi jasno, da postane jasno, ko nastopi čas. Toda
On tega takrat ni naredil za jasno. Zakaj? Zato, ker je hotel, da to ostane kot skrivnost
do  zadnje  dobe.  In  oznanjevanje  Sporočila  zadnjega  angela  je  z  namenom,  da  te
skrivnosti zbere ter jih naredi za jasne.
81 Toda to, kar je Janez videl, je bil bel konj z jezdecem, ki je izšel ven; tako da je to
bilo tisto, kar je zapisal.  To je to, kar je On dejal: »Pridi  in poglej.« Janez je odšel
pogledat to, kar je imel priložnost videti, da bi to zapisal za Cerkev. In ko je to storil, je
videl belega konja in tisti, ki je sedel na njem, je imel lok ter odšel kot zmagovalec, da
bi zmagal. In dan mu je bil venec. Torej, to je bilo vse, kar je Janez videl, tako da je to
samo zapisal. Vidite, to je v simbolu. To je način, na katerega je Cerkev to sprejela, a z
obljubo, da bo On to v zadnjem dnevu razkril in pokazal, kaj je to. Bog nam pomagaj to
razumeti.

82 Cerkvene dobe niso bile povsem znane vse do zadnjega Sporočila v zadnji cerkveni
dobi.  Bodite pozorni,  on je začel… Ta glasnik sedme cerkvene dobe,  če boste vi  to
opazili, on ne začenja denominacije, tako kot so to storili ostali. Zapomnite si, če on ne
začne… Ne, če ste ugotovili, on je proti temu.

Ali je bil Elija proti temu? Zagotovo, da je bil. Ali je bil Janez z Elijevim duhom proti
temu? Kakšne vrste duha je imel Elija na sebi? On je bil… Nihče ni vedel veliko o njem.
On je bil samo človek, toda bil je tudi prerok. On je bil osovražen. Moj! In v katerem
času se je pojavil? Ravno v času Izraelove popularnosti, ko so povsem odšli v svet in on
jih je tam zunaj prestregel. In bil je sovražnik žensk. Zagotovo, da je bil. In on je ljubil
divjino. To je bila njegova narava.
83 In potem, ti ljudje bi morali vedeti, ko je ta fant prišel od tam z istim duhom na
sebi. Ta Janez je prišel od tam in ni bil oblečen tako kot duhovništvo, kot sem to povedal
sinoči. Oni poljubljajo otroke, poročajo, pokopavajo in tako dalje. Toda ta mož je prišel
ven kot človek divjine. Kaj je on bil? On je bil ljubitelj divjine.

Druga  stvar,  ki  jo  je  počel,  on  je  sovražil  denominacije.  Dejal  je:  »Nikar  ne
govorite:  »Mi  pripadamo temu ali  onemu,«  kajti  pravim vam,  da  lahko  Bog iz  teh
kamnov dvigne Abrahamu otroke.« On ni bil za kompromise. Dejal je: »Ali ste šli ven,
da vidite trst, ki ga veter maje?« Ni Janez! Ne, gospod.

84 Kaj je on prav tako delal? Tako kot je Elija govoril Jezebeli, je on govoril Herodiadi.
Odšel je naravnost pred Herodovo obličje in dejal: »Ni v skladu z zakonom, da jo imaš.«
On mu je zaradi tega odsekal glavo. Ona je poskušala ujeti Elijo. To je bil isti duh, tako v
Jezebeli, kakor tudi v tej ženi. In ista stvar je tudi danes v Jezebelini cerkvi - ista stvar.

Sedaj bodite pozorni. Kako veliko lekcijo najdemo tukaj. Torej, videti je bilo, da so
ti ljudje vedeli. Janez je stal tam in začel vpiti na ljudi… Videti je bilo, kot da so vedeli,
da je bil to Elijin duh. Oni bi morali to razumeti, to je bilo to, kar je on bil.

85 Torej, mi sedaj ugotavljamo in imamo to skozi cerkvene dobe v skladu s Svetim
Pismom, da nam je obljubljena vrnitev tega duha, tik pred koncem časov. Je to res?
Bodite pozorni, vi boste opazili naravo tega. Torej, on ne bo začel nove cerkvene dobe,
kot Luther in Wesley in kot so to storili vsi ostali. On ne bo začel z novo cerkvijo, ker ni
več cerkvenih dob, ki bi morale priti. Ne bo jih več, tako da mora biti on proti temu, ker
bo njegov duh natanko tak, kot je bil njihov v preteklosti - isti duh.

Kot sem sinoči povedal: »Bogu je bilo všeč, da ga uporabi trikrat.« To je Njegovo
število - tri. Ne dva; tri! On ga je že uporabil dvakrat, sedaj ga bo On ponovno uporabil.
On je dejal tako. On je to obljubil.

86 Bodite pozorni. On… Poglejte, kdaj je On to storil. On ne bo začel denominacije, ker
je Laodicejska cerkvena doba zadnja doba. In ta glasnik, ta sedmi angel, ki je sedmi
glasnik  sedme  cerkvene  dobe,  je  oseba,  ki  bo  preko  Svetega  Duha  razkrila  vse
skrivnostne stvari, ki se bodo… Koliko vas je bilo tukaj prejšnjo noč? Da vidim vaše roke.
Predvidevam,  da  mi  ne  bo  potrebno ponovno brati.  Vi  točno veste,  kje  je  to  -  10.
poglavje, vidite? V redu.

V redu.

87 Reformatorji so prihajali, da reformirajo zadnjo padlo cerkveno dobo, ki je bila pred
njimi. Ko so reformatorji prišli in reformirali cerkveno dobo s točke, kjer je bila in se
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nato vrnili v svet, so začeli z novo cerkveno dobo. Oni so to vedno delali. Vedno! Torej,
mi smo prešli skozi to. Vidite?

Z drugimi besedami, tukaj je bila katoliška cerkvena doba Rimskokatoliške cerkve.
Potem se je pojavil Luther kot reformator. On je bil imenovan reformator. In kaj je on
storil? On je začel natanko tam, udarjajoč po tem in ko je to počel, je protestiral proti
cerkvi. In veste, kaj je bila naslednja stvar, ki jo je naredil? On je zgradil isto stvar,
zaradi katere je prišel, da bi jo uničil - neko drugo cerkev.

Potem so oni imeli drugo cerkveno dobo. Torej saj veste, prva stvar je bila, tukaj
prihaja… Ta cerkvena doba je padla v tako zmedo, a po poti prihaja John Wesley, drugi
reformator. Vidite in gradi novo cerkveno dobo. Ali razumete, kaj mislim? Naslednja
cerkvena doba je bila izgrajena. Oni so bili vsi reformatorji.

88 Bodite pozorni. To zadnje sporočilo zadnje cerkvene dobe ni reformacija. On je
prerok, ne reformator. Pokažite mi, kje je kakšen prerok kdajkoli začel cerkveno dobo.
On ni reformator, on je prerok. Ostali so bili reformatorji, toda ne preroki. Če bi bili -
Gospodova Beseda prihaja h preroku. To je razlog, zakaj so nadaljevali s krstom v »
Očeta, Sina in Svetega Duha«, in z vsemi temi drugimi stvarmi - ker so bili reformatorji
in ne preroki.

Toda kljub temu so bili veliki Božji ljudje in so opazili potrebe časa, v katerem so
živeli in Bog jih je mazilil in so bili poslani tja ven, kjer so vse raztrgali na koščke. Toda
popolna Božja Beseda ni nikoli prišla k njim, ker niso bili preroki. Oni so bili reformatorji.

89 Toda v zadnjih dneh bo to moral biti prerok, ki bo zbral Božje skrivnosti, da bi jih
vrnil nazaj, ker bi skrivnosti bile ponovno spoznane edino preko prerokov. Takšen bi
moral biti ta fant, ki bo prišel! Ali vidite, kaj sedaj mislim? On ne more biti reformator, to
mora biti prerok. To mora biti nekdo z darom in biti postavljen tja, da bi ujel Besedo.

Torej, ti reformatorji so vedeli, da je bilo tam nekaj napačnega. Luther je vedel, da
ta kruh ni bil Kristusovo telo, tako da je pridigal: »Pravični bo živel iz vere,« in to je bilo
njegovo sporočilo.  Toda,  ko  se  je  pojavil  John Wesley,  je  ugotovil,  da  je  tam tudi
posvečenje,  tako  da  je  pridigal  posvečenje.  To  je  bilo  njegovo  sporočilo.  Vidite?
Binkoštniki so prinesli sporočilo o Svetem Duhu in tako dalje. Toda v zadnjih dneh, v tej
zadnji dobi, glasnik ne bo začel nobene reformacije, temveč bo vzel vse te skrivnosti, ki
so jih reformatorji izpustili, jih zbral skupaj in jih razvozlal za ljudi.

90 Dovolite mi, da to ponovno preberem. To mi zveni tako dobro, rad to prebiram.

Nato sem videl  drugega mogočnega angela, ki  se je spuščal z neba, ogrnjen v
oblak. Nad njegovo glavo se je pela mavrica, obličje je imel kakor sonce in noge kakor
ognjene stebre.

Torej, mi smo videli isto stvar, kar je bil Kristus. In mi vemo, da je Kristus vedno
glasnik cerkvi. V redu. On je imenovan Ognjeni steber, Angel zaveze in tako dalje.

V roki  je držal  odprto knjižico.  (Torej,  ti  Pečati  so bili  tukaj prelomljeni.  Mi  jih
prelamljamo sedaj. Toda tukaj je ta stvar odprta.)

Z desno nogo je stopil na morje, z levo pa na zemljo.

Potem je zavpil z močnim glasom, kakor rjove lev. Ko je zavpil, je sedem Gromov
spregovorilo s svojimi glasovi.

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! (Nikar tega ne piši. Vidite?)

In Angel, ki sem ga videl stati na morju in zemlji, je vzdignil desnico proti nebu 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!«

91 (Poglejte, ne pozabite sedaj tega, ko bomo nadaljevali.)

V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil,…

(Ta zadnji angel, zemeljski angel.)

Prvi Angel je prišel dol z nebes. On ni bil ta drugi - On pride iz nebes. Toda On
govori  tukaj  o glasu sedmega angela.  Ker angel  pomeni  »glasnik«.  Vsi  vedo to.  In
glasnik sedme cerkvene dobe…
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V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost…
(sedem Pečatov, popolnoma vsi in vse skrivnosti),

…kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.

92 Celotna skrivnost je razkrita. To je služba tega angela. Vidite? Vidite, to bo tako
enostavno, da bodo ljudje to spregledali.  Toda kljub temu bo to povsod popolnoma
potrjeno. Enostavno bo popolnoma poznano. Vsakdo, ki to želi videti, lahko to vidi. To je
točno. Toda ti… Jezus je dejal, kot je dejal. Ko je On prišel, je dejal: »Vi imate oči in ne
morete videti. Izaija je dejal, da ste takšni. Imate ušesa in ne morete slišati.«

Torej, mi smo ugotovili, da… To me je prestrašilo. Pogledal sem na uro in mislil, da
je deset. Toda jaz imam… Ni še niti devet. V redu. O, moj! Nadaljujmo sedaj.

