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1 Dober večer, prijatelji. Vstanimo za trenutek zaradi molitve.

Naš nebeški Oče, mi smo se nocoj ponovno zbrali na tem častnem druženju, za
služenje Gospodu. In Ti si obljubil, da kadarkoli se bomo zbrali skupaj, če bova dva ali
trije, da boš tudi Ti med nami. In mi smo lahko prepričani, da si Ti tukaj, ker smo se
zbrali v Njegovem Imenu.

Mi sedaj prosimo, Oče, da nocoj prideš in za nas prelomiš drugi Pečat. In kot je
dejal  pesnik,  on bi  želel  gledati  v preteklost skozi  zaveso časa. In to je naša želja,
Gospod, samo da pogledamo v preteklost in vidimo, kaj se nahaja pred nami. In mi
molimo, da bi Jagnje, ki je bilo zaklano, sedaj prišlo med nas in prelomilo Pečat in Ga
nam razodelo ter tudi stvari, ki jih moramo videti.

2 Če je mogoče kdo tukaj, Gospod, ki še ni vstopil v to veliko skupnost s Kristusom,
nocoj prosimo, da bi  oni  naredili  to večno odločitev in da bi  bili  izpolnjeni z Božjim
Duhom.

Če je tam kaj bolnih, Oče, mi prosimo, da jih Ti ozdraviš. Tukaj je mnogo robčkov,
nad katerimi držim roke v spomin na Sveto Pismo, na svetega Pavla, kjer so oni jemali z
njegovega telesa robčke in predpasnike. Nečisti duhovi so zapuščali ljudi in oni so bili
ozdravljeni.

Mi vidimo, da se je Gospodov prihod približal. Mi vemo, da se je čas približal. Te
stvari so se vrnile cerkvi po 1900 letih.

Sedaj  prosimo,  Oče,  da  Ti  daruješ  te  stvari,  ki  jih  iščemo.  Daj  moč  Svojemu
služabniku in pomagaj Svojim služabnikom povsod, Gospod, še posebej nam, ki smo se
zbrali  nocoj tukaj, da bi bili  pripravljeni prejeti  Besedo. Mi to prosimo u Jezusovem
Imenu. Amen.

3 Nocoj je zagotovo dobro biti ponovno tukaj v Gospodovi hiši. Jaz vem, da veliko od
vas stoji… In meni je žal zaradi tega, toda skoraj nobene možnosti ni več, da bi lahko
karkoli naredili. Mi smo cerkev povečali ravno zato, da bi lahko sprejeli tristo ali štiristo
ljudi več. Toda na posebnih srečanjih takšne vrste, ona prenese nekoliko večjo množico.

4 Sedaj, oh. Jaz sem imel čudovit čas, ko sem molil in proučeval te Pečate. Upam, da
ste vi tudi. Jaz sem prepričan, da ste. In če je tudi vam to pomenilo toliko kot meni, to
je zagotovo - vi ste prav tako imeli čudovit čas.

In jaz sem dobil… Po končani službi želim poklicati eno mojo prijateljico, danes je
njen rojstni dan. Ona ima danes dvanajst let: Sara, moja hči. In zatem, pojutrišnjem
bom moral opraviti še en poziv, ker ima tudi Beky rojstni dan.

5 Torej,  nocoj  mi  proučujemo drugi  Pečat.  V prvih štirih  Pečatih  obstajajo štirje
jezdeci. Povedal sem vam, da se je danes ponovno nekaj zgodilo in jaz, nekaj kar jaz...
Jaz sem odšel in vzel stare zapiske, ki sem jih imel, iz katerih sem nekoč govoril. In
ravnokar sem se usedel ter pomislil: »Dobro, storil sem najboljše, kar sem mogel.« In
mnogi pisci in ostale stvari… In mislil sem: »Nekoliko bom bral in malo pregledal, da
vidim  to  in  ono,«  in  veste  kaj,  nekaj  se  je  nato  zgodilo  in  vse  skupaj  je  postalo
drugačno. Vse to je prišlo na drugi način. Hitro sem zagrabil pisalo in začel pisati, tako
hitro, kot sem le lahko, dokler je bil On še tam.

6 Oh, ravnokar se je nekaj zgodilo - pred pol ure. Govoril sem bratu Woodu, medtem
ko sem prihajal dol, pred nekaj minutami, samo nekaj, vi veste… Vi veste, da se je tukaj
zgodilo mnogo stvari, o katerih enostavno ne morete govoriti, vi to veste… Toda nekaj
se je pravkar zgodilo, kar mi je zelo pomagalo.

Tukaj v tej zgradbi imam enega prijatelja… Seveda, vi ste vsi moji prijatelji. Ta brat
je brat Lee Vayle. On je dragocen brat in pravi študent Pisma. Dr. Vayle je baptist s
Svetim Duhom in on je… Jaz tega ne govorim kot kompliment. Jaz pač povem, ker to
verjamem. Mislim, da je on eden izmed najbolj podkovanih študentov na tej stopnji.
Ravnokar mi je napisal majhno sporočilo in mi ga poslal sem preko Billya. In Billy mi jo
je stežka dostavil in jaz mislim - nisem ga popolnoma prebral, toda jaz bi samo povedal
to, kar je on tam napisal. In jaz sem ga pravkar prebral (brat Vayle, če si tukaj), jaz
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sem to bral pred 6 meseci.

7 »Jaz nisem prepričan,« je dejal, »brat Bill, jaz nisem prepričan, ampak verjamem,
da je Polikarp bil Janezov učenec. (To je točno, on je bil.) Jaz mislim, da je bil Irinej
Polikarpov učenec. (To je točno, pravilno.) Irinej je dejal: »Jezus se bo vrnil, ko bo
zadnji izbrani član Kristusovega telesa vstopil.«

To je bil Irinej, približno 400 let po Kristusovi smrti. On je dejal: »Ko bo nastopila
zadnja doba…« Torej, to je v času pred-Nicejskim koncilom. Vi prijatelji, ki berete in
proučujete Pismo, mislim na proučevanje svetopisemske zgodovine, boste to našli v
pred-Nicejskem koncilu. Mislim, da je to v prvi ali drugi knjigi, kjer boste to lahko našli.

8 Torej, on je to videl že pred leti, tako da je dejal, da bo na samem koncu, ko bo
zadnji izvoljeni izbran… Ljudje mislijo, da je izbor nekaj, kar se je pojavilo šele na koncu.
Moj, to je eno od najstarejših učenj, ki jih imamo - izbor in poziv. Tako je tudi Irinej
zagotovo verjel - resnični proučevalci Pisma so vedno verjeli v izbor. In tako, Irinej je bil
eden izmed angelov cerkvenih dob - kot smo to videli in kot smo to proučevali, mi to
verjamemo. Seveda, oni so bili  popolnoma skrivnostni.  Oni vsi  so skriti  tukaj v teh
Pečatih in morajo biti odkriti v zadnjih dneh. Torej, oni so začeli z Pavlom in Irinejem in
Martinom in tako dalje in vse skozi do zadnje dobe.

9 Mi sedaj zaupamo, da nas bo nocoj Gospod v naših naporih blagoslovil. Torej, mi
smo bili… Prvi Pečat, jaz sem zagotovo užival v njem. Prvi Pečat - blagoslovi, ki so bili z
njim, so šli name. In sedaj, jaz vas ne želim predolgo zadrževati, toda poglejte, jaz bom
to naredil samo še nekaj večerov in potem bo končano. In mi moramo na nek način še
malo potrpeti.

10 Jaz se zahvaljujem… Jaz vidim brata Junior Jacksona, kako stoji tam in mislim, da
sem pred nekaj trenutki nekje tukaj videl brata Ruddella. In tudi te brate… To so naše
sestrske cerkve, ki so prisotne in tudi ostali; mi se zahvaljujemo za to. In vidim brata
Hooperja iz Utice, iz tamkajšnje cerkve. Mislim, da stoji tam ob zidu. In mi se vsekakor
zahvaljujemo za vaše dobro sodelovanje v vsem tem.

11 Torej,  sinoči,  kot  nam je  to  glede  učenja  vedno  všeč  -  glede  Pečatov,  mi  to
proučujemo na enak način, kot ste to počeli s cerkvenimi dobami. Ko smo končali s
proučevanjem cerkvenih dob - takrat ko sem jih tukaj ob pridigalnici narisal na tablo,
koliko od vas se spominja, kaj se je zgodilo? On je prišel  naravnost navzdol,  odšel
naravnost nazaj do zidu, v svetlobi in sam to narisal tam na zidu točno pred nami vsemi.
Gospodov angel je stal natanko tukaj pred nekaj sto ljudmi. In sedaj On prav tako dela
nekaj resnično nadnaravnega, tako da mi pričakujemo velike stvari. Mi ne vemo… Ali
vam je všeč, da samo čakate s tem velikim pričakovanjem in enostavno ne veste, kaj bo
naslednja stvar, ki se bo zgodila? Saj veste, samo čakanje!

12 Torej, kako mogočen je Bog do nas! Kako čudovit! Mi ga tako cenimo. Torej, v 1. in
2. vrstici… Jaz bom to prebral, da bi na nek način dal temu podlago. In potem bomo
vzeli 3. in 4. vrstico za drugi Pečat, a 5. in 6. vrstica se nanašata na tretji Pečat, 7. in 8.
sta… Po dve vrstici za vsakega jezdeca.

13 Jaz želim, da vi opazujete, kako so ti fantje na tem bledem konju mogoče… Tukaj
prihaja. Enostavno se samo menja, potem ko gre naprej in potem mora biti ta velik
zadnji Pečat odprt, če bo Bog naslednjo nedeljo zvečer to dopustil. In ko se to zgodi,
edina stvar, ki se je zgodila, je pol ure tišine v nebesih. Bog, pomagaj nam. In sedaj
bom prebral 3. vrstico.

Ko je odtrgalo drugi Pečat,  sem slišal,  kako je drugo živo bitje reklo: »Pridi  in
poglej!«

Tedaj je prišel drug konj (4. vrstica), rdeč kot ogenj. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo
dano odvzeti mir z zemlje, tako da se ljudje koljejo med seboj. In dan mu je bil velik
meč.

14 Torej, to je skrivnostna stvar, ko je živo bitje Janezu reklo: »Samo pridi in poglej.«
A on ni videl, kaj je to bilo. Videl je samo simbol. In ta simbol, razlog da je to… On je
dejal: »Pridi in poglej.« A on je videl simbol, ki ga je simbolično prenesel cerkvi na
način, s katerim bodo oni to gledali tako dolgo, dokler ne pride zadnja doba in potem bo
Pečat odprt. Torej, ali je to vsak razumel? Vidite, Pečati se bodo odprli.

15 In mar niste srečni,  ker živite v teh dneh? Ne samo to, prijatelji.  Spomnite se
zadnjega nedeljskega jutra, kjer je celotna stvar temeljila na preprostosti. Preprosto in
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ponižno. To se dogaja na takšen način, da ljudje hodijo mimo tega in sploh ne vedo, da
se to dogaja. In zapomnite si. Mi vsak čas pričakujemo Gospodov prihod. Izjavili smo, da
se bo mogoče vzetje zgodilo na enak način. To se bo zgodilo in o tem ne bo nihče nič
vedel, to bo preprosto prišlo natanko tako. Po navadi…

Samo pojdite nazaj skozi Sveto Pismo in poglejte, kako so se te stvari dogajale
točno na tak način, celo tako velik dogodek, kot je prihod Gospoda Jezusa. O tem ni
nihče nič vedel. Oni si mislijo: »Ta čudak misli, da je nekdo.« Cerkve pravijo: »Samo
nek fanatik. On je resnično nor.« Govorijo: »On je nor človek. Mi vemo, da si ti nor (nor
pomeni neumen). Mi vemo, da imaš hudiča in da te vodi v norost. Ti nas želiš učiti, toda
ti si bil rojen tam zunaj na nezakonski način. Ti si bil rojen v prešuštvu in poskušaš v
templju učiti ljudi, kot smo mi, duhovnike (in tako naprej).« Zakaj, moj, to je bila za njih
žalitev.