93 Bodite pozorni (jaz ljubim to), ostali reformatorji, glede na to, da so bili veliki Božji
ljudje, so spoznali potrebo svojega časa in so prinesli reformacijo. Toda Razodetje 10
govori, da je bilo njegovo sporočilo v tem, da odkrije in ne reformira - odkrije skrivnosti,
razodene skrivnosti. To je Beseda v človeku. V Pismu Hebrejcem 4 govori, da je Božja
Beseda ostrejša kakor dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga
ter presoja vzgibe in misli srca, vidite. Ta mož ni reformator, on je tisti, ki razodeva.
Razodeva kaj? Božje skrivnosti. Kjer je imela cerkev vse zavozlano in vse ostalo, prihaja
on naprej  z  Božjo Besedo in razodeva stvari,  ker  bo on obnovil  vero otrok nazaj  k
očetom. Originalna svetopisemska vera mora biti obnovljena s strani sedmega angela.
Torej, oh kako jaz to ljubim! Obnovljene vse skrivnosti Pečatov, ki jih reformatorji nikoli
niso povsem razumeli. Vidite?

94 Sedaj  poglejmo za trenutek v Malahijo  4.  Vi  si  to  enostavno zabeležite.  On je
prerok in obnavlja originalno vero očetov. Torej, mi pričakujemo, da se bo ta oseba
pojavila na sceni. On bo tako ponižen, da bo deset milijonov krat deset milijonov… Toda,
tam bo ena mala skupina, ki bo to razumela.

Vi se spominjate preteklosti, ko je Janez moral priti. Prerokovano je bilo, da bo
prišel glasnik pred Kristusom, glas vpijočega v puščavi. Malahija ga je videl. Poglejte, 3.
poglavje Malahije govori o prihodu Elije, ki je moral priti, da napove Kristusov prihod. Vi
govorite: »Oh ne, ne brat Branham, to je 4. poglavje.« Se opravičujem. Jezus je dejal,
da je bilo to 3. poglavje.

95 Torej, vzemite svetega Mateja, 11. poglavje in 6. vrstico. On bo povedal tole (11.
poglavje, verjamem, da je 6. vrstica, 4. vrstica, 5. ali 6. vrstica, točno tam). On je dejal:
»Če lahko vi to prejmete (On je govoril o Janezu), on je tisti, o katerem je bilo rečeno: »
Jaz bom poslal Svojega glasnika pred Svojim obličjem.«« Sedaj preberimo Malahijo 3.

Nekateri  od njih  so to  poskušali  uporabiti  na Malahiji  4.  Ne,  gospod.  To ni  to.
Poglejte Malahijo 4, kakor hitro bo glasnik odšel, bo svet popolnoma požgan, a pravični
gredo ven v Milenij, hodeč po njihovem pepelu. Tako. Poglejte, če bi ga vi postavili v to
poglavje, potem bi Sveto Pismo reklo nekaj, kar ni bilo tako. Mi smo imeli dva tisoč let in
svet še ni bil požgan in pravični živijo v njem. Tako, da mora to biti nekje v prihodnosti.

Oh, moj! Če pogledate tu čez v Razodetje in ste pozorni na to, kaj mora ta glasnik
na koncu te dobe storiti, potem boste videli, kaj je to. On mora biti prerok. On mora
zbrati vse te preostale stvari, katerih ti reformatorji niso videli in jih postaviti tja.

96 Kako  lahko  primerjate  Mateja  28,19  z  Apostolskimi  deli  2,38  brez  duhovnega
Božjega razodetja?  Kako morejo  ti  ljudje  brez  Božjega razodetja  reči,  da  so  dnevi
čudežev minili (in o podobnih stvareh)? To je edini način, s katerim bodo oni kdajkoli
vedeli, kaj je prav ali narobe. Vidite? Toda oni so šli skozi seminarje…

Upam, da imamo čas, da bomo šli v to. Moram pohiteti, ker vas ne želim zadrževati
tukaj več kot en teden (vi veste, kaj mislim), na odpiranju teh Pečatov. Dobil sem en
dan in tisti dan želim moliti za bolne, če bom lahko.

97 Torej, poglejte Malahijo 4! On je prerok in obnavlja originalno vero očetov. Na
koncu časov, ko nastopi obdobje preizkušenj (tukaj je ena malenkost, ki jo bomo čez
minuto odkrili), kjer je 3,5 let, oziroma Danielovih 70 tednov (zadnja polovica Danielovih
70 tednov, kar je 3,5 let). Torej mi… Koliko se vas spominja tega iz cerkvenih dob? Tam
je odrejenih 70 tednov. Poglejte, kako popolno je bilo to. Rečeno je, da bo Mesija prišel
in On bo ubit zaradi žrtve sredi tedna in daritev bo prenehala.
98 Potem ostaja še 3,5 let čakanja na Mesijansko doktrino za Jude. A Bog ne dela s
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pogani  in  Judi  istočasno.  On  dela  z  Izraelom  kot  z  narodom,  a  s  pogani  kot  s
posamezniki.  On nikoli  ne  jemlje  poganov za  svojo  Nevesto,  On izbira  ljudi  izmed
poganov. Vidite? Sedaj On dela z Izraelom kot z narodom. Torej, oni se nahajajo tam
kot narod.

Danes sem dobil pismo od Paula, Paula Boyda in on se je obrnil name, rekoč: »Brat
Branham, kako je to resnično. Ti Judi še vedno imenujejo pogane s smešnimi imeni, ne
glede na to, kaj se je zgodilo.« Zagotovo, da tako počnejo. Oni to morajo.

99 Martin Luther je razglasil,  da morajo biti  vsi  Judi  izgnani  in da se jim naj hiše
požgejo, ker so bili antikristi. Vidite? Sam Martin Luther je to razglasil v svojih spisih.

Torej,  Hitler  je samo izpolnil  to,  kar je Martin Luther povedal.  Zakaj  je Martin
Luther to dejal? Ker je bil reformator in ne prerok. Bog deluje s prerokom, blagoslavlja
Izrael. On je dejal: »Kdorkoli te blagoslavlja, bo blagoslovljen in kdorkoli te preklinja, bo
preklet.« Kako lahko en prerok obstaja in zanika to, kar je dejal drug prerok? On tega
ne more narediti. To mora biti v harmoniji.

100 To je razlog, zakaj oni klasificirajo… Vidite, Nemci bi morali biti krščanski narod. In
način, kako so obravnavali Izraelce, imajo oni še vedno palico na svojih ramenih - in vi
jih ne morete kriviti. Toda samo spomnite se, če kdo izmed Judov sedi tukaj, ne skrbite.
Ta dan prihaja! Bog jih ne more nikoli pozabiti. Oni so bili zaslepljeni zaradi nas.

Vi veste, On je dejal preroku… Prerok je zaklical in dejal: »Ali boš Ti pozabil Izrael?
«

On je dejal: »Vzemi to mersko palico in izmeri, kako visoko je nebo, kako globoko
je morje.«

On je odvrnil: »Jaz tega ne morem izmeriti.«

On je dejal: »Tudi Jaz ne bom nikoli pozabil Izraela.« To je Njegov narod, Njegovi
služabniki. A ti pogani so samo peščica tistih, ki so vzeti od tam, kot Njegova Nevesta.
To je popolnoma točno. To je Nevesta.

101 Torej, odrejenih je bilo 70 tednov, natanko tako, kot je Daniel dejal, da bo Mesija
prišel in bo ubit sredi tedna. Jezus je prerokoval tri leta in pol. Torej sredi teh Danielovih
treh let in pol, v sredini tega, je bil On ubit. A zadnji del je čas trpljenja, kjer se nahaja
poganska cerkev… O, to je tako močno! Torej,  ne zamudite tega. Nevesta vstopa z
Ženinom in potem po Tisočletju prihaja nazaj in hodi po pepelu zlih.

102 Dovolite mi, da vam na tem mestu nekaj pokažem, dokler je to še v naših mislih.
Dovolite mi, da vam samo pokažem, kaj se tu govori, kaj je Sveto Pismo povedalo. A mi
tega  ne  moremo  zanikati,  ker  je  to  Božja  Beseda.  Če  mi  to  storimo,  potem  smo
nevedneži. Vidite, mi moramo to verjeti. Vi pravite: »Jaz tega ne razumem.« Tudi jaz
ne, toda jaz pričakujem Njega, da to razodene. Poglejte.

Kajti glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži (kot Američani in tako
dalje) in vsi, ki delajo krivično, bodo strnje (bodo zgoreli): dan, ki pride, jih bo sežgal,
govori GOSPOD nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice.

103 Kako bi potem tam imeli večni pekel? Vidite, to so zadnji dnevi, ko bodo te stvari
razodete. V Svetem Pismu ni mesta, kjer bi se reklo, da je pekel večen. Če bi imeli… Če
bi bili v večnem peklu, bi morali imeti večno življenje, da bi lahko tam prebivali. Vendar
je samo ena oblika večnega življenja in to je tisto, za kar se mi borimo. Vse kar ima
začetek, ima tudi svoj konec. Pekel je bil ustvarjen za hudiča in njegove angele, zato bo
uničen in odstranjen. To je res. Vidite? Toda, ko se bo to zgodilo, ne bo ostala niti
koreninica, niti vejica.

Vam pa, ki se bojite Mojega Imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v
njegovih perutih. Izšli boste in boste poskakovali kakor telički iz staje.

Poteptali  boste  krivičnike,  da  bodo  pepel  pod  stopali  vaših  nog  na  dan,  ki  ga
naredim, govori GOSPOD nad vojskami.

Kje bodo krivičniki po stiskah? V pepelu.

Spominjajte  se  postave  mojega  služabnika  Mojzesa,  ki  sem  mu  na  Horebu
zapovedal zakone in odloke za ves Izrael.

Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni.
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104 Amen! Tukaj se Stara Zaveza končuje na ta način in tukaj se tudi Nova Zaveza
končuje s to isto stvarjo. Kako boste vi to zadržali? Poglejte potem: »Glejte, pošljem
vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan.«

Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim
dežele s prekletstvom.

Tukaj ste vi. To je Gospodova Beseda. On je to obljubil. To mora priti.

105 In sedaj, če boste samo opazili, kako se to dogaja, to je čudovito, kako Bog to dela.
Nevesta odhaja skupaj z Ženinom in zatem so krivičniki sežgani v neugasljivem ognju.
In zatem se svet prečisti, obnavljajoč samega sebe.

Vse se mora izvesti tako - mora preiti skozi stanje očiščevanja. Vulkani bodo v tem
zadnjem velikem času začeli bruhati, svet bo eksplodiral in puhnil in tako dalje. In vse te
greznične jame greha in  vse kar  je  na zemlji,  bo spremenjeno v  nič.  Zgorelo  bo s
takšnim vreliščem,  da  bo  to  kot  belilo,  ki  pošilja  barvo  tega  -  tega  črnila  nazaj  v
originalno stanje. Božji ogenj bo tako vrel, da bo spremenil vsako umazanijo nazaj v
prvotno stanje, ko bo Satan in ves greh sežgan in vse ostalo. In potem bo iz vsega tega
prišel tako čudovit svet, kot je bil v Edenskem vrtu. To je točno. Oh, ta veličasten čas je
natanko pred nami.

106 V obdobju velikih stisk (tukaj je to, na kar želim, da ste pozorni, ena malenkost, ki
sem jo tukaj vstavil), v času tega obdobja stisk, potem ko je Nevesta že bila poklicana
ven in ko cerkev gre skozi stiske, je 144.000 poklicanih s strani dveh prič iz Razodetja
11. Poglejte, ona dva bosta prerokovala 1260 dni, oblečena v raševino.

107 Torej, mi vemo, da ima ta rimski koledar… Mi imamo včasih 28 dni, včasih 30 in 31,
toda pravzaprav se koledar bere takole: 30 dni za vsak mesec. Točno! In vzemite teh
1260  dni  in  jih  delite  s  30  ter  poglejte,  kaj  ste  dobili.  Tri  leta  in  pol,  popolnoma
natančno. To je ta čas. To je trajanje tega časa, ko se sporočilo Mesije pridiga Izraelu,
kot je bilo to tam v preteklosti. Ko se On vrne nazaj in razkrije samega Sebe v simbolu,
to je takrat, ko On prihaja…
108 Ko je bil Jožef odpeljan v deželo in bil zavržen s strani svojih bratov, ker je bil
duhoven človek… On je lahko gledal vizije in razlagal sanje. In ko je to počel, je bil
odveden v deželo ter bil prodan za skoraj 30 srebrnikov.

On je natanko portretiral Kristusa, ker je bil v njem Kristusov Duh. Bodite pozorni,
kaj se je potem zgodilo. In poglejte, ko je on to počel, je bil odveden v zapor. In en
človek je bil rešen, a drugi izgubljen - točno tako kot Jezus, ko je bil v zaporu na križu.
En razbojnik je bil rešen, a drugi izgubljen. Točno! Bil je vržen v grob s predpostavko, da
je mrtev, toda bil je vzet gor ter povzdignjen do faraonove desnice, čeprav Jožefa prej ni
videl. Jezus sedi na Božji desnici in noben človek ne more priti k Očetu, razen po Sinu.
To je točno.

109 Bodite pozorni, vsakič ko bi Jožef kam šel… Ko bi Jožef vstal z desne, s prestola…
Poglejte!  Slava! Jožef je sedel  tam na faraonovi  desnici.  In ko je Jožef vstal,  da bi
zapustil prestol, je zadonela trobenta. »Vsi upognite kolena! Jožef prihaja!«

Ko Jagnje zapušča prestol in končuje delo Posrednika, ko zapušča ta prestol in
jemlje Knjigo odkupitve ter stopa naprej, se bo upognilo vsako koleno! Tam je On!

110 Bodite  pozorni,  ko je  bil  Jožef  s  strani  svojih  bratov zavržen,  mu je  bila  dana
poganska žena. Potifar mu je dal… Pravzaprav mu je faraon dal pogansko ženo in je rodil
poganska otroka - na pol pogana, na pol Juda. Ona dva predstavljata velik simbol, kajti
ko ju je Jakob blagoslovil, Efrajima na eni in Manaseja na drugi strani - je prekrižal roke
in dal blagoslov mlajšemu otroku. In ta dva otroka sta bila dodana k 12 rodovom, ker jih
je bilo  v tistem času samo 10 in on jih  je  blagoslovil,  Jakob sam. In Jožef,  njegov
preroški sin, je stal tam in dejal: »Oče, ti  si  pogrešil.« Dejal je: »Ti si  položil  svojo
desnico na mlajšega otroka, ko pa bi morala biti na starejšem.«

On je dejal: »Jaz vem, da imam prekrižane roke, vendar mi jih je Bog prekrižal.«
Zakaj? Izrael, ki je imel pravico, da bi bil Nevesta, je to zavrnil in prodal svoje pravice
prvorojenstva  in  to  je  prešlo  od starejšega sina  Izraela  k  novemu,  h  poganom; in
blagoslov je od tam prešel preko križa k mlajšim.

111 Toda poglejte. Po tistem, vidite, skozi to… Ko je vse… On je vzel svojo Nevesto. A
ko so ti fantje prišli, da bi kupili hrano… Oh, to je tako čudovita slika. Jaz sem zašel od
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Pečata, toda to sem enostavno moral povedati, vidite, da bi vi, jaz verjamem, dobili
boljšo sliko.

Bodite pozorni. Torej, ko so oni prišli tja dol, da bi kupili hrano, to že veste, jih je
Jožef takoj prepoznal. In Jožef je bil sin uspeha, ne glede na to, kam bi šel, on je vedno
napredoval. Samo počakajte, ko bo On ponovno prišel na zemljo, počakajte, dokler naš
Jožef ponovno ne pride. Puščava bo zacvetela kakor roža in sonce pravičnosti se dvigne
z ozdravljenjem na Njegovih krilih. Oh, moj! Vsi ti kaktusi po Arizoni se bodo spremenili
v čudovita drevesa. To bo čudovito.
112 Bodite pozorni, tukaj on prihaja naprej in jim priredi majhno ukano. On vstane in
pravi: »Ali je njegov oče še živ?« Vidite? On je želel vedeti, ali je oče tega dečka živ.

Dejali so: »Da.«

On je vedel, da je bil to njegov brat. Ste to opazili? Ko je bil pripravljen, da se
razodene svojim bratom, je našel malega Benjamina, ki je bil rojen takrat, ko je on že
bil  odsoten. In to predstavlja tiste Jude, teh 144.000 Judov, ki  se zbirajo sedaj po
tistem, ko je On že odšel. In ko se je on vrnil, je dejal… Pogledal je na Benjamina in
njegovo srce je skoraj počilo. In spomnite se, oni niso vedeli, da je on govoril hebrejsko.
On je uporabljal prevajalca. Obnašal se je, kot da bi bil Egipčan. Vidite?
113 In potem, ko je bilo to razkrito… On se je želel razodeti. On je kar naprej gledal na
malega Benjamina. In spomnite se, on je odposlal svojo ženo. Ona je bila v palači, ko se
je razodeval svojim bratom. In poganska Nevesta, ta žena… Po tistem, ko je bil Jezus
zavržen s strani svojih ljudi, je On vzel pogansko Nevesto in jo bo odvedel v palačo, v
hišo Svojega Očeta, v slavo, na svatbeno večerjo in se bo vrnil nazaj dol, da se razkrije
svojim bratom, tem 144.000. Tam On stoji! In zapomnite si, glejte na simbole. Odlično.
114 In ko se on vrača tja, kjer je bil, gleda navzdol na njih in govori - začel jih je gledati
in oni so se začeli pogovarjati. Dejali so: »Torej, Ruben ti veš, da smo mi sedaj zaradi
tega tu. Ker ti veš, kaj smo naredili? Mi smo pahnili tega dečka v težave. Torej, mi ne bi
smeli prodati našega brata.« Toda ta, ki je stal tam, je bil njihov brat, ta močni princ,
vendar oni tega niso vedeli.

To je razlog, zakaj Ga Izrael danes ne more razumeti. Ni še čas, da bi oni to vedeli.
In potem on… Oni so mislili,  da on ne razume hebrejščine, toda on jih je ravnokar
poslušal. Dejali so: »Torej, mi smo tu zaradi tega.«

115 In Jožef, medtem ko jih je gledal, tega ni mogel več prenesti. Torej zapomnite si,
njegova žena in otroci so bili v tem času v palači - sveti odidejo iz njihove prisotnosti - in
on je dejal: »Jaz sem Jožef, vaš brat.« In stekel je ter zgrabil malega Benjamina, padel
okrog njegovega vratu in pričel jokati. On se jim je razkril.

Potem so oni dejali: »Sedaj vemo, da se je to moralo zgoditi, ker smo ga prodali.
Mi smo tisti, ki smo ga prodali. Mi smo bili tisti, ki smo ga poskušali ubiti. Sedaj vemo,
da bo on ubil nas.«

On je dejal: »Ne, nikar se ne jezite na sebe. Vi ste to naredili  zato, da bi rešili
življenje. To je razlog, zakaj me je Bog poslal sem dol.« In ko je On razkril samega
sebe, Sveto Pismo govori (kot smo že prešli skozi to), ko On razkrije sebe tem 144.000,
današnjemu malemu Benjaminu, so preostali Judi ostali tam. Ko bo On sebe razkril,
bodo rekli: »Kje si dobil te brazgotine? Kaj počno na tvojih rokah?«

On bo dejal: »Dobil sem jih v hiši Mojih prijateljev.«

116 O, potem bodo ugotovili,  da so oni ubili  Mesijo. Toda kaj bo On dejal? Isto kot
Jožef: »Vi ste to storili, da bi rešili življenje. Nikar se ne jezite na sebe.« Kajti, pogani ne
bi bili pridodani, če Judi ne bi naredili te zaslepljujoče ukane. Tako je On s stvarmi, ki so
jih oni naredili, rešil življenje Cerkvi. Tako, tu ste vi. V tem je danes razlog, zakaj oni
tega ne morejo razumeti. Ni še čas.

Tudi  mi  ne bi  teh stvari  nič  bolj  razumeli,  če ne bi  prišel  čas za njih,  da bi  se
razumele. Oh moj!

In glej, prikazal se mi je bel konj… (torej, mi gremo v drugo vrstico), …in tisti, ki ga
je jezdil, je imel lok. Jezdec je dobil venec… (on ga takrat še ni imel), …in odšel kot
zmagovalec in da bi zmagal. (To je vse o tem. To je Pečat.)

117 Sedem Gromov iz Razodetja - naj On pokaže Nevesti, kako se naj pripravi za veliko
vero vzetja. (Sedaj pohitimo, ker nam ni ostalo več kot 15 minut, oziroma 20 minut.)
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Torej, kaj pomeni ta »bel konj«? Dovolite mi, da to preberem. Tako sem se oddaljil
od teme. Oprostite mi, ker sem zašel s teme, toda jaz bom ponovno prebral to vrstico,
oziroma ti dve vrstici.

Videl sem, kako je Jagnje odtrgalo prvega izmed sedmih Pečatov. Nato sem slišal
prvo izmed štirih živih bitij, kako je reklo z glasom kakor grom: »Pridi in poglej!«

118 Torej, poiščimo simbole. Mi smo ugotovili, kaj pomeni Grom. To je popolno, mi to
vemo. Grom je bil Božji glas, ko se je Pečat odprl.

Torej, kaj pomeni bel konj? Torej, tu je mesto, kamor je prišlo razodetje. Kar se
tega tiče, sem popolnoma prepričan, kot stojim tukaj vedoč, da je to Beseda. O tem sem
prebral  vsako knjigo,  ki  sem jo mogel  najti.  Nekoč,  ko sem poskušal  priti  skozi  to,
pravzaprav sem se učil o tem, bilo je pred 30 leti, sem vzel knjigo… Nekdo mi je dejal,
da imajo adventisti o drugem Kristusovem prihodu več svetlobe kot kdorkoli izmed ljudi,
ki so o tem kaj vedeli, tako da sem poiskal nekaj njihovih dobrih knjig, da bi jih prebral.
Dobil sem Smithovo knjigo o »Danielovem Razodetju«. On je dejal, da je ta bel konj, ki
je izšel, bil bel in da je to predstavljalo osvajalca in v tem osvajanju…

Mnogi med vami bratje adventisti poznate to knjigo in tudi mnogi drugi, ki ste jo
prebrali. In so tudi druge, jaz sem prebral dve ali tri. Bral sem… Ne morem se spomniti…
Obstajata še dve knjigi, ki sem ju prebral in oba moža sta se strinjala, da je bilo to v
redu. To sta bila dobra učitelja, ki sta veljala kot najboljša, z najboljšo svetlobo. Tako,
da sem si  mislil:  »Torej,  če jaz tega ne vem, bom enostavno povedal,  kaj ona dva
govorita, poskušal bom to učiti na ta način.« Dala sta dobro razlago o tem, kaj bi to v
resnici moralo pomeniti.