16 Ko je prišel Janez, je bilo o tem govorjeno skozi vso obdobje od Izaije do Malahije.
Prerok ga je videl že 712 let prej, kako prihaja. Vsi so ga pričakovali, da bo prišel, vsak
trenutek so to pričakovali. Toda na način, kako je prišel, pridigal in končal svojo službo
ter šel v slavo, celo apostoli tega niso vedeli. Zato so Ga oni vprašali, dejali so: »Torej,
Sin Človekov gre v Jeruzalem, vse te stvari morajo biti storjene.« Vprašali so: »Zakaj
potem Pismo govori, da mora najprej priti Elija?«

Jezus je dejal: »On je že prišel, toda vi ga niste prepoznali. In on je naredil točno
to,  kar  je  Pismo  povedalo,  da  bo  naredil  in  storili  so  mu  natanko  to,  kar  je  bilo
navedeno.« In oni tega niso mogli razumeti. On je dejal: »To je bil Janez.«

17 In potem, oh, vidite? Oni so se na to prebudili. Celo po vsem tem, kar je On storil
in po znamenjih, ki jim jih je pokazal, jih je celo poklical ter dejal: »Kdo od vas me lahko
obtoži za greh (nevero)? Če jaz nisem storil vsega, kar je Pismo napovedalo, da bo moja
služba naredila takrat, ko bom prišel na zemljo, potem mi pokažite, kje sem zgrešil.
Dobro, sedaj vam bom pokazal, kaj bi vi morali biti in poglejmo, ali boste to verjeli ali
ne.« Vidite? On se je vrnil nazaj in dejal: »Vi bi morali verjeti Vame, ko pridem.«

Oni tega niso storili. Vidite? Tako, da so oni vedeli več, kot pa da se mu poklonijo
glede tega. Toda on je dejal: »Kdo izmed vas me obtožuje za nevero? Ali nisem storil
natanko tega, kar sem moral?«

18 In celo apostoli so šli naprej in se spotikali ob to (mi vemo, kako je s tem v Pismu).
In potem, nazadnje so končno rekli: »Sedaj mi verjamemo. Mi verjamemo, da ti noben
človek ne more nič reči, ker Ti veš vse stvari.«

Torej, jaz bi res želel videti Njegov obraz. On je zagotovo moral gledati na njih in
reči: »Torej, ali  sedaj verjamete?« Končno se je to spustilo na njih. To se naj ne bi
zgodilo do tega časa. Bog dela vse prav. Vi to veste. Jaz Ga zaradi tega ljubim.

19 Toda sedaj razmišljajmo o naši dobi, kajti če bom govoril o tem, mi sploh ne bomo
prispeli do teh Pečatov. Sedaj si zapomnite, jaz sem dobil veliko zahtev, da bi molil za
bolne. In jaz molim za - ves čas za vsako zahtevo, ki jo dobim in za robčke ter ostale
stvari. In če bomo lahko te Pečate končali vse do zadnjega Pečata v nedeljo zjutraj - če
bo to Božja volja, bi želeli imeti tukaj eno staromodno službo ozdravljenja. Vi veste, kje
bi lahko imeli čas vso jutro, da bi molili za bolne. In jaz sem močno prepričan, da bo to
ena neobičajna služba ozdravljenja. Enostavno imam takšen občutek. To ni neobičajno,
toda to je lahko nekomu nenavadno.

20 Torej, kako velika je Božja milost, da nam v teh dnevih odkriva Svoje skrivnosti.
Vsi  bomo verjeli,  da  živimo v  zadnjih  dneh.  Mi  to  verjamemo.  Toda  zapomnite  si,
skrivnosti morajo biti odkrite v zadnjem dnevu. In kako On odkriva Svojo Besedo, Sveto
Pismo? Ali želite prebrati od tam, kjer On to govori? Odprimo in poglejmo, kako On
odkriva Svoje skrivnosti.

Sedaj želim prebrati iz Amosa, odprite knjigo Amosa in prebrati želim 3. poglavje
Amosa in 7. vrstico. Dobro. Prebrati želim tudi 6. vrstico.

Če zatrobi rog v mestu, mar se ljudstvo ne prestraši? Če se v mestu dogodi kaj
hudega, mar tega ne stori GOSPOD?

Da,  Gospod  BOG  ne  stori  ničesar,  ne  da  bi  svojo  skrivnost  razodel  svojim
služabnikom prerokom.

21 Torej, v zadnjih dneh nam je prerokovano, da se bo dvignil prerok. Mi vemo, da
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smo imeli vse vrste… Jaz sem doumel, potem ko sem nocoj gledal naokrog, da govorim
tu, kjer sedijo učenci in želim, da me vi razumete. In vi ste doumeli, da morajo te kasete
preplaviti svet - pravzaprav ves svet. In jaz bi želel, da vi niti slučajno ne bi pomislili, da
želim ustanoviti nekakšen kult o Elijevem plašču ali kaj podobnega, ker smo imeli že
preveč tega. Toda vedeti morate, da so te stvari predhodnik resničnih stvari, ki morajo
priti z namenom, da bi ljudi dvignilo gor.

22 Ali veste, da smo imeli lažne voditelje in lažne mesije, ki so se pojavili, preden je
prišel Kristus? Ali  ni učitelj  tistega časa, mogočni učitelj  Gamáliel,  ko se je pojavilo
vprašanje glede tega, ali je potrebno te ljudi pobiti in tako dalje, dejal: »Samo pustite
jih. In če je to od Boga, se boste borili proti Bogu, toda če to ni od Boga…« Dejal je: »Ali
ni pred kratkim vstal nek človek in odpeljal 400 ljudi v puščavo itd? Mi smo imeli takšne
stvari.« Kaj je bilo to? To je predhodnik resnične stvari, ki je morala priti.
23 Torej,  vidite?  Satan dviga takšne stvari.  Pazite  se  pretkanosti  takšnih  ljudi,  o
katerih tukaj govorimo (o Satanu), kjer ga mi tukaj pravkar razkrivamo in ga razgaljamo
s citati Pisma ter dopuščamo, da vi vidite, kdo je on. To je to, kar mora biti narejeno. In
on ne bo nikoli… On ne poskuša vstopiti in postati komunist, Satan ne. On je antikrist. »
Tako blizu,« je dejal Jezus, »da bi zavedel same izbrane.« In to so tisti, ki so skriti v teh
Pečatih, katerih imena so v Knjigi že pred stvarjenjem sveta.
24 On je ostroumen fant. In ko vidi, da ta stvar prihaja, da se pojavlja, potem meče
tja ven vse, kar je v njegovi moči, da bi to zameglil, še preden se dejansko pojavi.

Ali veste, da se bodo v zadnjih časih pojavili lažni kristusi? To bo prišlo takoj za
tem, po tem velikem sporočilu, ki ga bo ta brat pridigal, ki bo dejansko prišlo maziljeno
z Elijevim duhom - takoj. In oni ga bodo napačno razumeli, nekateri od njih bodo mislili,
da je on Mesija, toda on bo odločno povedal: »Ne.« Ker on mora priti kot Janez.

V času Janeza Krstnika, ko se je on pojavil, da bi pridigal, so ga vprašali: »Ali si ti
Mesija? Nisi ti on?«

On je dejal: »Nisem. Jaz nisem vreden, da bi odvezal Njegove sandale. Jaz vas
krščujem z vodo, toda On vas bo krstil s Svetim Duhom.« In Janez je bil tako prepričan,
da je On bil na zemlji, da je dejal: »On je ravno sedaj nekje tu med vami.« Toda ni Ga
prepoznal, dokler ni videl znaka, kako se spušča na Njega. Potem ko je videl to svetlobo,
kako prihaja navzdol in se je razširila kakor golob in zasvetila nad Njim, je dejal: »On je
tukaj. To je On.« A Janez je bil edini, ki je to videl, saj veste. Samo Janez je slišal glas.
Nihče drug od tistih, ki so bili tam, tega ni slišal.

25 Toda potem, ko pravi resnični služabnik prihaja z vsemi temi imitacijami tega okrog
sebe, je to zato, da bi vznemirilo misli ljudi. To počne Satan. Toda tisti, ki ne morejo
razločevati med tem, kaj je pravilno od tega, kaj je napačno, se enostavno spotikajo ob
to, toda izbrani tega ne bodo počeli. Sveto Pismo je dejalo, da on izbranih ne bo mogel
zavesti.

Torej, ravno pred Kristusovim prihodom je Sveto Pismo dejalo, da bodo vstali lažni
kristusi in bodo trdili, da so Kristus in bodo dejali: »Poglej.« Ljudje bodo rekli: »On je v
puščavi.« Ne verjemite tega. »Poglej, On je v skrivnih prostorih.« Ne verjemite tega. »
Kajti,  kakor  sonce  posveti  od  vzhoda  do  zahoda,  tako  bo  tudi  s  prihodom  Sina
Človekovega.« Vidite? Da, On se bo pojavil in to bo vsesplošna stvar.

26 Torej,  to  bo…  Seveda,  ko  bodo  odkrili,  da  se  je  nekaj  zgodilo,  vidite,  potem
bodo…Zapomnite si, to se bo zgodilo takoj po odhodu Cerkve, po vzetju. Tam bodo ves
čas lažni imitatorji in mi ne mislimo, da bi bili povezani s takšnimi stvarmi. Ne, gospod.

In jaz verjamem, ko bo oseba prišla (tisti, za katerega je prerokovano, da mora
priti,  kar jaz prikazujem samo s Svetim Pismom), da bo ta človek zagotovo prerok.
Zagotovo bo.  In  Božje  razodetje,  ker  Bog… Gospodova Beseda prihaja  k  Njegovim
služabnikom prerokom. To je popolnoma točno. In Bog se ne more menjati, vidite? Če bi
On  imel  boljšo  rešitev,  bi  jo  uporabil.  Vendar  je  On  izbral  najboljšo  rešitev  že  na
začetku.
27 On bi lahko izbral sonce, da bi pridigalo evangelij. On bi lahko izbral luno. On bi
lahko izbral  veter,  toda On je izbral  človeka. In On ni  nikoli  izbral  skupine, temveč
posameznika! In nikoli ni bilo na zemlji istočasno dveh glavnih prerokov.

Vidite, vsak človek je drugačen. Ima drugačen značaj. Če lahko Bog dobi samo eno
osebo v svoje roke (to je vse, kar On potrebuje), lahko naredi, karkoli hoče. Njemu je
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dovolj, da ima samo enega.

V Noetovih dneh, v Elijevih dneh, v Mojzesovih dneh… Mnogi so vstali v Mojzesovih
dneh. Vi veste, na kakšen način so to počeli in so poskušali reči: »Ti nisi edini svet v tej
skupini.« In Datan in Korah…

In Bog je dejal: »Samo ločita se od njih. Na mah bom odprl zemljo in ona jih bo
pogoltnila.« Vidite? Potem so ljudje začeli nergati. On je dejal: »Jaz bom enostavno vso
to stvar uničil.«

In potem je Mojzes zavzel Kristusovo mesto in sam sebe vrgel v vrzel ter dejal: »
Ne delaj tega Gospod.« Vidite? Seveda! Zatem, ko je On določil Mojzesa, da tako dela,
On ni šel preko Mojzesa, ker je on v tistem času deloval kakor Kristus. To je bil Kristus v
Mojzesu. Zagotovo.

28 Torej, mi smo tako veseli, da danes Bog Sebe odkriva nam. Jaz verjamem, da se je
ta velik dan pravkar začel svitati, nastopati. Luči pričenjajo žareti, rajske ptice začenjajo
v srcih vernikov prepevati, vedo, da to ni več daleč. Nekaj se bo zgodilo. Enostavno se
mora.

Tako, če On ne bo nič storil… Torej, vso Pismo je navdihnjeno. Pisma morajo biti
absolutna Resnica, ni poti  okrog tega. To je točka, kjer se jaz ne strinjam z našimi
prijatelji iz katoliške cerkve. Jaz verjamem, da to ni bilo napisano s strani ljudi, ampak
verjamem, da je bilo to spodbujeno od Svetega Duha. In vse te majhne stvari, ki so bile
dodane, temu so poskušali dodati… Ali ste opazili, da je bila v razčiščevanju tega, vsaka
od teh stvari vržena ven? A to resnično pravo spajanje Pisem eno z drugo je takšno, da
v njih ni nobenih protislovij.

29 Pokažite mi vsaj en del literature, katera lahko napiše verz in da v tem ni niti enega
protislovja, napišite enega ali dva verza. A Sveto Pismo ni nikjer v nasprotju sama s
sabo. Bral sem nekega starega kritika, ki je to trdil, toda sam sem mu že davno tega
predlagal, naj mi pokaže, kje je to. Tega tukaj ni. To je samo zato, ker so človeške misli
zmedene, toda Bog ni zmeden. On ve, kaj dela.