119 In dejala sta: »Torej, tukaj je bel konj in bel konj je sila - kot polnilnik.« In dejala
sta: »Mož, ki sedi na njem je bil… bel konj je bil Sveti Duh, ki je izšel naprej v zgodnji
dobi in osvojil to dobo za Božje kraljestvo. V svojih rokah je imel lok, kar je pomenilo
isto kot Kupid (bog ljubezni).  On je streljal  puščice ljubezni  v človeška srca,  Božje
ljubezni in on je zmagal.«

Torej, to zveni zelo dobro, vendar to ni resnica. Ne gospod. Ni bilo tako. Bela barva
v resnici pomeni pravičnost. Mi to razumemo, da bela pomeni pravičnost. Učitelji so
poučevali, da je to bil Sveti Duh, Osvajalec v prvi dobi. Toda moje razodetje po Svetem
Duhu ni takšno.

Moje razodetje po Svetem Duhu je: Kristus in Sveti Duh sta ena in ista Oseba,
samo v drugačni obliki. Torej, tukaj stoji Kristus, Jagnje. Mi vemo, da je On bil Jagnje.
On stoji tukaj s Knjigo v Svojih rokah in tam prihaja jezdec na belem konju. Vidite?
Torej, to ni bil Sveti Duh.

120 Torej, to je ena od skrivnosti zadnjih dni, kako je to mogoče, da je lahko Kristus tri
osebe v enem. To niso tri različne osebe - Oče, Sin in Sveti Duh - kar so trije bogovi, kot
nam poskušajo to razložiti trinitarci. To so tri manifestacije ene in iste osebe. Lahko bi
jih imenovali tudi tri službe. Če se pogovarjate s pridigarji, vi ne bi uporabljali besede
službe, ker…(Zgodi se, da pomislim, da me snemajo na kaseto. Tako, da vam bom
povedal…). Seveda, Kristus ni mogel reči: »Jaz bom molil k Moji službi in On vam bo
poslal drugo službo.« Mi to vemo, toda če želite to storiti…, to so trije atributi istega
Boga, ne trije bogovi; trije atributi istega Boga, vidite. In tako, kako bi mogel biti Kristus
tam zunaj z belim konjem, osvajati in hkrati stati tukaj s Knjigo v Svojih rokah? To ni
tako, to ni Kristus.

121 Bodite pozorni. Torej, Sveti Duh v Razodetju… In Kristus je… Sveti Duh je Kristus v
drugi obliki. To je točno. Poglejte, to je Jagnje, ki je odprlo Knjigo in Jagnje je Kristus. In
Kristus ni bil od takrat viden v nobeni drugi obliki. Toda On je viden v Knjigi Razodetje, v
19 poglavju, prihaja na belem konju. Če želite prebrati, obrnimo v Razodetje 19,11-16.
Hitro preberimo, medtem, ko smo…, če imamo dovolj časa, jaz upam, da nam bo to
malo koristilo. (19,11) Začnimo z 11. vrstico in preberimo do vključno 16. vrstice.

Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj (ne na zemlji,  v nebesih,
vidite).

Ta, ki ga je jezdil, se imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje.

Oči  so mu kakor  ognjen plamen in  na glavi  nosi  veliko diademov (poglejte  na
diademe); napisano pa ima Ime, ki ga ne pozna nihče, le On sam.
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122 Za trenutek bi se želel tukaj ustaviti. Oh moj! Dobil sem dobro idejo in mogoče bi
lahko... Nihče ni vedel tega. Ali ste vedeli, da ime Jehova ni pravilno? Vsak to ve. Doktor
Vayle, vi veste, da je to res. Prevajalci niso mogli tega nikoli prevesti. To se črkuje J-U-
H-V-J-V-H-U. Hotel sem reči, to ni Jehova. Oni se niso mogli niti dotakniti tega. Oni ne
vedo, kaj je To? Imenujejo ga Jehova, toda to ni bilo Njegovo ime.

Poglejte,  vsakokrat,  ko  bi  izbojevali  zmago  in  bi  se  nekaj  zgodilo,  se  je  ime
spremenilo.

123 Poglejte na Abrahamove dni. On je bil najprej Abram in nikoli ne bi mogel imeti
otroka, dokler njegovo ime ni bilo spremenjeno v Abraham. In Sarra, S-a-r-r-a ni mogla
imeti ničesar razen mrtve maternice, dokler ni bilo njeno ime spremenjeno v S-a-r-a-h.

Jakob pomeni prevarant - slepar - in to je tudi počel. On je nase oblekel ovčjo kožo
in preslepil svojega očeta preroka, da bi vzel pravico prvorojenstva. V vodo je postavljal
topolove palice, jih prebarval v pisano barvo ter razpršil prestrašene živali, ko so bile
breje s svojimi mladiči, da bi dobil pisano govedo in ovce. Nič drugega, kot prevarant.
Toda nekega večera je dobil v roke nekaj realnega. In on je vedel, da je to bilo resnično.
In  on  je  ostal  s  tem  in  se  držal  tega,  dokler  ni  nadvladal  in  njegovo  ime  je  bilo
spremenjeno ter preimenovano v Izrael, kar pomeni: »Princ, ki ima moč pred Bogom.«
Ali je to res? Vsak zmagovalec…

Simon je bil ribič. Toda, ko je njegova vera dojela in spoznala, da je to bil Jezus -
ko mu je On dejal, da je Mesija in mu povedal, kakšno je bilo njegovo ime in kakšno je
bilo očetovo ime - je nadvladal in njegovo ime je bilo spremenjeno iz Simona v Peter.

Savel, dobro ime. Savel je bil nekoč kralj v Izraelu, toda ime Savel ni bilo primerno
za apostola. Za enega kralja je bilo to v redu, vendar ne za apostola. Tako je Jezus
spremenil njegovo ime. Iz česa? Iz Savla v Pavla. Poglejte na sinove groma in na vse
ostale.

124 In Jezus, Njegovo Ime na zemlji je bilo Odkupitelj - Jezus. Ko je bil na zemlji, je bil
Odkupitelj, to je resnica. Toda, ko je premagal smrt in pekel, ju nadvladal in se dvignil v
višavo, je On dobil novo Ime. To je razlog, zakaj so oni klicali na ta način in niso dobili
nič. To bo razodeto v Gromovih.

125 Poglejte to skrivnost. On prihaja, jahajoč. Mora obstajati nekaj, kar bo to cerkev
spremenilo, vi to veste. Mora obstajati nekaj! Poglejte. Tega ni nihče vedel, razen Njega
samega.

Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda. (Oh, moj!)

(Bodite pozorni.) Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske, oblečene v belo in
čisto tančico.

Iz ust mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. Pasel jih bo z železno palico
in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga, vladarja vsega.

Na  plašču  in  na  boku  pa  ima  napisano  ime:  KRALJ  KRALJEV  IN  GOSPOD
GOSPODOV.

126 Tukaj prihaja Mesija. Tukaj je On, ne tisti fant na konju tam v preteklosti. Poglejte
razliko. On

stoji  tukaj  s  Knjigo v Svojih rokah.  Delo odkupitve je skoraj… On še ni  zavzel
Svojega mesta.

Tako da tisto ni bil Kristus, ki je stopil naprej, Sveti Duh. Ne da se ne bi strinjal s
temi velikimi možmi. Ne gospod. Jaz ne delam tega. Jaz tega ne bi želel, toda to je to.
To je moje razodetje o tem, vidite. Če ste vi dobili kaj drugega, dobro, to je v redu za
vas. Toda to ni v redu za mene, vidite. Jaz to verjamem na ta način.

127 Bodite pozorni. Kristusa od takrat ni bilo več mogoče videti, vidite. Vendar je On na
belem konju.  Torej,  če ta fant jezdi  tega belega konja,  je samo Kristusov imitator.
Vidite? Ste razumeli to? Poglejte, jezdec na belem konju nima nobenega imena. On
uporablja mogoče dve ali tri titule, vendar nima nobenega imena. Toda Kristus ima Ime.
Kaj je to? Božja Beseda! »Na začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je bila Bog. In Beseda je meso postala.« Vidite?
128 Jezdec nima imena, toda Kristus se imenuje Božja Beseda. To je to, kar je On. On
je tako imenovan. Torej, On ima Ime, katerega ne pozna nihče, toda On je imenovan
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Božja Beseda. Ta fant pa nima imena, vidite, temveč je na belem konju.

Ta jezdec nima puščice v svojem loku. Ste opazili  to? On ima lok,  toda nič ne
govori, da bi imel puščico. On mora biti blefer. To je točno. Mogoče ima veliko grmenja,
vendar nima strel. Ugotovili pa boste, da ima Kristus grmenje in strele, ker prihaja iz
Njegovih  ust  oster  dvorezen meč in  On udarja  narode.  Ta fant  pa ne more udariti
nikogar, vidite, vendar igra vlogo hinavca. On prihaja naprej, jahajoč na belem konju,
prihaja ven, da bi zmagal.
129 Kristus ima oster meč in poglejte, ta prihaja iz Njegovih ust - živa Beseda. To je
Božja Beseda, razodeta Njegovim služabnikom, kot je dejal Mojzesu: »Postavi se tja in
iztegni palico ter reci, naj se pojavijo muhe.« In tam so se pojavile muhe. Zagotovo!
Karkoli je On dejal, je On storil in to se je zgodilo. Njegova živa Beseda. Bog in Njegova
Beseda sta ena in ista Oseba. Bog je Beseda.

Kdo je potem ta skrivnostni jezdec iz prve cerkvene dobe? Kdo je on? Razmislimo
nekoliko o tem. Kdo je ta skrivnostni jezdec, ki se pojavi v prvi cerkveni dobi in jaha
naravnost v večnost, gre do konca?

130 Prihaja  drugi  Pečat  in  gre  naravnost  ven  do  konca.  Prihaja  tretji  Pečat  in  gre
naravnost ven do konca. Četrti, peti, šesti, sedmi in vsi ti se končujejo točno tukaj na
koncu.

In na koncu časov so vsi ti Knjižni zvitki, ki so imeli v tem času v sebi skrivnosti,
prelomljeni.  In potem se pojavlja  skrivnost,  da bi  se videlo,  kaj  je  to.  Toda njihov
začetek je pravzaprav v prvi cerkveni dobi, ker je v prvi cerkveni dobi cerkev prejela
sporočilo, kot je tole.

Jezdec  na  belem konju  je  prišel  ven,  vidite?  Kdo  je  on?  On  je  močan  v  svoji
osvajalski sili. On je močan fant v svoji osvajalski moči. Ali želite, da vam povem, kdo je
to? On je antikrist. To je točno to, kar je on.

Torej, zato ker vidite, če je antikrist… Jezus je dejal, da si bosta ta dva tako blizu
skupaj, da bi lahko prevarala same izbrane (Nevesto), če bi bilo mogoče. Antikrist! To je
antikristov duh.

131 Spomnite se iz cerkvenih dob, ko smo tam v preteklosti odprli prvo cerkveno dobo,
smo videli, da je bil Sveti Duh proti določenim stvarem, ki so jih oni v tej cerkveni dobi
pričeli uvajati in to je bilo imenovano »dela nikolajevcev«. Ali se spomnite tega? »Niko«
pomeni osvojiti. »Laike« pomeni cerkev, laike. Nikolajevci - osvojiti laike. Oddaljujejo
Svetega Duha iz cerkve in dajejo vse enemu svetemu možu. Dopustijo, da on postane
šef nad vsem. Vi ste prešli skozi to - nikolajevci.

Bodite pozorni, nikolajizem je bil najprej govorjenje v eni cerkvi, nato je to postalo
doktrina v naslednji cerkveni dobi. In v tretji cerkveni dobi je že bila prisila in oni so
imeli nikolajevski koncil. In iz tega je bila ustvarjena doktrina v cerkvi.

132 Kaj je bila prva stvar, ki se je zgodila. Iz tega je nastala organizacija. Torej, ali je to
točno? Povejte mi, od kod je prišla prva organizirana cerkev? Iz Rimskokatoliške cerkve.
Povejte mi, če Razodetje ne govori, v knjigi Razodetja 17, da je bila ona nečistnica in
njene hčere vlačuge. To je ista stvar, ki se je organizirala z njo - vlačuge, ki so jemale
nečistočo svojega nečistovanja kot doktrine, učeč doktrine človeških zapovedi.

133 Bodite pozorni. Poglejte, on je pričel s tem osvajanjem. Bodite pozorni, on ni imel
venca (jezdec na belem konju, on je tisti, o katerem govorim). Vidite? Lok in venec sta
mu bila dana pozneje. Vidite? On ni imel venca, da bi z njim začel, toda venec mu je bil
dan. Bodite pozorni, venec mu je bil dan pozneje. Da, njih tri, tri v enem. To je bilo 300
let pozneje na Nicejskem koncilu, ko je začel z duhom nikolajizma, da bi med ljudmi
formiral organizacijo. In potem je nadaljeval ter šel naprej in to je postalo govorjenje,
zatem je postala doktrina.

134 Vi se spomnite, da je Kristus govoril svoji cerkvi: »Ti sovražiš dela nikolajevcev, ki
jih tudi Jaz sovražim.« Poskušal je nadvladati - vzeti svete Spise…, samo en sveti mož,
ki lahko odpusti vse grehe in ostalo. In mi smo ravnokar brali, kjer je Pavel govoril o
tem. Ta stvar bo nastopila v zadnjih dneh. In ne bo mogla biti odkrita vse do zadnjih
dni. In potem bo Tisti, ki zadržuje, od tam vzel Svetega Duha in potem bo on odkril
samega sebe.

Danes je on pod masko belega konja. V naslednjih nekaj minutah poglejte, kako se
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menja iz tega belega konja. On ne postane samo bel konj, on postane zver z mnogimi
glavami in rogovi. Vidite? Bel konj - on je sedaj prevarant in to je razlog, zakaj ljudje
tega ves čas niso vedeli. Oni so to preučevali, a sedaj je to tukaj. To bo razodeto po
Pismu.

135 Bodite pozorni,  ko nikolajevci,  vidite… Antikrist  je  končno… On je inkarniran v
človeku in potem je kronan. Ko je on v cerkvi začel kot nikolajevski duh, je bil duh. Vi ne
morete kronati duha. Toda 300 let pozneje on postane papež! In potem oni kronajo
njega. On nima krone, da bi začel z njo, toda dobi jo pozneje, vidite, ko ta duh postane
inkarniran. Vidite? On postane človek. Doktrina nikolajevcev postane človek, potem ga
oni lahko kronajo. Oni niso mogli narediti tega, ker je to bila samo doktrina. Slava!

Poglejte. In ko Sveti Duh, ki ga imamo mi, postane v nas inkarniran, ko On, ki je
med nami v obliki Svetega Duha, postane v nas inkarniran kot oseba Jezus Kristus, Ga
bomo kronali kot Kralja kraljev in Gospoda gospodov. Amen. To je točno. Vidite?

136 Torej, spomnite se. V času, ko je Kristus prišel na prestol, je tudi antikrist prišel na
prestol - Juda. V času, ko je Kristus zapustil zemljo, je tudi Juda zapustil zemljo. In
točno takrat, ko Sveti Duh prihaja nazaj, tudi antikrist prihaja nazaj.

Vi  veste, da je Janez takrat dejal: »Otroci,  nočem da bi  ne vedeli,  slišali  ste o
antikristu, ki je že prišel in deluje v otrocih nepokornosti.« Torej, tu je bil  antikrist,
potem je začel oblikovati nikolajevski duh, da bi naredil organizacijo.

Nič čudnega ni, da jaz sovražim to stvar. Tukaj ste vi. To nisem bil jaz, to je bilo
nekaj tu znotraj. Tam je ta stvar in je prišla ven. Jo vidite? Jaz sem se vedno vrtel okrog
tega. Tega nisem mogel razumeti vse do sedaj. Sedaj jaz to vem. Tukaj je to - tega
nikolajevskega duha Bog sovraži. Torej, ta duh je postal inkarniran in oni so ga kronali.
In to je natanko tukaj, to kar je Sveto Pismo povedalo, da bodo s tem storili - to je
popolno. Oh, moj!
137 Inkarniran, on je postal človek in potem so ga kronali. Berite in bodite pozorni ali
raje preberite, kako je Daniel povedal, da bo on prevzel cerkveno kraljestvo. Ali želite,
da  to  preberemo?  Mi  imamo čas,  da  to  naredimo,  ali  imamo?  V  redu.  Pojdimo  za
trenutek nazaj v Daniela. Odprimo Danielovo knjigo in bomo čez nekaj trenutkov to
prebrali. Mi ne bomo ostali dlje, kot mogoče 15 ali 20 minut ali 30 ali nekaj takega. V
redu. Pojdimo v Daniela 11. poglavje in vzemimo 21. vrstico. Tukaj je Daniel. Daniel
sedaj govori, kako bo ta fant prevladal.

Namesto njega bo potem nastopil nizkotnež (govor iz Rima), ne da bi mu bilo dano
kraljevsko dostojanstvo. (Sedaj poglejte.) Prišel bo mirno in kraljestva se bo polastil s
spletkami.

138 To je natanko to, kar je naredil - to, kar je Daniel dejal, da bo ta antikrist storil. On
bo ugajal  ljudem. Da, v njihovih cerkvah bo v tistem času to odgovarjalo njihovim
programom. V tisti cerkveni dobi oni ne želijo Besede - Kristusa, ampak želijo cerkev.
Pravzaprav vas oni  sploh ne vprašajo, ali  ste kristjan. »Iz katere cerkve si? Katere
cerkve?« Oni ne želijo Kristusa, te Besede. Le pojdite in jim povejte o Besedi in kako se
naj popravijo. Oni tega ne želijo.

Oni želijo nekaj, pravzaprav želijo živeti tako, kot želijo in hkrati še vedno pripadati
cerkvi in da se sprejema njihovo pričevanje. Vidite? Tako, da on pravzaprav odgovarja
njihovemu izboru. In spomnite se, na koncu je on v Svetem Pismu imenovan »ona«. In
ona je bila nečistnica in je imela hčere. To natanko ustreza današnjemu času - temu, kar
ljudje želijo. Tukaj je to.

139 Bog je to obljubil. Ko je Beseda zavržena, potem se oni obrnejo k svojim željam.
Preberimo ponovno Pismo Tesaloničanom. Jaz želim, da ste tukaj za trenutek pozorni. Mi
smo maloprej to brali. Drugo Tesaloničanom 2, 9-11. Tam je rečeno, da bodo zavrgli,
zavrnili  Resnico  in  se  predali  pokvarjenemu umu ter  verovali  v  laž  in  bodo  s  tem
obsojeni! To je to, kar je dejal Sveti Duh.

Torej,  ali  ni  to  želja  današnje  cerkve? Poskušajte  ljudem povedati,  da morajo
narediti to, tisto ali nekaj drugega in oni vam bodo hitro dali vedeti, da so metodisti,
prezbiterijanci, karkoli - oni ne želijo veslati v vašem čolnu. Vidite? Zagotovo! Oni imajo
to radi. In Bog je dejal: »Če oni to želijo, jim bom dovolil, da to imajo. In Jaz bom celo
storil, da bodo verjeli, da je to Resnica, ker jim bom dal sprevržen um, kar se Resnice
tiče.«
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140 Torej,  prav tako poglejmo,  kaj  tu  govori  Sveto Pismo: »Kakor  sta  se Janes in
Jambrés uprla Mojzesu, tako se bodo v zadnjih dneh uprli  tudi ljudje s sprevrženim
umom, kar se Resnice tiče, in spremenili milost našega Boga v pohotnost, zanikajoč
našega Gospoda Boga.« Vidite torej, do kod je to prišlo. To niso samo katoličani, temveč
tudi protestanti - celotna stvar. To je ves organiziran svet. To je jezdec na belem konju,
prikrit  z  eno belo cerkveno pravičnostjo,  vidite,  pa vendar antikrist.  To mora imeti
takšen videz, kot da je na konju, enako kot Kristus, ki prihaja na konju. Vse anti - tako
blizu, da bi zavedel celo same izbrane.

Tukaj je on. On je antikrist. On je začel jezditi v prvi cerkveni dobi. In sedaj jezdi
naprej skozi vse dobe. Torej, poglejte ga.

141 Vi pravite: »Ali tam v preteklosti, celo v času apostolov?« Tam je bil imenovan
nikolajevec. In potem v naslednji cerkveni dobi on postaja v cerkvi doktrina. Najprej je
bil samo kot govorjenje, potem postane doktrina.

Povišani  slavni  ljudje,  lepo  oblečeni,  visoko izobraženi,  zloščeni,  ne  želijo  teh
opozoril, ki prihajajo cerkvi. Ne, oni vseh teh stvari od Svetega Duha ne želijo. Mora biti
cerkev… »In mi vsi bomo šli v ta Nicejski koncil in tako dalje, v Rim.« In ko so prišli tja,
so vzeli cerkev ter vnesli poganstvo (Rim in katolicizem ali poganstvo), izbrali poganski
Rim in nekoliko praznoverja. Vzeli so Astarto, to kraljico neba in jo spremenili v Marijo, v
mater. Naredili so posrednike iz mrtvih ljudi in tako dalje in vzeli to okroglo hostijo, ki je
še vedno okrogla in jo imenovali Kristusovo telo, ker to predstavlja mater neba. In ko
gre  kak  katolik  mimo  tega,  se  križa,  ker  so  v  tem  prižgane  luči  in  to  bi  naj  bila
evharistija, ki je obrnjena k Bogu po moči duhovnikov, kar ni nič drugega, kot čisto
poganstvo. To je točno.

142 Jaz tega enostavno ne razumem! Dobro,  da,  razumem. Jaz razumem po Božji
milosti. Zagotovo. Sedaj bodite pozorni. Oh, moj! Kako lahko oni to delajo? In njim so
dane njihove želje. Ne, to je resnica. Vam ni potrebno tega početi. Ne, gospod. Če vi
tega ne želite storiti, niste prisiljeni, da bi to storili. Če ne želite iti po Božji poti življenja
in ostalih stvareh in slavljenja, vam tega ni potrebno početi. Bog nikogar ne sili, da bi to
delal.  Toda  dovolite  mi,  da  vam  nekaj  povem.  Če  je  bilo  vaše  ime  vstavljeno  v
Jagnjetovo Knjigo življenja pred stvarjenjem sveta, boste tako srečni, da to delate, da
ne boste mogli čakati niti minute na to.

Poglejte tukaj. Vi pravite: »Jaz ti bom razložil, jaz sem ravno toliko religiozen…«
Dobro, to bi lahko bila resnica. Kdo lahko reče, da duhovniki v dneh Gospoda Jezusa niso
bili religiozni? Kdo lahko reče, da Izraelci v puščavi niso bili religiozni, ko so jedli?