On ve… Poglejte, če bo Bog sodil svet preko cerkve - tako, kot katoliška cerkev
pravi da bo… Dobro, katera cerkev bo potem to? Samo poglejte na vse cerkve, ki jih
imamo. Imamo 900 in nekaj različnih organizacijskih cerkva. Kako bi potem… Ena uči na
ta način, druga na drug način. Kakšna zmeda! Potem lahko vsaka počne, kar se ji zazdi;
a vi greste naprej, kakor greste. Bog mora imeti določen standard in to je Njegova
Beseda.
30 Govoriti o… Ne da bi sedaj ogovarjali katolike, ker so tudi protestanti ravno tako
slabi. Toda, ko sem govoril z nekim duhovnikom, je on dejal: »Gospod Branham,« je
dejal, »Bog je v Svoji cerkvi.«

Jaz sem dejal: »Gospod Bog je v svoji Besedi in On je Beseda.« Da, gospod.

On je dejal: »Torej, On je…, cerkev je nezmotljiva.«

Jaz sem dejal: »On ne pravi tako, temveč govori, da je Beseda nezmotljiva.«

On je dejal: »Dobro, mi imamo navado, da poučujemo krst na ta način in tako
naprej.«

Jaz sem dejal: »Od kdaj?«

Dejal je: »Od preteklosti, od zgodnjih dni.«

Jaz sem dejal: »Ali smatrate, da je bila to katoliška cerkev?«

On je dejal: »Da.«

Jaz sem dejal: »Potem sem tudi jaz katolik, en staromoden katolik. Jaz verjamem v
staromodno pot. Vi sodobni fantje ste to popolnoma pomešali. Komaj, da kaj učite v
skladu s Svetim Pismom, posredovanje z ženo in z umrlimi ter vse druge stvari in oh
moj, prepoved uživanja mesa in ne vem, kaj še vse.« Dejal  sem: »Poiščite mi to v
Pismu.«

On je dejal: »Meni ni potrebno, da bi bil v tem. Vse dokler cerkev pravi, da je tako,
je to tako. Ni pomembno, kaj se tam reče, to je cerkev.«

Dejal sem: »Sveto Pismo je reklo, da kdorkoli doda ali odvzame eno besedo, bo
njegov delež odvzet iz Knjige Življenja.« Tako da je to Beseda, jaz verjamem v Besedo.
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31 Torej,  če  Amos  govori  in  ko  se  tudi  ostala  Pisma  strinjajo  s  tem,  da  če…  In
zapomnite si glede tega, mi sedaj zadevamo zgolj osnovno misel tega. O moj, ko sem bil
tam v tisti  sobi in ko je prišlo to maziljenje, če bi le lahko zapisal to, kaj vse se bo
odvijalo naprej, potem bi tukaj en Pečat obdeloval tri mesece. Tako da je to zgolj, da se
dotakne tega mesta, da bi odšlo ven točno tako, kot bi to moralo biti, kar ne bi ljudi
zadušilo, pa vendar ne preveč, da bi jih bolelo, temveč ravno zato, da bi verjeli - kar bi
povzročilo, da ta stvar dozori. Saj veste, kaj mislim.

32 Torej, glejte to sedaj! Če: »Bog ne naredi ničesar,« je dejal Amos, »dokler tega ne
oznani  svojim služabnikom prerokom,«  šele  potem mi  vidimo,  kaj  On  dela.  On  je
zagotovo določil, da nekaj naredi, glede na to, kaj sedaj odkriva. Bog se mora pojaviti
na sceni zaradi sodbe, jaz to verjamem. On mora nekaj narediti. In še ena stvar, ki
ponovno  pričuje,  da  smo  mi  v  zadnjih  dneh.  Mi  smo  na  koncu  dobe,  Laodicejske
cerkvene dobe, ker se morajo te stvari odkriti šele v zadnjem dnevu.
33 Torej,  samo  razmišljajte  sedaj  o  tem!  Poskusimo  sedaj  samo  vsrkati  to,  kar
verjamemo, da ima Sveti Duh za nas. Torej, zapomnite si. Nič ne bo razkrito, Bog ne bo
ničesar naredil,  dokler On tega najprej ne odkrije svojim služabnikom prerokom. In
preden karkoli  naredi,  On to razkriva,  toda ko On to razkrije  -  vi  si  lahko sedaj  to
zapomnite, je nekaj na poti, da se zgodi. Vidite, to je bilo razkrito.

34 In te stvari, o katerih govorimo, bi morale biti razkrite v zadnjih dneh, ravno pred
zadnjo Trobento, na koncu sporočila zadnje cerkvene dobe. To je točno. Če želite to
sedaj  prebrati,  odprite  na… O tem sem vam poročal  včeraj  zvečer,  dva  ali  trikrat.
Razodetje 10, 1-7: »V dneh, ko zatrobi sporočilo sedmega angela, bo Božja skrivnost
razkrita  in  končana.«  In  preostala  je  še  samo  ena  stvar,  ko  je  bila  ta  sedemkrat
zapečatena Knjiga odprta. Potem celotna Božja skrivnost… Zakaj, mi smo to poskušali
razumeti skozi leta, a po Pismu za nas ni bilo načina, da bi to razumeli vse do tega dne,
ker je bilo to skrito. Mi smo videli simbol, s čemer je bilo to simbolizirano, toda to ni
moglo biti razkrito na pravilen način vse do zadnjega časa. Vidite? Torej, mi po tem
takem moramo biti na koncu časa.

35 Zapomnite si sedaj in nikar tega ne pozabite, da On ne počne ničesar, dokler tega
najprej ne odkrije in prav tako ne pozabite, da On to počne na tako preprost način, da
bodo modri in ponosni to zgrešili. Torej, če si želite to zabeležiti, to je v Mateju 11, 25-
26.

Zapomnite si, On ne dela ničesar, dokler tega najprej ne odkrije in On to odkriva na
takšen način, da pametni in izobraženi ljudje to zgrešijo. Zapomnite si, modrost je bila
tista, ki jo je svet želel namesto Besede, ko je prvi greh naredil to, kar je naredil. Nikar
sedaj tega ne pozabite. Oh, kako bi samo morali biti hvaležni, ko razmišljamo o tem…
Sedaj  poglejte  na  stvari,  ki  se  nam dogajajo.  Poglejte  na  stvari,  ki  nam jih  je  On
povedal. Poglejte tukaj v tem šotoru na vas ljudi, s čim smo vas dvignili.
36 Torej, prosil bom ljudi, ki snemajo… Dobro, samo nadaljujte, snemajte tudi to. Toda
poglejte, jaz bom to povedal samo ljudem iz skupnosti,  vam, ki  ste tukaj.  Pozivam
vsakega izmed vas v Imenu Gospoda Jezusa, da s prstom pokažete na eno od stotih
stvari, ki so bile rečene, preden so se zgodile in da lahko rečete, da se one niso zgodile.
Povejte mi vsaj za en primer, da je na odru ali tam zunaj ali kjerkoli bi to bilo, da je On
kdajkoli kaj dejal, kar ni bilo popolnoma točno na ta način. Ali je lahko človeški um
takšen? Zagotovo ne.

37 Ko se je On pojavil spodaj na reki pred 33 leti, v mesecu juniju v obliki svetlobe… Vi
stari verniki se spominjate, da sem vam to govoril, iz časov, ko sem bil še mlad fant, o
tem glasu in svetlobi… In ljudje so mislili, da je bilo to malce izven razuma. Seveda, tudi
jaz bi verjetno mislil isto stvar, če bi to povedal nekdo drug. Torej, ni se vam treba čuditi
glede tega.  A cerkev se ni  čudila  od leta  1933,  ko sem tistega dne spodaj  na reki
krščeval na stotine ljudi.

Jaz se spominjam, da mi je ta fant Mayer dejal: »Ti greš tja dol, da bi potapljal te
ljudi, Billy?« Mali Jim Mayer od tam, mislim, da je sedaj mrtev. Mislim, da je bil tam
spodaj ubit, neka žena ga je ustrelila. Toda on me je takrat vprašal: »Ti greš tja dol, da
bi potapljal te ljudi?«

Jaz sem dejal: »Ne, gospod. Jaz jih bom krstil v Ime našega Gospoda Jezusa.«

38 In tam je bila neka žena, ki je šla v skupini. Neki drugi ženi je dejala, pripomnila je
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nekaj glede tega. Dejala je: »Dobro, nič nimam proti, če bom potopljena.« Dejala je: »
To je vse v redu. Meni je vseeno.«

Jaz sem dejal: »Vrnite se nazaj in se pokesajte. V niste pripravljeni za krst v Ime
Jezusa Kristusa.«

To  ni  nekaj,  s  čimer  bi  se  lahko  igrali.  To  je  Kristusov  evangelij,  odkrit  po
pooblastilu  te  Besede.  Sedaj  vi  porečete:  »Brez zveze,  neumnost!« Vi  bi  morali  to
umestiti nekam drugam, toda spomnite se, v Besedi je obljubljeno, da se bo to zgodilo
in kaj natanko bo to - in tukaj je to.

39 Potem, bilo je tistega dne tam spodaj, ko so oni stali ob reki in Gospodov angel, za
katerega sem vam dejal, da je bil videti kakor ena zvezda ali nekaj takega na razdalji…
In potem se je to približalo in povedal sem vam, kakšna je bila videti ta smaragdna
svetloba. In to je prišlo naravnost navzdol na reko, kjer sem krščeval in nek poslovnež
je tu spodaj na ulici vprašal: »Kaj je to pomenilo?«

Dejal sem: »To ni bilo zame, to je bilo za vas. Jaz verujem. To, kar je Bog storil, je
zaradi vas, da bi vedeli, da vam jaz govorim resnico.« Glede na to, da sem bil deček
(mladenič), star okrog 21 let, mi oni tega ne bi verjeli, vidite, ker je bilo to preveč za
enega dečka.

40 In potem, jaz sem mislil… Brat Roberson, eden izmed naših upraviteljev (pred
nekaj minutami sem ga videl tukaj) mi je govoril, da je bil tam v Houstonu, ko je bila
posneta fotografija, ki jo vi vidite. In jaz sem bil na tej razpravi. Jaz sem že prejšnjo
večer začel govoriti o tem. Brat Roy je bil edini - s še enim moškim, bil je edina oseba v
skupini, ki je imel kasetofon. To je bil eden izmed teh staromodnih kasetofonov. (Sedaj
vidim brata Robersona in njegovo ženo.) In gospa Roberson je bila bolna.

Brat Roy je bil veteran - njegove noge je razneslo in oni so ga oddvojili, da bi umrl.
Bil je oficir armade. In nemška 88-tica je zadela tank, v katerem je bil in ta zadetek je
pobil ljudi, a njega je razneslo na kose. Položili so ga tja ven za dalj časa, da bi umrl. In
dejali so, da ne bo nikoli več hodil, ker sta bili obe nogi pohabljeni - živci in vse ostalo. O
moj, on lahko sedaj hodi skoraj bolje od mene.

Toda, kaj je bilo to? To je bilo nekaj,  kar je on videl  in je odšel v Houston. In
govoril mi je o svoji ženi. On je priskrbel kabel. In on bo vse to uredil na kaseti. In ko se
bo tukajšnja služba zaključila, upam da vam bo to vsem predvajal. In on je na starem
kasetofonu posnel mojo službo, ki je bila v Houstonu. In potem njegova žena, dejal je,
da jo je pripeljal tja in sploh ni opazil do prejšnjega dne. Ona je bila… oh, ona je bila
tako žalostna. Bila je bolna in je želela priti v molitveno vrsto. Ona dva me sploh nista
poznala in jaz ju nikoli prej v svojem življenju nisem videl. Tega dne je ona sedela pri
oknu in gledala ven tako vznemirjeno in temačno, saj veste in želela je dobiti molitveno
kartico, da bi prišla v molitveno vrsto. In zgodilo se je, da je tistega večera prišla v
molitveno vrsto,  ali  večer  zatem ali  nekaj  takega.  Verjamem, da je  bilo  to  tistega
večera.

Tako da je ona prispela v vrsto in ko se je povzpela na oder, ji je Sveti Duh dejal: »
Ti nisi od tu. Ti si iz mesta, ki se imenuje New Albany.« In dejal je: »Ti si danes sedela
ob oknu in gledala ven vsa zaskrbljena glede pridobitve molitvene kartice.« Tukaj je to
na kaseti, leta prej.

41 In potem, na začetku službe, ko je bil Sveti Duh tam… To je bilo prvo srečanje. Bilo
je samo približno 3000 ljudi in potem se je to povzpelo na 8000 in potem na 30000 ljudi.
Torej, potem v…

Medtem ko sem govoril na enem izmed prvih sestankov, sem dejal: »Ne vem, zakaj
to govorim. (Sedaj je to na kaseti.) Toda, to bo eden izmed največjih trenutkov v mojem
življenju. V času tega sestanka se bo nekaj zgodilo.  Nekaj,  kar bo mnogo večje od
česarkoli, kar je kdorkoli do sedaj videl.« In to se je zgodilo šele 8 ali 9, oziroma 10 dni
po tistem, ko se je pred približno 30000 ljudmi pojavil Gospodov angel ter prišel dol. In
naredili  so  tudi  fotografijo  in  tam  je  sedaj,  zaščitena  z  avtorskimi  pravicami  v
Washington D.C., kot edino nadnaravno bitje, ki je bilo kdajkoli na svetu fotografirano.

42 In jaz sem govoril o, vi veste, govoril sem to… Pod maziljenjem razločevanja sem
dejal: »Oseba je osenčena s smrtjo. Tam se nahaja temna kapuca, narejena s senco.
Ona je določena za smrt.«

In potem, tu zgoraj pri vzhodnem Pinesu (oziroma južni Pines, verjamem, da je
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tako), ravno ko sem bil tam na zadnji službi, je neka mlada dama sedela tam in nekaj ji
je reklo: »Fotografiraj to takoj,« medtem ko sem jaz tisti gospe to govoril. In tam je bilo
to! Mislim, da bo to na oglasni deski, bo kar nekaj časa. Tam se nahaja ta temna kapuca
desno čez to ženo.

Potem je takoj naredila še eno fotografijo, po tistem, ko je Sveti Duh to naznanil.
To je izginilo. Dejal sem: »Ti boš ozdravljena. Gospod te je ozdravil. Rak je izginil.« In
tam je bilo to in ona je bila ozdravljena. Vidite, tu ste vi. Vidite, to nam samo kaže, da
Bog ve, katero obdobje dneva je. Mi ne vemo. Mi se moramo samo pokoriti Njemu.

Torej, mi bi lahko kar nadaljevali z govorjenjem, toda za minuto se vrnimo nazaj in
se dotaknimo tega predhodnega Pečata, tako da lahko tega združimo z njim. Torej,
samo kratek pregled tega predhodnega prvega Pečata za nekaj trenutkov.

43 Mi  smo v prelamljanju prvega Pečata opazili,  da ima Satan super religioznega
človeka. Ali ste opazili to? Jezdec na belem konju, ki… Kar so poučevali je bilo, da je bila
to zgodnja Cerkev, ki je krenila naprej. Toda, oh, moj! To je bilo poučevano vsa leta,
vendar to ne drži. Vi samo glejte, ko bomo tudi vse ostale spojili skupaj, potem boste
videli, kje je to. Vidite? Torej, jaz še vedno ne vem, kaj bo z ostalimi, ki jih še ni, toda
jaz samo vem, da to mora iziti ven v popolnosti, ker je to resnica. To je resnica. To je
bila rimska cerkvena hierarhija. Točno.

44 Tisti ljudje, ki mislijo, da so Judi antikrist, so zagotovo na milijone kilometrov izven
poti.  Nikar nikoli  ne mislite na ta način, da so Judi bili  antikrist.  Njihove oči so bile
zaslepljene z namenom, da bi mi lahko imeli pot za vstop, dan nam je bil čas za kesanje.
Toda antikrist je pogan. Zagotovo da je, on je en imitator resnice, anti - proti.

Torej,  ta  velik  superman -  oh,  kako mogočen človek je  postal  in  potem je  bil
končno postavljen na prestol. In ko je bil postavljen na prestol, je bil kronan. In sedaj
on… Potem je bil slavljen namesto Boga. Poglejte torej, preden to sploh pride… Želel bi
vas nekaj vprašati. Kdo je to bil? Kaj je bilo položeno na Pavla v 2. pismu Tesaloničanom
2:3, ko je dejal, da bo ta človek prišel? Zakaj je on gledal skozi čas in to videl? On je bil
Božji prerok. Zagotovo.
45 Zakaj je on dejal, da Duh izrecno govori, da bodo oni v zadnjih časih odstopili od
vere in da se bodo priklonili zavajajočemu (vi veste, kaj je zavajanje), zavajajočemu
duhu v cerkvi? To je duhovništvo, zavajajoč duhovniški duh, hudičeva dela, hinavci v
cerkvi: »Nepremišljeni, naduti (modrost, ali vidite, pametni, inteligentni), imeli bodo
obličje pobožnosti (Samo pojdite in recite: »Pa mi smo kristjani, mi moramo iti v cerkev.
«), imeli bodo obličje pobožnosti, toda odrekli se bodo razodetju, sili in delovanju Duha.
Takšnih se izogibajte.«

46 Torej poglejte, on je dejal: »Kajti to so tisti, ki bodo šli od hiše do hiše in zavajali z
grehi obložene ženske (torej, to ne pomeni ženske s Svetim Duhom), ženske, ki so
vodene z raznimi poželenji…« Razna poželenja - one se pravzaprav želijo vmešati v
vsako zadevico, v katero se lahko in vse te vrste združenj in da živijo na način, kot želijo
in še vedno govorijo: »Mi gremo v cerkev. Mi smo ravno tako dobri, kot kdorkoli drug.«
Plesi, zabave, režejo si svoje lase, se šminkajo, oblačijo se kakor želijo in še vedno
govorijo: »Mi smo binkoštniki, mi smo ravno tako dobri, kot kdorkoli drug.« Oh, vaša
lastna dela vas razkrivajo.

47 Bodite pozorni, toda on je dejal: »Ljudje sprevrženega uma, kar se Resnice tiče.«
Kaj je Resnica? Beseda, ki je Kristus: »… kar se Resnice tiče.«

»Oh, ti si preganjalec žensk. Ti si sovražnik žena. Ti delaš to in ono.«

Ne, gospod! To ni res! To je laž. Jaz ne sovražim žensk. Ne, gospod! One so moje
sestre, če so sestre. Toda stvar, ki jo jaz… Ljubezen je korektivna. Če ni korektivna, ni
ljubezen. Če to je, če je to ljubezen, je to fileo ljubezen in ne agape, to vam pravim.
Mogoče lahko imate fileo ljubezen za neko damo lepega videza, toda agape ljubezen je
drugačna stvar. To je ljubezen, ki popravlja stvari in tam spodaj nekje sreča Boga, da bi
lahko večno živeli. Jaz nisem mislil tega na način, kot je to morda zvenelo, toda jaz… Vi
veste, kaj sem jaz… Upam, da to razumete. V redu.

48 Zapomnite si, on je dejal: »Kot sta se Janes in Jambres uprla Mojzesu, tako se
bodo tudi oni. Toda njihova norost bo kmalu manifestirana.« Zakaj? Ko je bil Mojzes
določen, da naredi neko stvar, ki je bila videti radikalna… Toda on je odšel tja dol tako
iskren, kot je le lahko in Bog mu je rekel,  naj vzame to palico ter jo vrže na tla in
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spremenila se bo v kačo. Torej, On je to naredil, da bi mu pokazal, kaj se bo zgodilo. In
pred  Faraonom je  stal  točno  tako,  kot  ga  je  Bog  postavil,  vrgel  je  svojo  palico  in
spremenila se je v kačo.

49 In brez dvoma, da je Faraon dejal: »Poceni čarovniški trik.« Tako da je odšel in
poklical  svojega Janesa in Jambresa in ta dva sta dejala: »Tudi  mi lahko naredimo
takšne stvari.« In onadva sta vrgla na tla svoji palici in sta postali kači. Torej, kaj je
lahko Mojzes naredil? Kaj je bilo to? To je pokazalo, da ima vsaka Božja originalna stvar
hudičevo imitacijo. Oni so oponašali to, da bi odvrnili ljudi s poti.

Kaj je Mojzes naredil? Ali je dejal: »Predpostavljam, da sem naredil napako. Bolje,
da  se  vrnem nazaj.«  On je  enostavno stal  mirno,  ker  je  izvrševal  svojo  nalogo za
kasneje. In potem, saj veste, naslednja stvar je bila, da je Mojzesova kača pojedla ostali
dve kači.

Ali ste kdaj pomislili, kaj je bilo z ostalima dvema kačama? Kam sta izginili? Mojzes
je dvignil palico in z njo odšel ven. On je z njo delal čudeže. In ti dve kači sta bili v
notranjosti palice. To je čudovito, ali ni? Da, gospod.

50 Torej, antikrist prihaja v življenje postopoma. Jaz želim, da vi to vidite. Sedaj, ko
ste tukaj… Torej, mojim prijateljem katolikom…, samo sedite za trenutek, potem bomo
videli, kje so protestanti, kje smo mi vsi, vidite. Poglejte, prva cerkev… Ko katoliška
cerkev pravi, da so oni bili prva originalna cerkev, imajo popolnoma prav. Oni so bili.
Njen začetek je bil na binkoštni dan. Tam je katoliška cerkev začela. Torej, nekoč tega
nisem hotel verjeti, dokler nisem začel brati zgodovine in tam sem našel, da je temu
tako.

Oni so začeli na binkoštih, toda začeli so se oddaljevati. In vi sedaj vidite, kako
daleč so prišli. In če se bodo binkoštniki začeli oddaljevati s takšno hitrostjo, kot so se
začeli,  ne  bodo potrebovali  2000 let.  Čez  sto  let  bodo  bolj  oddaljeni,  kot  je  sedaj
katoliška cerkev. To je točno.

51 Toda  poglejte  tega  jezdeca  na  belem  konju…  Sedaj  bomo  temu  dodali  malo
podlage, dokler ne vstopimo v Pečat. Torej, bodite pozorni na jezdeca na belem konju.
Odkar je prišel  ven, je v službi treh stopenj. Hudič, kot sem sinoči to dokazal,  je v
trojstvu, točno tako kot Bog. Toda, to je ves čas isti hudič, v treh stopnjah.

Bodite pozorni na njegove stopnje. V prvi stopnji on vstopa. Ko je prišel Sveti Duh,
so ljudje imeli vse stvari skupne. In Božji Duh je bil na njih in apostoli so šli od hiše do
hiše, z ljudmi lomili kruh in dogajali so se veliki čudeži in znamenja. In potem veste,
prva stvar, ki jo je Satan naredil  je, da so ljudje začeli  godrnjati. Torej, ti  sužnji in
zemeljski reveži, ki so prejeli Svetega Duha, so odšli na raznorazna mesta in pričevali.
Pričevali so svojim gospodarjem.
52 In potem, kmalu zatem so začeli prihajati vsi…, kot na primer vojaški kapitani in
raznorazni ljudje. Znane osebnosti so opazile to hrabrost, znake in čudeže, ki so jih ti
ljudje delali, tako da so sprejeli krščanstvo. No vidite, ko je takšen sprejel krščanstvo in
odšel tja k njim, kjer so se sestajali v kakšnem majhnem temnem prostoru, ploskali z
rokami, vzklikali ter govorili v jezikih in dobivali sporočila - zakaj, on tega nikoli ne bi
mogel predstaviti svojemu tekmecu ali karkoli od tega v svojem poslu. On tega nikoli ne
bi mogel verjeti na ta način. Zagotovo ne! Tako da je moral to malo polepšati.

53 Tako da so se začeli  dobivati  skupaj  in  pričeli  razmišljati:  »Torej,  mi  bomo to
oblikovali nekoliko drugače.« In Jezus jim je takoj zatem v prvi cerkveni dobi, On jim je
tukaj  v  2.  poglavju  Razodetja  dejal:  »Imam  nekaj  zoper  tebe  zaradi  teh  del
nikolajevcev.« Niko - osvojiti laike. Z drugimi besedami, oni so želeli narediti (namesto,
da bi bili vsi eno), želeli so narediti svetega dečka. Hoteli so narediti neke vrste… Oni so
to želeli preslikati v poganstvo, od koder so prišli in končno, oni so to tudi storili.

Sedaj poglejte. Prvo, nikolajevci. V Svetem Pismu so bili nikolajevci imenovani »
antikrist«, ker je bilo to v nasprotju z originalno doktrino Kristusa in apostolov.

54 Jaz ne želim sedaj poklicati tega človeka po imenu. On je velik človek. Toda pred
nekaj leti sem bil tukaj na njegovem srečanju. In on je vedel, da sem bil tam, ker sva se
rokovala.  On je  dejal:  »Veste,  mi  imamo danes med nami takšne,  ki  se  imenujejo
binkoštniki.« In je dejal:  »Oni  temeljijo  na Apostolskih delih.« In je dejal:  »Vidite,
Apostolska dela so bila samo oder za cerkev.«

Si lahko zamislite človeka, ki proučuje Sveto Pismo, uglajenega starejšega moža, ki
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je proučeval Sveto Pismo na način, kot so to počeli kolegi in potem izjavi kaj takšnega?
Zvenelo je… To sploh ni zvenelo, kot Sveti Duh. Torej, tega ne bi smelo biti nikjer, kajti
vsak bi z normalnim razumevanjem vedel, da Apostolska dela niso bila dela apostolov.
To so bila dela Svetega Duha v apostolih.