143 »Bog me je velikokrat blagoslovil…«

Da, tudi njih je. Niti delati jim ni bilo potrebno za svoje življenje. On jih je hranil z
nebes. In Jezus je dejal: »Vsi so bili izgubljeni, so odšli in propadli.«

»Naši očetje,« so dejali, »so 40 let jedli mano v puščavi.«

Jezus je dejal: »In oni so vsi pomrli,« večno ločeni. Vidite? On je dejal: »Toda Jaz
sem Kruh življenja, ki je prišel z nebes od Očeta. Če človek je´ta Kruh, ne bo nikoli
umrl.« Vidite, On je Drevo življenja.

144 Bodite pozorni, kako… In ko je Jezus prišel, so ti duhovniki prišli tja gor na zelo
religiozen način. Fant, nihče ni mogel reči, da niso bili prijetni. O moj, oni so hodili po
črti zakona. Vse, kar je cerkev dejala, so oni to storili. Če ne bi, bi bili kamnani. Torej,
ko so prišli ven, ali veste, kako jih je Jezus imenoval? Janez jih je imenoval: »Vi, kačja
zalega v travi. Ne mislite si, da imate zato, ker pripadate tej organizaciji, kakršnokoli
zvezo z Bogom.«

Jezus je dejal: »Vi ste od vašega očeta hudiča.« On je dejal: »Kaj se je vsakokrat
zgodilo, ko je Bog poslal preroka? Vi ste ga kamnali in vrgli v grob. In sedaj hodite tja
ven in polirate njihove grobove.«

145 Ali ni to ista stvar, kot jo je počela katoliška cerkev? Poglejte na Ivano Orleansko in
svetega Patrika in na vse njih ostale.  Oni  so tisti,  ki  so ju dvignili  tja nekaj sto let
kasneje, zatem ko so izkopali telo Ivane Orleanske in jo vrgli v reko, a prej so jo zažgali
kot čarovnico. »Vi ste od vašega očeta hudiča in počenjate njegova dela.« To je točno.
To bo šlo po vsem svetu. Točno.

To je to, kar je Jezus dejal. In vi mislite, da je vse v redu. Videti je precej dobro, ta
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beli konj; toda poglejte, kaj ste dobili. To je točno to, kar ga jezdi.

146 Torej, On je dejal, da si oni to želijo, zato jim bo poslal močno silo zablode. Se
spomnite vlačuge iz Razodetja 17? Ona je skrivnost Babilona, mati vlačug. In Janez se je
čudil, tako kot je ta človek napisal… Počakajte, dokler ne pridemo do tja in bomo videli
tega konja. Vidite? Toda zapomnite si, ona je bila… To, kar se je zgodilo, je bilo to: čudil
se ji je z velikim začudenjem, toda skrivnost je bila, da je pila kri Kristusovih mučencev.
Tja je postavljena čudovita cerkev, oblečena v škrlat in zlato, a v svojih rokah je imela
čašo nečistosti svojega vlačugarstva.

147 Kaj je vlačugarstvo? To je krivični način življenja. To so njene doktrine, ki jih pošilja
ven. Jemlje Božjo Besedo in povzroča, da nima učinka skozi neko »Zdravo Marijo«, in
vse te druge stvari in to pošilja ven. In zemeljski kralji so nečistovali z njo.

Dobro.  Vi  pravite:  »To  je  katoliška  cerkev.«  Toda  ona  je  bila  mati  vlačug,
popolnoma ista stvar, kot je bila sama. Tukaj ste vi. Kaj se je zgodilo? Ko je reformator
umrl in je njegovo sporočilo umrlo, ste vi to organizirali in pripeljali tja kopico Rickijev in
začeli z življenjem na način, kot ste si ga želeli. Niste želeli ostati z Besedo. Namesto da
bi šli z Besedo naprej, so oni ostali točno tam. »To je to.« Ne počnite tega. To je to - On
je tam zgoraj.
148 Bodite pozorni. (To je samo ena stvar. Mi želimo poudariti še nekaj delov, preden
bomo končali.) On je glavar, ki je želel uničiti Danielove ljudi. Ali vi to verjamete? (Torej,
jaz bom naredil to, če mi boste pomagali in boste potrpežljivi z mano še nekaj minut.
Naredil bom, da bo najhitreje kot je mogoče, toda narediti želim jasno, kot se le da.
Dobro, ker mi je Sveti Duh to predal tako zagotovo, kakor tukaj stojim. Vidite?)

149 Torej poglejte, vzemimo… Pojdimo ponovno nazaj v Daniela, samo za minuto. Želim
vam nekaj prebrati. Seveda, če se ne vrnete nazaj, je v redu. Želim brati iz Daniela 9.
Daniel 9 in jaz želim prebrati 26. in 27. vrstico Daniela 9. Poglejte, če to ni ta, ki uničuje
Danielove ljudi in kaj bo on storil.

Po dvainšestdesetih tednih bo maziljenec pokončan… (vidite, po dvainšestdesetih
tednih bo On pokončan, od teh sedemdesetih tednov) …in nič ne bo imel.  Mesto in
svetišče bo razdejalo glavarjevo ljudstvo… (to je tukaj hierarhija), …ki pride. Njegov
konec bo v poplavi in do konca bo vojna, prevrat in opustošenja.

150 Ljudje, želim vas nekaj vprašati. Po tistem, ko je bil Kristus na zemlji pokončan, v
treh in pol letih Njegove službe, kdo je uničilo tempelj? Kdo ga je uničil? Rim. Zagotovo.
Konstantin, oziroma se opravičujem, Tit, rimski general. On je uničil princa. Sedaj bodite
pozorni. Opazujte tega fanta, kako prihaja naravnost dol. Samo opazujte ga.

151 Ko je bil Jezus rojen, je v nebesih stal rdeč zmaj pred ženo, da bi požrl otroka, čim
bi se porodil. Je to res? Kdo je bil tisti, ki je poskušal požreti otroka, ko se je rodil?
Rimljani!  Tukaj je rdeči  zmaj!  Tukaj je vaš glavar.  Tukaj je vaša zver.  Tam so oni,
popolnoma vsi, vsak od njih - hočejo požreti otroka. A Bog ga je odnesel v nebesa in Ga
postavil na Svoj prestol. To je mesto, kjer se sedaj nahaja Kristus do odrejenega časa,
vidite. Sedaj poglejte, kaj bo on delal.
152 Verjamem, da sem tukaj nekomu govoril - mogoče je bil brat Robertson - danes ali
z nekom, s katerim sem govoril glede tega (o, ne glede tega tukaj, vendar o točno isti
stvari). Jaz mislim, da sem nedavno tega o tem tu pridigal, kaj se bo tem Združenim
državam glede finančne situacije zgodilo. Vidite? Torej, mi sedaj plačujemo naše obresti
na takse, ki bodo izplačane čez 40 let od današnjega dne. To je, kako daleč smo zadaj.

Ali ste kdaj vključili »KAIR« ali LIFELINE« in to poslušali iz Washingtona? Vidite?
Zakaj, mi smo popolnoma bankrotirali. To je vse. V čem je stvar? Zlato je popolnoma
zbrano in Judi imajo obveznice. To bo Rim.

Torej, poglejte. Mi vemo, kdo poseduje veleblagovnice, toda Rim ima največji delež
svetovnega  bogastva.  Ostanek  tega  imajo  Judi.  Sedaj  poglejte  tole.  Sedaj  samo
poslušajte, kako mi je to prinesel Sveti Duh.

153 Z mnogimi utrdi zavezo za en teden (sedaj poglejte), in na polovici tedna odpravi
klavno in jedilno daritev; na krilu bo gnusoba opustošenja do konca, ko se bo izvršila
obsodba nad pokončevalcem.

Poglejte! Oh poglejte, kako je prebrisan. Tukaj je on. Sedaj smo dobili sliko o tem
in vemo, da je on Rim. Mi vemo, da je on jezdec na belem konju. Mi vemo, da je on
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nastopil kot doktrina. Torej, kaj je bil poganski Rim? Preobrazil se je v papeški Rim in bil
kronan.

154 Sedaj poglejte.  Na koncu časov,  ne v zgodnjih dneh, ko je Kristus izšel,  da bi
pridigal,  temveč na koncu časov,  v  zadnjem delu tedna,  kar  smo ravnokar  vzeli  iz
Danielovih 70 tednov… In Kristus je prerokoval 3,5 let, a določeno je še preostalih 3,5
let. Je to točno? In ta glavar bo v tem času sklenil zavezo z Danielovimi ljudmi, kar so
Judi. To bo takrat, ko bo Nevesta že vzeta. Ona tega ne bo videla.

155 Bodite pozorni.  V zadnji  polovici  Danielovega tedna ljudje sklenejo zavezo.  Ta
glavar sklene zavezo z njimi, brez dvoma zaradi bogastva, kajti katoliki in Judi imajo v
rokah bogastvo sveta.

Jaz sem bil v Vatikanu. Videl sem trojno krono. Imel naj bi razgovor s papežem.
Baron  Von  Blumberg  je  to  zame  uredil,  za  sredo  ob  15.  uri  popoldne.  Ko  so  me
pospremili do kralja, so mi vzeli pas iz hlač. To je točno. Dejali so mi, da mu v nobenem
primeru ne smem obrniti hrbta, ko se bom oddaljeval od njega. To je vse v redu. Toda
jaz sem vprašal: »Kaj moram storiti pred tem fantom?«

Oni so dejali: »Samo pojdi, poklekni in mu poljubi prst.«

Dejal sem: »To ne pride v poštev.« To je točno. Ne, gospod. Jaz sem dejal: »Jaz
bom vsakega  človeka  imenoval  za  brata,  kdorkoli  želi  biti  brat.  Imenoval  ga  bom
spoštovani, če želi imeti takšen naziv. Toda, da bi častil človeka - vse to pripada samo
Jezusu Kristusu.« Ne gospod, jaz ne bom nobenemu človeku poljubil roke na ta način.
Ne, resnično.

156 Tako, da tega nisem storil, vendar sem lahko šel skozi ves Vatikan. Vi ga ne bi
mogli kupiti s stotimi bilijonov, bilijonov dolarjev. Zakaj, samo pomislite: »Bogastvo
sveta,« je dejalo Sveto Pismo, »se je nahajalo v njej.« Oh, samo pomislite na velika
mesta, bilijon krat…

Zakaj se je tam v Rusiji vzdignil komunizem? Ko poslušam, kako mnogi pridigarji
vpijejo proti komunizmu, mi to povzroča slabost v želodcu, a oni sploh ne vedo, kaj
vpijejo. To je točno. Komunizem ni nič. To je orodje v Božjih rokah, da zaradi prelite krvi
svetih, prinese na zemljo maščevanje. To je točno.

157 In ko bo Cerkev vzeta, bodo Rim in Judi naredili drug z drugim zavezo. Sveto Pismo
pravi, da bodo, s svetim ljudstvom. In poglejte sedaj, zakaj bodo to storili? To ljudstvo
bo bankrotiralo in tudi ostali svet, ki temelji na zlatih rezervah, bo bankrotiral. Vi to
veste. Če mi živimo od davkov in taks, preračunano za štirideset let od sedaj, kje smo
potem? Obstaja  samo ena stvar,  ki  se  lahko zgodi.  To  je,  da  se  umakne valuta  in
izplačajo obveznice, toda mi tega ne moremo narediti. One so v lasti Wall Streeta in Wall
Street je nadziran s strani Judov. Ostanek tega je v Vatikanu. In Judi imajo preostali del
tega v Wall Streetu v svetovni trgovini.

158 Mi jih ne moremo umakniti. In če bi to lahko storili, ali mislite, da bi se vsi ti wisky
fantje in vsi proizvajalci tobaka, ki zaslužijo bilijon krat bilijone dolarjev na leto, odrekli
svojim prihodkom od vulgarnih slik in podobnih stvari, kot so te? Če greš tja v Arizono,
oni  kupujejo na milijone hektarjev zemlje,  ali  na tisoče in kopljejo velike vrtine za
petdeset tisoč dolarjev in jih plačujejo s prihodki od taks.

In oni bi vas zaprli, če vi ne bi plačali svojega. Toda oni to odpisujejo in kopljejo
jame  ter  pošiljajo  tja  buldožerje.  In  kaj  oni  počnejo?  Oni  tam  izvajajo  prave
stanovanjske projekte. In naslednja stvar je, da s svojim denarjem (ki so ga dobili za
izvedbo naložb) gradijo hiše in razne projekte ter jih prodajajo za milijone dolarjev. Ali
mislite, da bi ti možje sklenili kompromis in zamenjali valuto?

159 Kot tisti fant tam spodaj v… (Kako mu je ime?) Castro je to storil. On je naredil
najpametnejšo stvar, ki jo je kdajkoli storil, ko je uničil obveznice, jih odplačal ter uničil.
Poglejte, toda mi tega ne moremo narediti. Ti fantje nam tega ne bi dovolili.

Bogati trgovci te zemlje to nadzirajo. In obstaja samo ena stvar, ki se lahko naredi.
Katoliška cerkev lahko to izplača. Ona je edina, ki ima denar. In ona lahko to stori in ona
bo to storila.

In v uresničitvi tega, da bi to dobila, bo naredila kompromis s Judi ter sklenila
zavezo. In ko bo sklenila to zavezo z Judi… Torej zapomnite si, jaz jemljem to iz Svetega
Pisma! Torej, ko ona to dela in sklepa svojo zavezo, mi to ugotavljamo v Danielu 8,23 in
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25, se bo zaradi prebrisanosti njena moč okrepila, a prebrisanost je mojstrstvo njenih
rok.

160 In on sklene zavezo z Judi. In sredi treh let in pol, takoj ko dobi to stvar zavito in
stori, da je denar, ki ga imajo Judi, zaplenjen, to zavezo prelomi. In ko to stori… Oh moj,
oh moj! Do konca cerkvene dobe je on imenovan antikrist, ker so on in njegovi otroci
proti  Kristusu  in  Njegovi  Besedi.  Ta  človek  je  imenovan  antikrist.  In  sedaj  bo  on
nadzoroval denar. In to je točka, kjer jaz mislim, da bo to nastopilo (samo trenutek,
dokler tega ne povem, potem se želim vrniti k temu, samo še malo). On je imenovan
antikrist in bo v Božjih očeh imenovan antikrist vse do konca časov. Toda takrat bo
imenovan nekoliko drugače.

161 Torej, ko bo dobil ves denar pod svojo kontrolo, bo z Judi prelomil zavezo, kot je
Daniel tukaj dejal, da bo to storil v sredini zadnje polovice Danielovih 70 tednov. In
potem, brat? Kaj bo on storil? Imel bo vso svetovno trgovino in promet - sporazum s
svetom - ker bo nadzoroval vso svetovno bogastvo.

In v tem času se bosta na sceni pojavila dva preroka in poklicala teh 144.000. Kaj
se bo potem zgodilo? Potem bo nastopil žig zveri iz Razodetja 13, kajti on bo v svetu
držal  ves promet,  trgovino in vse ostalo.  In kaj  se bo potem zgodilo? Potem se bo
uveljavil žig zver in noben človek ne bo mogel kupovati ali prodajati, razen tistega, ki bo
imel žig zveri. Hvala Bogu, Cerkev bo uživala veličastnih 3,5 let v slavi. Nam ne bo
potrebno iti skozi to.
162 Torej, bodite pozorni. Na koncu časa - na koncu cerkvenih dob je imenovan… On in
njegovi otroci so imenovani antikrist, kajti vse, kar je proti Kristusu, je antikrist. In vse,
kar je proti Besedi, je proti Kristusu, ker je Kristus Beseda. Torej, on je antikrist. Nato
pa v Razodetju 12, 7-9, ko je Satan vržen ven, tožnik… (Želim, da si to zapišete, ker
želim, da si to preberete. Sedaj nimamo časa, ker je 20 ali 15 minut do desete.) Toda v
Razodetju 12, 7-9 bo Satan kot duh, hudič, ki je sedaj zgoraj kot tožnik naših bratov… V
redu? Cerkev je vzeta gor, a Satan je vržen ven. Ko gre Cerkev gor, Satan prihaja dol.
Potem se Satan inkarnira v antikrista in je imenovan zver.

163 Potem on v Razodetju 13 postavlja znak. Vidite,  ko bo Ta, ki  zadržuje… Sedaj
samo… Krščanstvo je puščeno na zemlji  zaradi  čistosti  Njega, ki  to zadržuje. Ali  se
spomnite nazaj v pismu Tesaloničanom, ko sedi v Božjem hramu, kjer sam sebe imenuje
bog in na zemlji odpušča grehe? In to se bo nadaljevalo, a greh se bo vse bolj in bolj
množil, ker to ne bo poznano, dokler ne nastopi njegov čas, da bi bil odkrit.

In potem bo Cerkev vzeta. In ko je ona vzeta, potem on menja sebe iz sedanjega
antikrista. Moj, oh, moj! Ta cerkev, velika cerkev in to… Sedaj on postane zver! Hmm…,
mmm… Želel bi, da bi mogel pripraviti ljudi, da bi lahko to videli.

164 Torej,  spomnite se,  antikrist  in  zver sta eden in isti  duh.  Obstaja trojstvo.  Da
gospod. To so tri faze iste hudičeve sile. Zapomnite si - nikolajizem. Vidite? On se mora
inkarnirati, preden bi se lahko kronal. Vidite? Sedaj poglejte tole. Tri stopnje: v prvi
stopnji je imenovan antikrist, v drugi stopnji je imenovan lažni prerok, v tretji stopnji je
imenovan zver.

165 Poglejte, nikolajizem, antikristov nauk, ki je začel delovati v Pavlovem času proti
Božji Besedi - je antikrist. Potem je on ponovno imenovan lažni prerok. To je, ko je
učenje postalo človek. On je takrat postal prerok za učenje hierarhije katoliške cerkve.
Papež je bil prerok lažne besede in to ga je naredilo za lažnega preroka.

Tretja  stopnja  je  zver,  človek,  ki  je  v  zadnjih  dneh kronan s  vso silo,  ki  jo  je
poganski Rim kdajkoli imel, ker je on zver s sedmimi glavami, zmaj, vržen z neba in je
prišel, da bi se inkarniral v lažnem preroku. Tukaj je to. On je imel sedem kron in je bil
izgnan ven ter vržen na zemljo in morje. V redu.

O kom mi tu govorimo? Kdo je ta jezdec, ta jezdec na konju? Ali veste, kdo je to?
To je Satanov superman.

166 Nekega večera sem šel z dvema bratoma, ki sedaj sedita v tej cerkvi (brat Norman
tam zadaj, jaz verjamem in brat Fred). Bili smo tam čez, da bi poslušali nekega moža,
kako pridiga o antikristu, moža, ki je poznan daleč naokrog, eden od najboljših iz Božje
skupščine (Assembilies of God). In njegova razlaga o antikristu je bila, da bo vzel neke
vrste vitamina iz nekega človeka in bo prenesel življenje iz človeka v velik kip, ki bo
naenkrat  poteptal  mestni  blok.  In  da  bo  to…  Ali  si  lahko  predstavljate  človeka,
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izpolnjenega s Svetim Duhom, z eno takšno iluzijo (ali vsaj trdi, da je), ko pa je tukaj
Sveto Pismo, ki govori, kdo je antikrist? To ni nek… To je človek.

167 Poglejte, ta jezdec ni nihče drug, kot Satanov supermen, inkarniran hudič. On je
izobražen genij. Torej upam, da ste odprli ušesa. Oni so preizkusili enega izmed njihovih
otrok, nedaleč nazaj na televizijskem prenosu, če je pametnejši od naslednjega človeka,
ki vstopa v predsedniško dirko. No, kakorkoli, on ima veliko modrosti, tako kot Satan. In
to je poskušal prodati. On je to prodal Evi, on je to prodal nam. Mi smo pričakovali
supermena in mi smo ga dobili. V redu. Ves svet čaka na supermena. Oni ga bodo dobili.
Samo počakajte, dokler Cerkev ne odide gor in bo Satan vržen ven. On se bo inkarniral.
To je točno. Oni želijo nekoga, ki bo v resnici opravil delo. On bo to naredil.

168 Izobražen. To je Satanov supermen z izobrazbo, modrostjo, cerkveno teologijo
njegovih  lastnih  besed  in  njegovega  lastnega  dela.  In  on  jezdi  na  svojem
denominacijskem konju, da bi zavedel ljudi. In on bo nadvladal vsako religijo v svetu,
ker bodo vsi ti odšli v konfederacijo teh cerkva, v to svetovno konfederacijo cerkva. In
oni imajo že sedaj zgrajene svoje zgradbe in vse postavljeno, kot je treba. Izpuščena ni
niti ena stvar. Vsaka denominacija je potegnjena v to - v to konfederacijo cerkva. In kdo
to podpira? Rim. In papež danes kliče: »Mi smo vsi  eno. Pridimo skupaj in hodimo
skupaj.«

169 In  ti  ljudje,  in  celo  nekateri  ljudje  polnega  evangelija  morajo  zanikati  svojo
evangelijsko učenje, da bi napravili en takšen korak. Kaj ste to storili? Tako slepi za to
denominacijsko stvar ste zavrnili Resnico. Toda Resnica jim je bila predstavljena, a oni
so se oddaljili od nje in jo zapustili in sedaj so predani močni zablodi, da bi verjeli v laž
in bili z njo obsojeni. To je točno to, kar to je in antikrist vse to prevzema. In Sveto
Pismo je dejalo,  da je on vse prevaral,  ena dvojna prevara, vse, ki  se nahajajo na
zemlji, katerih imena niso bila zapisana pod temi Pečati pred stvarjenjem sveta. Torej,
če je Sveto Pismo povedalo, da bo on to storil, potem bo on to tudi naredil.

Oni govorijo: »Dobro, jaz pripadam…« Tukaj ste vi. To je popolnoma res. To je ista
institucija prostitucije. To je isti sistem, ki je začel na začetku, kar je vseskozi antikrist.
Jaz bom slišal za to, toda to je resnica. Jaz to pričakujem.

170 Torej, poglejte. On bo vse osvojil in že sedaj ima skoraj vse v svojih krempljih, ko
je še samo antikrist, preden bo postal zver. Vi govorite o grobi kazni? Samo počakajte.
Samo glejte, skozi kaj vse bodo morali iti tisti, ki bodo ostali na zemlji. Tam bo jok,
žalost in škripanje z zobmi. Kajti zmaj, Rim, je izlil vodo iz svojih ust, da bi se vojskoval
proti ostanku ženinega semena, ki je ostalo po tistem, ko je bila Nevesta odbrana in
vzeta. In zmaj je začel vojno z ostalimi, ki niso hoteli vstopiti in je krenil v lov za njimi.

Toda resnična Cerkev bi šla skozi to, če bi bilo to mogoče. Toda, ali vidite, oni že
imajo zagotovilo pod to krvjo skozi Kristusovo milost in jim ni potrebno iti skozi obdobje
preganjanja. Naslednja stvar za Cerkev je vzetje! Amen in amen!