55 Ali ne veste, kako smo to prikazali v cerkvenih dobah? Ta živa bitja, ki se nahajajo
tam, opazujejo to Skrinjo - Matej, Marko, Luka in Janez stojijo tam in gledajo to. In v
njej  je  to,  kar  se  je  pripetilo  kot  rezultat  Matejevega,  Markovega,  Lukovega  in
Janezovega pisanja. To je bilo, ko je drevo pognalo svojo prvo vejo in to je bilo to, kar
se je zgodilo. In če bo to drevo kdajkoli pognalo kakšno drugo vejo, bo za seboj pustilo
zapisano drugo knjigo Apostolskih del. Kajti vidite, v isti stvari mora biti isto življenje.
56 Torej,  če  danes  naredimo pregled  naših  denominacijskih  cerkva -  metodistov,
baptistov,  prezbiterijancev,  luterancev,  Kristusove  cerkve  (tako  imenovane),
binkoštnikov in ostalih, kje bi  mi to našli? Vi  tega ne morete najti.  Priznal bom, da
binkoštniki posedujejo stvar, ki je najbliže temu, kar obstaja, toda to je zato, ker so
tukaj zgoraj v Laodicejski cerkveni dobi. Oni so imeli Resnico, a so jo zavrnili. Oni so
zaradi tega postali mlačni in Bog jih je izpljunil iz Svojih ust. To je natanko v skladu s
Pismom!  Vi  ne  morete  narediti,  da  bi  Pisma lagala.  Ona  bodo  vedno  resnična.  Ne
poskušajte narediti ene stvari, ne poskušajte uskladiti Pisem z vašimi mislimi, ampak
uskladite sami sebe s Pismi.  Potem vi  hodite z Bogom. Ni pomembno, koliko stvari
morate odrezati s sebe ali jih zapustiti, uskladite se s tem.

57 Poglejte, kaj je naredilo prvič, ko je to padlo na ljudi. Dobro, če je Bog tako deloval
prvič, potem bo tako deloval tudi drugič. On mora tako delovati vsakič, ali pa je prvič
deloval napačno. Vidite, mi kot smrtniki lahko delamo napake. Bog jih ne more. Prva
Božja odločitev je popolna. In od načina, ki ga je On izbral in s katerim dela stvari, ne
more biti drugega boljšega načina. On tega ne more izboljševati, ker je to popolno že od
začetka. Če to ni, potem On ni neskončen.

Toda  če  je  On  neskončen,  potem  je  vseveden.  In  če  je  On  vseveden,  je
vsemogočen. Amen! On mora biti takšen, da bi bil Bog. Vi ne morete reči: »On se je več
naučil.« On se ni naučil več; On je pravi izvir vse modrosti. Naša tukajšnja modrost
prihaja od Satana. Mi smo to podedovali iz Edena, kjer smo našo vero zamenjali za
modrost. Eva je to storila.

58 Torej, najprej je bil imenovan antikrist. V drugi stopnji je bil imenovan lažni prerok,
ker je ta duh postal med ljudmi inkarniran. Vi se spomnite, ko je jezdec na belem konju
začel,  ni  imel  krone.  Toda potem mu je  bila  dana krona.  Zakaj?  Od začetka  je  bil
nikolajevski duh, potem se je inkarniral v človeku in nato je bil kronan, dobil je prestol in
bil kronan.

In potem je na ta način dolgo deloval, kot bomo to videli, ko se bo prelomil Pečat.
Nato odkrivamo, da je po dolgem času Satan bil vržen iz nebes in je v skladu s Pismom
prišel dol ter se ustoličil.  Samo pomislite, samega sebe je ustoličil  v tem človeku in
postal zver. On je imel silo, vrhovno silo, kot je ta, da izvaja vsa ta čudesa in ostalo… In
vsa ta ubijanja in krvave borbe in vse, kar lahko Rim proizvede.

59 V redu. On je okrutno ubijal po nečloveški rimski kazni. Oh, kako bi lahko tu vstopili
v nekatere dele Pisma! Zapomnite si, da je Jezus Kristus umrl po rimski kazni: smrtni
kazni. Sporočilo, ki sem ga dobil v srce, da ga pridigam tukaj na naslednjem srečanju na
veliki petek popoldne, bo govorilo o treh ali štirih stvareh. Vidite? »Tam so ga križali.«
Tam,  najsvetejše,  najbolj  religiozno  sveto  mesto  na  svetu  je  bil  Jeruzalem.  Oni,
najsvetejši  (morali  bi  biti)  ljudje na svetu, Judi.  Tam so ga križali,  z  najokrutnejšo
kaznijo, ki jo je Rim lahko proizvedel. Križali so Njega. Koga? Največjo Osebo, ki je
kdajkoli živela: tam so Ga križali. Oh, moj!

Bog mi naj pomaga, da bi to vrgel v množico poslovnežev, tako da bi lahko videli,
kje stojijo. V redu. Torej, ne da bi se zgolj razlikoval ali bil nesramen, ampak da to
pretresem, da bi bratje lahko videli, da so njihovi dostojanstveniki in sveti očetje in
stvari,  o katerih pišejo v reviji  Poslovnež, nesmisel.  Kristjani  ne bi  smeli  nobenega
človeka klicati »Oče«. Oni so to začeli... Poskušal sem jim pomagati, kot sem lahko (ali
zdaj vidite, kam gre ta trak), tako da sem končal. Zagotovo ne bom imel nič več s tem.
V redu.

To, kar naredi Boga velikega je, da je On dovolj velik, da se poniža. To je tisto, kar
Ga dela velikega. Nič ni večjega, a On se je spustil nižje, kot bi se kdorkoli lahko spustil,
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ali nižje, kot bi se lahko kdajkoli spustilo katerokoli človeško bitje. On je bil Kralj nebes
in je prišel v najnižje mesto na zemlji, v Jeriho. In On je postal tako nizek, da bi tudi
najnižji človek v mestu moral pogledati navzdol, da bi Ga videl. Ali je to res? Zahej. To
je res. On je bil imenovan z najslabšim imenom, s katerim je človek sploh lahko bil
imenovan: čarovnik, hudič, Beelzebub. To je bilo tisto, kar je svet mislil o Njem.

60 Prvič… Zapomnite si Kristusa. Najprej kot nikolajevci. In kaj je nikolajevski čas
zahteval? Zahteval je, da se znebijo skupine ljudi, ki so vzklikali in ploskali z rokami in
so bili videti kot slaba stvar - kakor so to počeli na Binkoštni dan, ko so delovali kakor
pijani ljudje, opotekajoč se v Duhu in podobne stvari. Oni niso želeli nič od tega. Rekli
so, da so bili pijani.

In ko so veliki ljudje... Poslušajte, ne zamudite tega. To morda zveni noro, ampak
je res. Ko so spoštovani ljudje začeli vstopati, se niso mogli pred tem ponižati.

61 Umrl je najokrutnejše smrti. Ni imel mesta, kamor bi naslonil glavo. Vrgli so ga ven
iz  vsake organizacije.  Toda,  ko Ga je  Bog povišal,  je  bilo  tako visoko,  da je  moral
pogledati navzdol, da bi videl nebesa. Vidite sedaj? Bog v ponižnosti. In On mu je dal
tako veliko Ime, da se po Njem imenuje vsa nebeška družina in vsaka družina na zemlji.
Vse zemeljske družine se imenujejo »Jezus.« Vse nebeške družine se imenujejo »Jezus.
« In to takšno Ime, pred katerim se bo priklonilo vsako koleno in vsak jezik bo priznal,
da je On Gospod; naj bo tukaj ali v peklu. Pekel se bo priklonil pred tem. Vse se bo
priklonilo temu. Vidite? Toda najprej je bila to ponižnost, nato pa je postalo veliko.
Vidite? Naj Bog povzdiguje. Kdor sebe poniža, ga bo Bog povzdignil. Vidite?

62 Torej, opazili  smo, da je »Niko« duh želel modrost, nekaj pametnejšega. To je
moralo biti premišljeno, kot je to bilo pri Evi, razločevanje s pomočjo modrosti zoper
Božjo Besedo. In cerkev je temu nasedla. Kaj je bilo to? Torej, vzemimo na primer
tukajšnjo cerkev in vzemimo skupino ljudi, kot smo mi in recimo, da nismo resnično
napolnjeni z Duhom. In recimo na primer... Torej, nič nimam proti našemu županu, ne,
mislim da ga poznam, gospod Bottorff. Je gospod Bottorff še vedno župan? Vidite, jaz
ne... Gospod Bottorff je moj dober prijatelj. Ampak recimo, da bi župan in vsi mestni
policisti  in  vse policijske starešine prišli  sem. Saj  veste  kot  prvo,  če  imajo kakšno
majhno stvar v svoji glavi in bi začeli govoriti odboru in ljudem, ki so tukaj in bi rekli: »
No, veste kaj? To bi moralo biti drugače...« Če niste z Duhom napolnjena oseba in imate
resnično z Duhom izpolnjenega človeka izza pridigalnice, veste, prva stvar, ki se bo
zgodila je, začeli jih bodo oskrbovati. Mogoče ne v tej generaciji, morda v naslednji
generaciji.
63 In na ta način je to začelo vstopati tja. Vidite? Zakaj? Oni so govorili: »Poglejte
sem. To je smiselno.« Vi bi to poslušali. Recimo, da bi prišel sem nek človek, ki bi lahko
dejal: »Ta cerkev je premajhna. Dovolite, da zgradimo veliko cerkev. Jaz jo bom zgradil
tukaj, vredna bo veliko denarja, v njo bo vloženih pol milijona dolarjev. Oglaševal jo
bom v oddajah.« Ko oni to storijo, potem imajo okrnjeno sekiro, devet krat od desetih.
Vi že veste, nekaj takega.

Veste, prva stvar je v tem, če on tako dela, potem vse stvari ureja na način, da mu
odgovarjajo. Potem ne morete reči  ničesar, ker brat John Doe tam spodaj financira
cerkev. In potem boste dobili z nekega seminarja malega Rickya, ki pozna Boga toliko,
kot Hotentot egiptovsko viteštvo in on bo prišel ter financiral tega fanta, mu kupil nov
avto, mu omogočil, da se vozi naokrog in mu kupil to in ono in drugo. Torej, to je točno
tako, kot se je začelo. Točno.
64 Poglejte, modrost in pamet. Pravijo: »Poglejte sem, ali ni to edino smiselno… Torej,
te naše žene, v čem je razlika, kako nosijo svoje lase?« Toda Sveto Pismo je dejalo, da
je razlika. Vzemite samo to eno stvar razen vseh ostalih. Vidite? To dela razliko. Bog
govori, da to dela razliko, tako da to je razlika. Toda ali vidite, če oni začnejo s tem
(svet odbornikov in diakoni in vsi drugi) veste, prva stvar, ki se bo zgodila je, da pastor
v to vstopi ali pa izide ven. To je vse. Vidite, to so ljudje, ki so za to glasovali.
65 V redu. Poglejte, duh se začne pomikati in cerkev, ki ima v sebi toliko spoštovanih
ljudi, toliko velikih stvari in toliko denarja, čez nekaj časa začne to poslušati in nasede
surovosti hudiča. In to je ista stvar, ki jo je Eva storila v Edenskem vrtu. Torej, vi ste to
slišali. To je res.

Poglejte,  ker je presojala,  je  naravna žena -  Adamova nevesta -  preden je on
pristopil  k  njej  kot  k  ženi,  padla  zaradi  Satanovega  načrta  proti  Božji  Besedi  po
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obrazložitvi. Preden je Adam živel z Evo kot z ženo, ga je tam Satan udaril. To je res.
Slišali ste za »Nevestino drevo«, o katerem sem pridigal, tam se o tem govori. Vidite? V
redu.

Torej  poglejte,  Eva  je  tam  padla  zaradi  umovanja.  Torej,  Satan  je  poskušal
razlagati. Ona je dejala: »Toda Gospod je dejal…«

On je dejal: »Oh, ti veš, Gospod zagotovo ne bo. Ti želiš biti modra. Ti želiš nekaj
vedeti. Kajti ti nisi nič drugega, kot neumen otrok. Vidiš? Ti bi morala nekaj vedeti.«

Če to ni  Satan? Če to ni  nekaj od te sodobne… »Oh, pa to je samo kup svetih
kotalečih ljudi, nikar jim ne posvečajte pozornosti. Nikar…«

66 Torej, preden je njen mož prišel k njej, je ta prva naravna nevesta človeške vrste s
poslušanjem Satanovih laži odpadla od milosti, potem ko jo je Bog postavil izza zaščite
Svoje  Besede.  Če  bi  ostala  izza  Njegove Besede,  ne  bi  nikoli  padla.  Torej,  to  je  v
naravnem smislu (upoštevajte to) naravna ženska. In kaj je bilo prekletstvo? V bistvu
prekletstvo, ki je prišlo zaradi odstopanja od Božje Besede…

Zapomnite si, ona je verjela 98 procentov tega. Toda dovolj je, da izpustite samo
eno stvar. Večino od tega je verjela. O, zagotovo. Ona je tako dejala in Satan je moral
priznati, da je to res. Če vas lahko ujame samo na enem vogalu, je to vse, kar želi.
Edina stvar, ki jo morate narediti je, da naredite majhen zasuk naboja in on bo zgrešil
cilj. Vidite? To je vse. Torej, ona je verjela veliko od tega, pa vendar je to zgrešila.

67 In rezultat tega, ker je zapustila Besedo samo zaradi majhnega presojanja... Vi
pravite: »Kaj pa o ženskah? Zakaj želiš govoriti o takšnih stvareh? Saj veš, o teh malih
stvareh. Kakšna je razlika, če je to začetni dokaz...« Nekaj je na tem! To mora biti
razjasnjeno! O tem smo domnevali skozi sedem cerkvenih dob, vendar je prišel čas, da
o tem govori Bog. In On ne govori samo o tem, temveč to tudi stori in potrdi ter dokaže.
To je res. Če On tega ne naredi, potem ni Bog, to je vse. Bog stoji izza Svoje Besede.

Sedaj poglejte. Torej, naravna žena je povzročila naravno smrt, ker je poslušala
razum, da bi  sebe naredila  modro -  naredila  sebe modro,  namesto da bi  stala izza
Besede in delala to, kar ji je Bog dejal. Ona je želela modrost, da bi bila pametna in je
poslušala razum ter izgubila celotno človeško vrsto. Vidite?

68 Torej, tokrat je ta duhovna žena, Kristusova Nevesta, ki je začela na Binkoštni dan
z zgodnjo apostolsko cerkvijo, na Nicejskem koncilu izgubila isto stvar (Lee, ti veš, da je
to točno), na Nicejskem koncilu, ko je zamenjala svoje duhovno rojstvo, da bi vzela
Konstantinove velike cerkve in ostale stvari, ki jih je on tam ponudil. In ona je prodala
svojo duhovno pravico prvorojenstva za skupek rimskih dogem.

Torej, to je težko za katolike, toda tudi protestanti so naredili isto stvar in tukaj v
Svetem Pismu so predstavljeni kot hčere velike nečistnice. To je popolnoma res. Vsi
izmed njih in to brez opravičila, vendar je od tam ves čas izhajal majhen ostanek, ki bo
tvoril Nevesto. Poglejte, ona je izgubila svoje prvorojenstvo. Vidite? Preden je njen mož
prispel do nje, je pred poroko izgubila svojo nedolžnost.

69 Torej, vi se spominjate, da je ona tam dejala: »Jaz sedim kot kraljica, ničesar ne
potrebujem,« tam v tistem Laodicejskem času.  »Jaz sem bogata in pomnožila  sem
dobrine,« in tako dalje. » In oh, ves svet gleda name. Jaz sem velika sveta cerkev,« in
tako dalje. »Mi smo ta pot…,« skozi celotno dobo.

On je dejal: »Ti ne veš, da si naga, slepa, nesrečna, bedna, revna in tega ne veš.«
To je njeno stanje.

Torej, če Sveti Duh govori, da bo v zadnjih dneh njeno stanje takšno, potem je
takšno stanje! Ni možnosti, da bi se to zaobšlo. Potem je to točno tako.

Sedaj poglejte. Ko je ona takrat prodala svojo pravico prvorojenstva, svojo deviško
pravico do Besede, kaj je naredila? Ko je Eva to storila, je izgubila stvarstvo. Celotno
stvarstvo je pod njo padlo. Poglejte sedaj. In ko je cerkev to naredila, ko je sprejela
dogme namesto Duha in Besede, je to preklelo ves sistem. Vsak denominacijski sistem,
ki je kdajkoli bil ali kdajkoli bo, je bil zaradi tega preklet in je padel, ker ni druge poti.

70 Ko zberete skupaj skupino ljudi, da bi nekaj pojasnili, eden misli na ta način, drugi
na drug način in eden zopet misli na drug način in oni sestavijo stvari skupaj ter to
premešajo. In ko pride do tega, je to to, kar ste dobili.

To je točno to, kar so oni naredili na Nicejskem koncilu. To je točno to, kar oni



DRUGI PEČAT 13

počnejo z metodisti, prezbiterijanci, Kristusovo cerkvijo in z ostalimi. In noben človek…
Ne glede, kaj mu Bog odkriva, vi morate poučevati v skladu z njihovimi kvalifikacijami, s
tem, kaj govorijo njihove veroizpovedi ali pa vas bodo izključili. Torej, nikar mi ne recite.
Jaz sem bil tam, vidite, in jaz to vem. In to je natanko to, kar se je zgodilo, tako da je
vsa ta stvar prekleta.

71 Ni čudno, da je angel dejal: »Izidi iz nje ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo v
njenih nadlogah.« Kajti ona je prekleta in bo morala trpeti prekletstvo Božjega srda na
sebi,  ker  je  prodala  devištvo in  pravico.  Toda…,  oh moj!  Spomnite  se,  medtem ko
opazujete vso to stanje, je Bog kljub temu (Joel 2,25 - če si želite to zapisati) v zadnjih
dneh dal obljubo, ko je dejal: »To, kar je pustil črv, je pojedla gosenica, kar je pustila
gosenica  je  pojedla  kobilica,  kar  je  pojedla  kobilica…«  In  vseskozi  vzdolž  tega  so
prihajale ličinke za ličinko in najedale to cerkev, dokler končno to ni postalo nič drugega,
kot štrcelj.

72 Poglejte! To, kar je pustil Rim, so pojedli luterani. To, kar so pustili luterani, so
pojedli metodisti. To, kar so pustili metodisti, so pojedli binkoštniki, vidite, dokler ni
postala štrcelj. In veste kaj? Če boste vzeli tiste črve, to gosenico, kobilico in tako dalje
in jih spremljali skozi knjigo, boste ugotovili, da je to isti črv, samo v različnih stopnjah.

Sedaj sledite temi. Tako je tudi s temi Pečati! To je ista gosenica. To boste videli,
ko bomo to predstavili, toda povem vam, da je to ves čas isti črv. Štirje od teh črvov,
štirje tukaj. In oni tam so ista stvar. To je isti duh. To, kar je pustil prvi, je pojedel
drugi. A kar je pustil tale tukaj, je pojedel naslednji, točno tako, dokler oni iz tega niso
naredili štrclja. Toda Joel je dejal: »Jaz bom obnovil, govori Gospod, vsa leta, ki jih je
pojedla gosenica.«
73 Kaj je to? Kako bo on to storil? Če se je to pričelo z antikristom, ki je bil  proti
Kristusovemu učenju in je sprejelo dogme namesto Besede in so potem reformatorji leta
in leta kopali, je Sveto Pismo dejalo: »Toda v zadnjih dneh, ko se oglasi…« Razodetje
10, 1-7, On je dejal, da se bodo Božje skrivnosti dovršile v zadnjih dneh, ko se oglasi
sedmi angel.

Malahija 4 je dejal, da bo On poslal Elijo, preden pride strašen dan na zemljo, ko jo
bo sežgal,  kakor v peči.  In ta bo obnovil  in vrnil  otroke nazaj k veri  očetov - k tej
originalni apostolski, binkoštni veri, za katero je On obljubil, da bo obnovljena. Torej, to
je tako jasno, kot Pismo to le lahko reče. To je torej obljubljeno. In če smo mi v zadnjih
dneh, se mora nekaj zgoditi. In to se dogaja in mi to vidimo.

74 Poglejte Satanovo trojstvo: ista oseba, ki prihaja, da bi se ravnokar inkarnirala iz
ene stopnje v drugo. Na ta način so to delali ti hrošči (ti črvi), iz ene oblike v drugo.
Točno tako. Nikolajevci - duhovni antikrist, papež - lažni prerok, zver - sam inkarnirani
hudič. On ne more storiti. Torej, držite to sedaj v mislih, ko sledite tem stvarem. Videli
boste, da gredo ti jezdeci naravnost k temu. Vidite, jaz vam tukaj predstavljam eno
sliko. Če jo imam na tabli, potem lahko to bolje razumete. Vidite, jaz opazujem.
75 Najprej… Torej, zapomnite si  to: kot prvo, kaj je on? On je en antikristov duh.
Janez je to povedal. »Otročiči, antikristov duh že deluje v otrocih neposlušnosti.« Vidite,
ta stvar je krenila in potem je to v sledeči cerkveni dobi postalo neke vrste govora. In v
naslednji cerkveni dobi je bila to doktrina. In v sledeči cerkveni dobi je bila kronana. Ali
ni to sedaj tako jasno, kot bi bilo prebrano? Vi lahko to na vsak način preberete.

Tukaj on prihaja. Torej, kako je bil najprej imenovan? Antikristov duh, ker je bil
proti Besedi. To je to, kar je začelo. To je točno to, kar je sprožilo vso to stvar. To je bilo
obračanje vstran od Božje Besede. Ne zato, ker je morda Eva nekoč oklofutala Kajna,
vidite. To ni bilo zaradi tega. Stvar, ki je povzročila vse to, je bila, da se je ona obrnila
vstran od Besede. Ona se je obrnila od Besede. In ta stvar, ki se je začela s prostitucijo
v cerkvi živega Boga, v Kristusovi Nevesti je bila, da se je ona obrnila od Besede in
sprejela rimske dogme namesto Božje Besede. Kaj se je zgodilo z vsako organizacijo?
Zgodila se je ista stvar.

76 Torej… Toda za zadnje dni je obljubljeno, da bo On naredil pot za njeno obnovo.
Gospodova Beseda bo padla na zemljo, tako kot je On to storil na začetku. In kaj bo
obnovila na vsej poti? Kako se je to začelo? Proti Besedi! In kaj bo ta fant moral narediti,
ko se bo pojavil z maziljenjem Božjega Duha? On bo vrnil vero otrok nazaj k očetom.
Tako to On obnavlja.

In vi dobivate to isto Besedo, postavljeno na isto mesto, kot je ona tudi tukaj. Ona



DRUGI PEČAT 14

bo izvajala iste stvari. Jezus je dejal: »Če je nek človek moj… Tisti, ki Vame veruje, bo
dela, ki jih Jaz delam, tudi sam delal.« In ko so ga vprašali določene stvari, je dejal: »
Jaz delam samo tisto, kar mi pokaže Oče. Jaz ne delam ničesar, dokler tega najprej ne
vidim. To kar vidim, da dela Oče, to tudi Jaz delam. Moj Oče dela in prav tako tudi Jaz
delam.« Vidite? Mar ne vidite? Kajti, to je ravno tako, kot branje časopisa.

77 Torej najprej… Potem je on postal antikrist. On ni mogel biti antikrist samo v duhu.
In potem je postal antikrist in ta duh je vzel človeka, ki je poučeval isto stvar, kot je to
počel antikristov duh. In potem je on postal lažni prerok z antikristovim duhom. Vidite?
In sedaj, kaj je z ljudmi v organizaciji? Pripravite se. Jaz ne vem, kaj vi mislite o tem. V
redu.

Torej, on končno postane zver. Sedaj počakajte, mi bomo do tega prišli kasneje.
Vidite? V redu. Ker je takšno Satanovo trojstvo - Satan ves čas… Satan: antikristov duh
(inkarniran antikristov duh), lažni prerok in potem postane zver. Vidite? Ko… Ne demon,
to je  bilo  v  tem antikristu,  toda ko je  sam Satan vržen ven,  on prihaja  navzdol  in
prevzema mesto,  kjer  je  bil  demon.  Potem je  hudič… Potem je  hudič  inkarniran  v
človeku. To samo ponavlja sebe.
78 To je to, kar je bil Juda Iškarijot. In kaj je on storil? Ali je bil eden izmed fantov, ki
so bili proti Kristusu? Kajti, on je bil blagajnik. On je hodil z Njim. Zagotovo. Hodil je
skupaj z njimi, šel je tja ven in izganjal hudiče in delal točno to, kar so delali oni.