171 O, kako jaz to ljubim. Dovolite mi, da vam povem. Mi govorimo o tem, kakšno
zmago bo on dosegel in on bo resnično zmagal in on je to že storil. Vse je že osvojeno,
to je vse. Vse si bo zagotovil s pomočjo denarja, zaradi umazanega dobička. Točno tako.
Oni ljubijo denar bolj kot Boga. Edino, o čemer oni sedaj razmišljajo je, koliko denarja
so dobili. Kaj je to? Vi veste, da je bilo velikokrat rečeno: »Dajte cerkvi denar in ona bo
izpeljala v svetu revolucijo. Dajte cerkvi denar in ona bo poslala evangeliste po vsem
svetu.« In kaj bo naredila? Ona bo nadvladala svet za Kristusa.

Dovolite mi, da vam nekaj povem, moj ubogi slepi prijatelj. Svet se ne dobiva z
denarjem, temveč s krvjo Jezusa Kristusa. Dajte Bogu ljudi, ki so pogumni in bodo stali
na Besedi, ki bodo živeli ali umirali, to bo nadvladalo. Obstaja samo ena stvar, ki bo
nadvladala in to so tisti, katerih imena so zapisana v Jagnjetovi Knjigi življenja že pred
stvarjenjem sveta. Oni so edini, ki bodo to slišali. Denar nima nobene zveze s tem, ta jih
pošilja edino vse globlje v njihove denominacijske tradicije.
172 Da, on bo z izobraženimi geniji. On bo pameten. Moj Bog, in vsi njegovi otroci bodo
pametni, Ph.D., LL.D., dvojni L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. i vse do Z. Oni bodo vse to
imeli,  pametni.  Zakaj?  To  je  po  Satanovem razporedu.  Vsaka  ostroumna  veščina
nasproti Svetemu Pismu je od Satana. To je natanko to, s čimer je on pridobil Evo. Eva
je dejala: »O, pisano je, Bog nama je dejal, da tega ne smeva početi.« On je dejal: »
Toda počakaj malo. Bog tega zagotovo ne bo naredil, toda jaz ti bom odprl oči in ti dal
nekaj modrosti.« Ona je to tudi dobila. Mi smo to želeli, mi smo to prav tako dobili, ta
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narod.

173 Poglejte, on bo osvojil  ves religiozni svet, on bo osvojil  in sklenil  zavezo tudi z
Danielovimi ljudmi. Tukaj je to. In s pogani in z Danielovimi ljudmi, Judi v zadnjem
tednu in tukaj smo celo to narisali na tabli in vi to vidite v popolnosti. Poglejte, kje je to.
Hvala Bogu. Tukaj je on. Ta organizacijski sistem je od hudiča. In to je brez udarcev
potegnjen smisel tega. Natanko tako.

To je hudičeva korenina. Torej, ne ljudje, ne ljudje tam notri. Oni so Božji ljudje,
mnogi izmed njih. Toda, ali veste kaj? Ko mi pridemo do tja… Dokler ne pridemo do
oglašanja  teh  trobent  in  naslednjič  ko  bom prišel,  bo  to  oglašanje  Trobent.  Ali  se
spomnite, ko so ti zadnji angeli…, pojavil se je ta tretji angel z: »Pojdite iz nje, ljudstvo
moje!« V času, ko ta angel leti, v tem istem času prihaja sporočilo za zadnjo Trobento,
sporočilo zadnjega angela, zadnji Pečat se odpira. Vse se dogaja istočasno. Da gospod.
Vse to se odpečati in gre v večnost.

174 Torej poglejte. V istem času, ko ta fant zmaguje (potem bom zaključil), bo tudi Bog
nekaj naredil. Nikar tukaj ne dajmo Satanu vse prednosti. Vidite? Nikar ne govorimo
samo o njem. Vidite? Medtem ko se ta velika stvar tam zunaj odigrava, se ta velik
sistem končuje v teh organizacijah, v edinosti,  tako da bi  se lahko zbrali  skupaj in
nastopili  proti komunizmu, ne vedoč, da je Bog dvignil komunizem, da jih premaga.
Zagotovo. Kaj je povzročilo, da se je komunizem dvignil v Rusiji? To je zaradi nečistosti
rimske cerkve in vseh ostalih. Oni so vzeli ves denar, ki je bil v Rusiji in izstradali ljudi
do smrti in jim niso dali ničesar v zameno, namesto da bi živeli kot ostali svet.

175 Nedavno tega sem bil spodaj v Mehiki in sem videl te siromašne otroke. Nobena
katoliška država ni sposobna vzdrževati sama sebe. Niti ena od njih! Pokažite mi, kje so!
Nobena država, ki jo nadzira katolicizem, ne more vzdrževati sama sebe. Francija, Italija
in vse te, Mehika, kamorkoli greste, one ne morejo same sebe vzdrževati. Zakaj? Cerkev
je vzela vse, kar so imeli. To je razlog, zakaj je Rusija to vrgla ven.

176 Pazite,  kaj  se je  zgodilo.  Jaz  vem to osebno.  Stal  sem tam spodaj  in  lahko bi
pomislili, da se zlati jubilej nadaljuje, ob slišanju zvonjenja zvonov. A tam je revna,
majhna žena s pospešenimi koraki prihajala vzdolž ulice in oče je zavijal dojenčka in dva
ali trije od njih so jokali. Ona se je kesala tam pred neko mrtvo ženo. Imeli so jo… Mislila
je, da bo na ta način prišla v nebesa. O, kako žalostna stvar.

Potem sem tam spodaj videl stati… Tukaj prihaja… Njihova ekonomija je bila tako
revno urejena in cerkev jim je vzela vse, kar so imeli.  In tukaj je nek mali  Pancho,
mogoče Pancho Frank, prihajal je dol, in bil je zidar in mogoče je zaslužil 20 pesosov na
teden.  Toda vseh teh 20 pesosov je  potrebnih,  da  bi  si  kupil  čevlje.  To  je  njihova
ekonomija.

Toda sedaj, kaj bi bilo, če bi bil zidar in bi tedensko zaslužil 20 pesosov? Samo kot
primer - jaz ne vem, koliko on zasluži, toda recimo, da je ekonomija urejena na ta način.

177 Poglejte sedaj, če on tedensko zasluži 20 pesosov, a tu prihaja Chico, vidite, (kar
pomeni »majhen«) in on dela za približno 5 pesosov na teden. In on mora nahraniti 10
otrok. In potem nekdo potrka na njegova vrata, da bi vzel teh 5 pesosov ali 4 od njih, da
bi plačal za neko čudovito svečo, ko jo bo prižgal za svoje grehe na zlatem oltarju, ki je
vreden milijon dolarjev. Tukaj ste vi! To je ekonomski odnos. Takšne so njihove države.
Oni jemljejo vse. Cerkev vzame vse.
178 Ona je to pravkar dobila v svoje roke. To je vse. Ona z Judovskim denarjem vstopa
v to zavezo, kot je Sveto Pismo reklo, da bo vzela vso stvar. In potem postane zver.
Prekrši svojo zavezo in to prevzema, raztrga ostanek ženinega semena, kar tako, in
spušča vodo iz svojih ust, povzroči vojno. In tam bo jok, stok ter škripanje z zobmi. A
Nevesta se moži v slavi, vidite, istočasno. Ne zamudite tega, prijatelji. Bog, pomagaj mi,
tudi jaz želim biti tam. Ne zanima me, koliko to stane. Jaz želim biti tam.
179 Sedaj bodite pozorni. To se dogaja v istem času - tik pred tem, ko se bo to zgodilo
na zemlji - Bog je obljubil, medtem ko se vse te obotavljajoče denominacije prepirajo
glede razlik v veroizpovedih, je Bog obljubil, da bo poslal resničnega preroka resnične
Besede s sporočilom, da bi vrnil originalno Božjo Besedo in vero očetov, da prinese silo
Svetega Duha med ljudi in ta sila jo bo dvignila nad te stvari in jo popeljala tja z isto
Besedo.
180 Ista Beseda je bila potrjena od Jezusa Kristusa, da je On isti včeraj, danes in za
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vedno. »Glejte, Jaz sem vedno z vami, vse do konca. In dela, ki jih Jaz opravljam, boste
tudi vi opravljali. Jaz bom vedno z vami. Še malo in me ne boste videli, ker bodo oni
sebe organizirali in se razkropili. Toda vi me boste videli, ker bom Jaz z vami. Jaz bom
celo v vas, vse do konca.« In On je dejal, da bo Njegov gnev izlit po dovršitvi. Tukaj ste
vi!

Oh, Bog! Kdo je ta jezdec na belem konju? Vi niste slepi. Vi vidite, kdo je to. To je
antikrist in prevarantski duh, ki je šel naprej in se prikradel notri.

181 Vidite, Bog samo nadaljuje s ponavljanjem tega. On prikazuje, da je to človek, ki
začenja na belem konju, s svojim lokom brez puščice. On je blefer. On nima sile.

Vi govorite: »Sila cerkve…« Na čem je ona? Kaj so naredili? Oni govorijo: »Mi smo
originalna cerkev.« Originalna cerkev je izganjala hudiče, zdravila bolne, obujala mrtve,
imela vizije in vse drugo. Kje je sedaj? Vidite, blefer - lok brez puščice. To je točno.

182 Toda vi vidite, ko prihaja Kristus, mu iz ust sega oster meč, kot bleščeča strela. To
je stopilo naprej in pojedlo Njegove sovražnike in izgnalo hudiča. To je odstranilo vse
ostalo. In On prihaja, Njegov plašč je bil namočen v krvi in na Njegovem boku je pisalo:
»Božja Beseda.« Amen. Tukaj On prihaja s Svojo vojsko, prihajajoč z nebes.

183 Ta jezdec na belem konju je bil ves čas prisoten na zemlji. On se bo spremenil iz
antikrista. On to počne in postaja lažni prerok. Vidite, on je najprej začel kot antikrist,
en duh, a zatem postaja lažni prerok. Pozneje, ko bo hudič vržen dol, se bo on inkarniral
v hudiča. Tri stopnje. Prvič, on je hudič, ki začenja z duhom hudiča; potem postane lažni
prerok, učitelj lažne doktrine; tretja stvar, on pride kot inkarniran hudič osebno. Vidite?
Tam je on. V istem času, ko ta hudič pada z nebes in postaja utelešen v človeku, gre
Sveti Duh gor in dol pride utelešen človek. Oh, moj! Kakšen čas.

184 Jutri zvečer, če bo Božja volja, bo drugi Pečat. Ali Ga ljubite? Torej, ali verjamete
to? (Ravnokar sem ugasnil kasetofon.) Jaz bom slišal zaradi tega, pričakujem, da bom.
Dovolite mi, da vam nekaj povem, brat. Jaz šele sedaj prvič v življenju vem, zakaj me je
Duh vedno opozarjal proti njim, proti tem organizacijam.

185 Gospodu Bogu sem hvaležen, da mi je pokazal te stvari. Jaz vem, da je to resnica.
Tukaj je to, ravnokar je tu razodeto. Tukaj on jezdi skozi vse dobe in prihaja naravnost
ven ter izraža sebe tukaj spodaj tako jasno, kot le lahko. Vidite? To je on. Torej, mi
glede tega vprašanja nismo zavedeni. Sedaj so se vam oči odprle. Izogibajte se takšnih
stvari. Ljubite Gospoda z vsem svojim srcem in ostanite z Njim. Da, gospod. Izidite iz
Babilona!
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