In Kristus je bil inkarniran Bog - Bog, inkarniran v telesu, Emanuel. In Juda je bil
sin pogube, tako kot je Jezus bil Božji Sin. Inkarniran Bog. Inkarniran Bog in inkarniran
hudič. Nekateri ljudje vidijo v tistem času samo tri križe. Bili so štirje. Trije so bili na
Golgoti, ki jih mi vidimo. Jezus je bil na sredini, en razbojnik na Njegovi levici in en
razbojnik na Njegovi desnici. In pazite.

Prvi razbojnik je dejal drugemu, pravzaprav je dejal Jezusu: » Če…« Torej, vi veste,
da je On Beseda. »Če si ti Beseda, mar ne boš rešil Sebe? Mar ne boš naredil nič glede
tega?« Ista stvar je tudi danes.

79 Mar niste slišali teh starih hudičev, ki so prišli in govorili: »Če verjameš v Božansko
ozdravljenje, tukaj je nekdo s slabimi očmi. Mar ne boš odprl njegovih oči? Udari me s
slepoto! Udari me s slepoto!« Ta isti stari hudič. »Stopi s križa in ti bomo verjeli.« »Če si
ti Božji Sin, spremeni to kamenje v kruh.« Isti hudič. Vi samo pojdite vstran od njih.
Tako je tudi Jezus storil. On nikoli ni igral klovna pred nobenim izmed njih.

Dali so mu vrečo čez glavo - čez njegove dragocene oči, na ta način in vzeli palico
ter ga udarjali po sredi glave in govorili: »Povej nam, če si ti prerok, sedaj nam povej,
kdo te je udaril? (Med sabo so si izmenjevali palico.) Torej, povej nam, kdo te je udaril
in mi bomo verjeli, da si prerok.« Nikoli ni odprl Svojih ust. On je samo stal tam. Ni igral
klovna.  On dela  samo tako,  kot  Mu pokaže Oče.  Naj  samo nadaljujejo.  Njihov čas
prihaja. Nikar ne skrbite.
80 Torej, oni so se dotikali Njegovega oblačila in niso čutili nobene sile. Toda neka
majhna žena je imela potrebe in se je samo dotaknila Njegovega oblačila in On se je ozrl
ter dejal: »Kdo se me je dotaknil?« Kakšen drugačen dotik. To je odvisno od tega, kako
se Ga vi dotikate, vidite, kaj vi verujete. Ali sedaj vidite?

Torej,  tako kot  bo Satan inkarniral  sebe od antikrista do lažnega preroka in v
dnevih Judov je bil antikrist med zgodnjo cerkvijo… On postaja v mračnih dobah lažni
prerok za svet. Vidite kje, tam je… Kje je čaša nečistovanja? Torej, to je ta cerkvena
doba.

81 V času, ko Cerkev odide domov, on postane zver. On postane inkarniran hudič, sam
rdeči zmaj. Oh, moj! Ali ne morete videti, na kaj mislim? On se potem inkarnira v svojih
ljudeh. On ima svoje ljudi  vezane s svojo silo.  Lažni  prerok jih je s prerokovanjem
pripeljal v to, jih predal močni prevari, da verjamejo v laž in da bi bili s tem obsojeni, ko
zanikajo Besedo z obličjem pobožnosti.

Bog deluje na Svojem mestu v trojstvu: opravičenje, posvečenje in inkarnira Sebe
v svojih ljudeh s krstom v Svetem Duhu. Ista stvar, hudič je enostavno v tipu, po vzoru
Kristusa. Oh, Satan inkarnira sebe.

82 Sedaj poglejte, Satan… Ko Jezus inkarnira Sebe v svojih ljudeh, je to življenje, ki je
bilo v Kristusu, v osebi. Kaj bi se zgodilo, če bi vzeli življenje iz vinske trte in ga postavili
v bučno rastlino? Ona ne bi več rojevala buč, temveč bi rojevala grozdje. Kaj če bi vzeli
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življenje iz breskvinega drevesa in ga postavili  v hruškovo drevo? Ali  bi  to rojevalo
hruške? Ne, rojevalo bi breskve. Življenje govori o tem, kaj je to. Vidite?

Ko slišite ljudi, ki govorijo, da so dobili Svetega Duha, a zanikajo Besedo, je potem
tu nekaj narobe. Sveti Duh je napisal Besedo. In Jezus je dejal to: »Če ima nek človek v
sebi Mojega Duha, bo delal Moja dela.« Ali želite to prebrati? Ali želite to zapisati? To je
sveti Janez 14, 12. Da. V redu. »Kdor veruje Vame, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi
sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem Jaz k Očetu.«

Potem ga On posveti in očisti, tako da lahko stoji pred Bogom. Ta kapljica črnila
pade tja in ga prenese preko prepada. Vidite?

83 Torej, poglejte. Satan, ko on inkarnira sebe v svojih ljudeh, oni izvajajo dela, ki jih
je on delal. Mar ne vidite? Kaj je on storil? Prišel je naravnost do nedolžne žene, jo
zavedel in to je natanko to, kar nekateri od teh hudičev počnejo. Oni pridejo naravnost
na to mesto, kjer mali pastor začenja s svojo službo, vstopijo in govorijo: »Oh, če bi se
le pridružil nam…« To je isto hudičevo delo. Torej, to je resnica!

In ko se Satan inkarnira v svojo cerkev,  da bi  bil  hudič,  potem so oni  tisti,  ki
počenjajo umore in ubijanja in tako dalje,  ker je Satan na prvem mestu predvsem
ubijalec, lažnivec in tat. V redu.

Kaj Satan počne, ko to dela, ko on postane inkarniran med svojimi ljudmi? Njegova
dolžnost je, da je prekanjen. On je prekanjen. Preiščite Sveto Pismo in mi pokažite, kje
je Bog kdajkoli deloval z intelektualnimi ljudmi. Raziščite to in poglejte, ali niso vedno
intelektualci obsedeni s hudičem. To je velika beseda, vendar je resnica. Izzivam vas, da
preučite rodovnik od Abela do Kajna in teh 14 generacij, preučite jih in poglejte, kateri
so bili na strani pametnih in kateri so bili tisti, ki so bili ponižni.
84 Zakaj Jezus ni izbral takšnih ljudi? On je vzel ribiče in ljudi, ki se niso znali niti
podpisati in jih postavil kot glavo Svoje Cerkve. To je točno. Modrost je nič. To je v
nasprotju s Kristusom. Svetna modrost je vedno v nasprotju s Kristusom. Jezus nam
nikoli ni dejal, da naj gremo in gradimo izobraževalne religijske ustanove (nikoli ni tega
naredil),  da bi imeli  svetopisemske šole. On je dejal: »Pridigajte Besedo, pridigajte
Evangelij!« In potem, če je On dejal: »Ti znaki bodo spremljali  tiste, ki  verujejo…«
Vidite, vi boste morali imeti… Z drugimi besedami, On je dejal: »Pojdite in pokažite
Božjo silo vsem narodom.«

Torej, bodite pozorni. Satanova naloga je, da sprevrže Božjo Besedo z modrostjo
razpravljanja. Oh, moj! Oh, potem on označuje svoje ljudi skozi zavračanje originalne
Besede. (Ali boste še malo potrpeli z mano, da bi to dobili? Ne želim, da bi to zgrešili.)
Dovolite mi, da vam pokažem primer, tako da bi to lahko videli - v Besedi je vse v tipih.
Vi ne bi smeli oditi zmedeni.

85 V Stari  zavezi,  ko je  bil  človek prodan v suženjstvo,  je  na vsakih petdeset  let
nastopilo jubilejno leto (devetinštirideset let, nato pa jubilejno leto). In ko je suženj to
slišal in je želel oditi kot svoboden, ni bilo tam ničesar, kar bi ga lahko zadržalo, da ne bi
odšel v svobodo. On bi lahko vrgel dol svojo motiko in dejal: »Tako dolgo,« in je odšel
nazaj domov. Trobenta je zadonela. To je res.

Če pa ni želel oditi in je bil zadovoljen s svojim gospodarjem, potem bi ga pripeljali
v tempelj in vzeli eno šilo (saj veste, kaj je šilo), preluknjali njegovo uho in naredili
luknjo v ušesu. In to je bil znak, da se nikoli več ne more vrniti nazaj. Ali je to res?
Moral je ves čas služiti gospodarju. Ne zanima me, kolikokrat bi jubilejna trobenta zopet
zatrobila,  ne glede na to, kaj bi  se zgodilo,  on je svojo rojstno pravico do svobode
absolutno prodal.
86 In ko človek zavrne evangelijsko resnico, ga Satan zaznamuje. Kje? Na ušesu. On
ga ogluši, tako da ne more več slišati resnice in je zaključil. Če on ne želi slišati resnice,
ostaja s skupino, s katero je. »Spoznali boste Resnico in Resnica vas bo osvobodila.«
Resnica osvobaja.

Bog zaznamuje Svoje, ko oni pridejo. Bog zaznamuje Svoje skozi potrditev Njegove
obljubljene Besede skozi njih. To je res, sveti Janez 14,12. In morali bi zapisati še eno
stvar: Marko 16. Jezus je dejal: »Ta znamenja bodo spremljala tiste, ki verujejo.«

87 Vzemimo to sedaj, samo za minuto. Ali se je On šalil? Ali je On s tem tam mislil
samo apostole, kot bi nam nekateri to poskušali povedati? Poglejte, preberite prejšnji
del tega. »Pojdite po vsem (Kam?), po vsem svetu, pridigajte ta evangelij  (Komu?)
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vsemu stvarstvu.« To ni niti tretjina tega, kaj je mišljeno tukaj. »Ta znamenja bodo
spremljala po vsem svetu vsako bitje, kjerkoli se ta evangelij oznanja. Ta znamenja
bodo spremljala tiste, ki to verjamejo,« ne le majhne peščice.

Kot mi je nek prijatelj  nekoč dejal: »Bog je dal  dar ozdravljenja le dvanajstim
apostolom.« Oh! Mnogo bratov je sedelo tam, ko je vstal in to povedal. On je dobil
dovolj tega v naslednjih nekaj minutah. Torej, zdaj poglejte: »Vsemu svetu, vsemu
stvarstvu, ta znamenja jim bodo sledila...«

88 Ne jemljite Satanovega znaka nevernika. Torej, on bo skušal to postaviti na vas
nocoj, če bi lahko to naredil. On vas bo potisnil ob steno in vi boste prišli ven ter rekli: »
Ah, nisem ravno prepričan o teh stvareh.« Pojdite domov in to preučujte. In potem
bodite resni in molite, kajti v tem trenutku je vse preveč svetopisemsko, v tem svetem
trenutku. To se je dogajalo že leta in je dokazano. Prišli smo naravnost do tega in to je
ura. To je čas.

Torej, ne pustite mu, da vam to zabije v uho - svoj znak nevernika. Vidite? Kajti on
je bil nevernik od začetka. On je o tem dvomil. V redu. Oh, sploh ne pustite - ne dovolite
mu, da bi s svojo modrostjo vzel Pismo in ga sprevrgel ter preobrnil s svojo modrostjo, z
močjo obrazložitve. Vi samo bodite ponižni in recite: »Bog je tako rekel in to je vse, kar
je potrebno.« Sedaj. Oh, poslušajte. (Torej, mi bomo zamudili, zato je bolje, da se ravno
tu zaustavimo in da začnemo.)
89 Zdaj pa pojdimo k drugemu Pečatu. Ko je ubito in vstalo Jagnje to odprlo, je drugo
živo bitje podobno volu reklo: »Pridi in poglej, kaj je skrivnost Pečata.« Torej, mi to
dobivamo. To Jagnje, ali se spomnite, mora odpreti vsak Pečat. In drugo živo bitje... Če
ste  to  opazili,  med  rutinskim pregledom,  ki  smo  ga  pravkar  opravili  s  cerkvenimi
dobami, to je ista stvar. V prvem verzu je bil lev. Sledeče je kakor tele, oziroma kakor
vol ali nekaj takega. In to živo bitje je dejalo: »Pridi, poglej,« ko je Jagnje odprlo Pečat.
In nato je odšel pogledat.

In ko je vstopil, kaj se je zgodilo? Poglejmo, kaj je našel. »Pridi in poglej.« Tu
obstaja neka skrivnost,  ki  je  zapečatena.  Bila  je tukaj  skoraj  več kot  dva tisoč let.
Poglejmo, kaj je to. Torej, ugotovili  smo, da je videl, kaj? Rdečega konja, kako gre
naprej.

90 Torej, moje razumevanje tega (to je po mojem razumevanju), da ta velik meč, ki je
bil  v  njegovi  roki...  Torej,  mi  imamo približno  tri  stvari,  ki  jih  moramo obdelati  v
naslednjih petnajstih do dvajsetih minutah. Samo preberimo in poglejmo, kaj On tukaj
govori.

Tedaj je prišel… (Četrta vrstica) … Tedaj je prišel drug konj, rdeč kot ogenj (prvi je
bil bel).

Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo dano odvzeti mir z zemlje, tako da se ljudje koljejo
med seboj. In dan mu je bil velik meč.

91 Torej,  tukaj so simboli  in želimo, da jih pogledamo od blizu. Ampak po mojem
razumevanju je najboljša stvar, kolikor vem, vidite, Jezus je napovedal isto stvar v
Mateju 24. Vidite? Dejal je: »Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah in le o vojnah
in govorice o vojnah in vojne...« Toda dejal je še: »To še ni vse.« Vidite? Čas še ni
prišel.

Vidite, oni so postavili Jezusu tri vprašanja. Vidite? In On jim je odgovoril na ta tri
vprašanja. To je točka, kjer se veliko naših bratov zmede, poskušajo uporabiti... Bratje
adventisti glede tega sedmega dne in tako naprej, tam nazaj. »Gorje nosečim in doječim
materam ter vrata bodo na sobotni dan zaprta,« in take stvari. Moj! To se sploh ne
nanaša na vprašanje, sploh ne. On je odgovarjal na tisto, kar so ga vprašali, vendar On
v tem ni šel do zadnjih dni.
92 On je dejal: »Vi boste slišali…« (Torej, mi tukaj obdelujemo samo eno stvar. V teh
nekaj večerih bomo prišli do nečesa večjega.) Poglejte, On je dejal: »Vi boste slišali o
vojnah in govoricah o vojnah in tako dalje. Vendar še to ni… Vidite, oni se bodo vrnili
nazaj in vas bodo izročali,« in podobne stvari… Oh, to še ni to. Toda ko je nastopil čas,
jim  je  govoril  o  tem,  kar  so  ga  vprašali  o  koncu  sveta:  »Kdaj  bodo  vse  te  stvari
nastopile, ko bo prišel čas, da tam ne bo ostal kamen na kamnu? Kakšen bo znak tega?
In kdaj bo nastopil konec sveta?« Oni so ga vprašali tri stvari.

Potem ko je On dospel do konca sveta, je dejal: »Ko boste videli smokvino drevo,
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kako poganja listje, tedaj boste vedeli, da je čas blizu, pred vrati. Resnično, povem
vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi.«

Kako bi nevernik brez razlage želel to uporabiti na tem. On je dejal: »Ta generacija.
« Ne tista generacija, ki ji je On govoril, temveč generacija, ki bo videla, kako smokva
poganja listje.

93 Sedaj vas bom nekaj vprašal. Le poglejmo nečemu naravnost v obraz. Izrael je
sedaj  prvič  po  2500  letih  narod.  Najstarejša  zastava  na  svetu  se  nocoj  vije  nad
Jeruzalemom. Izrael je v svoji domovini.

Tukaj  je  bil  nek  brat,  ki  je  želel  postati  misijonar  -  čutil  je  potrebo,  da  gre
misijonarit k Judom. Jaz sem dejal: »Ti boš morda spreobrnil enega.«

Oh, ljudje mislijo, da ves narod… Ne, gospod. Izrael se spreobrne kot narod in ne
kot oseba. »A narod bo rojen v enem dnevu.« To je Izrael. Ves Izrael je rešen. Samo
spomnite se tega, Pavel je tako dejal, ves Izrael je rešen. Torej, bodite pozorni. Ves
Izrael. To je popolnoma res.

94 Sedaj bodite pozorni na to. Toda On je dejal: »Ko boste videli smokvino drevo in
vsa druga drevesa, kako poganjajo liste…« Torej poglejte. Nikoli v 2500 letih ni bilo
takšnega časa, da bi Izrael prišel v svojo domovino. Imeli smo majhno predstavo: »Tri
minute do polnoči.« Tam je on kot narod, šesterokraka Davidova zvezda vihra in vse te
stvari.

Ali je kdajkoli obstajal čas, da bi denominacije imele prebujenje, kot ga imajo v
zadnjih nekaj letih? Samo proučujte sedaj to, mi smo doma. Ali so se denominacije
kdajkoli razcvetele pod katerokoli službo človeka tako, kot so se v času Billya Grahama -
metodisti, baptisti in tako dalje? Kdaj bi kdajkoli prej obstajal človek (preiščite svojo
zgodovino), ki bi odšel k formalni cerkvi z imenom, ki se končuje z h-a-m? V zaporedju:
»A-b-r-a-h-a-m«. Sedaj poglejte, ime Abraham ima 7 črk, A-b-r-a-h-a-m, toda naš brat
Billy Graham ima G-r-a-h-a-m, kar je 6 črk, ne 7 (ta svet). To je mesto, kjer on služi -
zemeljski cerkvi.

95 Zemeljska cerkev je bila Lot v Sodomi. In ko je ta oseba odšla dol, da bi pridigala in
jih je zaslepila z evangelijem, je bil Nekdo, ki je stal z Abrahamom in Abraham ga je
imenoval: »Elohim, Gospod.« Torej, ko je Abraham videl prihajati trojico, je dejal: »Moj
Gospod.« Ko je Lot videl, da prihajata dva, je dejal: »Moja gospoda.« Tukaj je razlika.
Ali vidite svoje trojičarsko delo? Jezus je dejal: »Tako kot je bilo v Lotovih dneh…« Ali
vidite to?
96 Poglejte. Preroki. Tam je bil Eden, ki je prišel k duhovni Cerkvi, Navesti, Abrahamu,
ki od začetka ni bila v Sodomi. Poglejte, kaj je On storil? On ni nikoli pridigal, kot sta to
počela ona dva. On jih je učil, toda potem je naredil pred njimi znamenje. On je pokazal
mesijanski znak. On je bil z hrbtom obrnjen proti šotoru in je dejal: »Abraham…« In
sedaj se spomnite, njegovo pravo ime je še do pred nekaj dnevi bilo Abram. Toda On je
dejal: »Abraham, kje je tvoja žena S-a-r-a-h?« Nekaj dni pred tem se je imenovala S-a-
r-a.

Abraham je dejal: »Ona je v šotoru izza Tebe.«

In On je dejal: »Abraham, Jaz… (tukaj je ponovno osebni zaimek). Jaz te bom
obiskal po obljubi, ki sem ti jo dal.« Ali vidite, kdo je to bil? Človek v prašnati obleki, ki
je jedel telečje meso in pil kravje mleko ter jedel koruzni kruh. Da, gospod. Bog, Elohim,
razodet v telesu: za zadnje dni je obljubil, da se bo ponovno razodel v telesu. Bodite
pozorni: »Abraham, kje je tvoja žena Sarah?«

»Ona je v šotoru izza Tebe.«

Dejal je: »Jaz te bom obiskal.«

97 In gospa, seveda, glede na to, da je bila stara 100 let, se je nekoliko nasmehnila
preko svojega ramena - zadaj v šotoru, izza šotorske zavese. Dejala je: »Jaz stara
žena…« Že pred leti sta nehala živeti kot mož in žena, saj veste, ker je bil on star 100
let, a ona jih je imela 90. Dejala je: »To se nikoli ne bo zgodilo.«

In On je dejal: »Zakaj se je ona smejala? (Huuh - s hrbtom obrnjenim k šotoru.)
Zakaj se je smejala, rekoč: »Kako se more to zgoditi?«« Vidite, On mu je pokazal znak.

Torej, on je obljubil, da se bo to v zadnjih dneh ponovno ponovilo. Dva človeka sta
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prišla dol in pridigala Besedo ter jim rekla, naj gredo od tam, ker bo to mesto zgorelo in
tako naprej. In tudi je. In Lot je bil osupel - zemeljska cerkev tam spodaj v grehu in
blatu, toda še vedno se je opotekala v svojih organizacijskih programih. Toda Nevesta…
Ta Človek ni nikoli odšel k njim. On je samo šel in poklical tip Neveste. Torej, mi smo v
zadnjih dneh. Vidite?

98 Sedaj poglejte. Ti si dejal: »Tam je Bog razodet v telesu.« Jezus sam je dejal: »Kdo
me obsoja?« Dejal je: »Ali ni v vašem Svetem Pismu napisano, v vašem zakonu, da so ti
preroki,  h  katerim  prihaja  Božja  Beseda…«  (Jezus  je  dejal,  da  Beseda  prihaja  h
prerokom, ker je bil On v vseh stvareh po Pismu.) On je dejal: »Torej, Božja Beseda
pravi, da Beseda prihaja h prerokom in vi jih imenujete bogovi, ker Božja Beseda prihaja
k njim.« Dejal je: »Kako boste potem obtožili Mene, ker govorim, da sem Božji Sin?« Z
njihovim lastnim zakonom… Oh moj, tukaj ste vi, vidite? Torej, kje smo mi? Mi smo na
koncu časa.

99 Torej, poslušajte zelo pozorno. Mi ugotavljamo, da bodo tam vojne in govorice o
vojnah. In mi vidimo, da je smokvino drevo pognalo svoje liste in tudi druga drevesa so
pognala svoje liste, metodisti, baptisti, prezbiterijanci in vsi so spustili svoje liste, velika
prebujenja so v teku. Jaz verjamem, da Bog zbira Nevesto za zadnjo uro, te izbrane. Oh,
moj!

Sedaj poglejte. Razmislite sedaj o Janezu, kaj je videl - od teh stvari, ki jih je videl.
Rdeči konj in njegov jezdec sta prišla naprej in dana mu je bila sila, da ubija z velikim
mečem.

100 Tukaj je moje razodetje o tem: to je znova Satan. To je ponovno hudič, vendar v
drugi obliki. Torej, mi vemo, da se Pečati nanašajo… (kot sem to dejal prejšnji večer) in
Trobente se nanašajo na civilne vojne med ljudmi, vidite, med narodi. Toda vi tukaj
ugotavljate, da ima ta človek meč, tako da se to nanaša na cerkveno politično vojno.
Mogoče vi ne mislite tako, vendar bodite pozorni nekaj minut.

Bodite pozorni na spremembo barve teh dveh konj - isti jezdec, menja barvo konja.
A konj je žival in žival kot simbol v Svetem Pismu predstavlja moč. Isti sistem, ki jezdi
na drugi barvi moči od nedolžno bele do rdeče. Vidite? Glejte ga sedaj, kako prihaja.

101 Ko je on krenil na začetku, je bil samo… Pravzaprav je bil med njimi samo majhna
doktrina, imenovan nikolajizem. Seveda, to ne bi nikogar ubilo. To je Razodetje 2:6, če
si želite to zapisati. On ne bi nikogar ubil. To je samo doktrina, samo en duh med ljudmi.
Torej, on ne bi nikogar ubil.

On je bil tako nedolžen, ko je jezdil na tem belem konju. »Veste, mi bi lahko imeli
po vsem svetu veliko razširjeno cerkev. Mi bi jo lahko imenovali univerzalna cerkev.«
Oni jo še vedno tako imenujejo. O, da. Vidite? Torej: »Mi bi  lahko imeli… Oh, to je
popolnoma nedolžno. In to je tako nedolžno. To je samo skupina ljudi. Mi se bomo zbrali
zaradi druženja.« Vidite, to je zelo nedolžno. To je belo, to je bil bel konj. Vidite?

102 Torej, to so cenjeni ljudje, bolje oblečeni in izobraženi, saj veste, kot »ptice s tujim
perjem«, vi veste, mi bomo skupaj prišli do stvari. »In ta siromašna skupina, zakaj, če
se oni želijo še naprej opotekati, v redu. Toda mi bomo dosegli, da bo v našo cerkev
prihajal  boljši  razred ljudi.  Če bomo lahko sebe izvlekli  ven,  bomo postali  skupina
prostozidarjev in tako dalje, saj veste. Mi bi te stvari uredili…, ali čudni člani,« - kot so
oni. Ne loža čudnih članov, toda vi veste, kaj mislim. To je pravim vernikom čudno.
103 Z drugimi besedami: »Mi želimo majhno skupino, lahko jo imenujemo naš mali
sindikat. To je samo doktrina in to zelo nedolžna. Bratje, zakaj, mi nimamo nič proti
vam, zagotovo ne. Vi ste v redu, toda veste, mi čutimo, da imamo delo in vse… Mi bi bili
boljši, če bi se držali skupaj.« Vidite? To se je razvijalo, dokler se to dokončno ni zgodilo.
Da, gospod. Priti skupaj.

Toda ko je ta strašni zavajajoči duh (oh, človek) postal inkarniran - inkarniran duh,
ta doktrinarni duh - postal inkarniran v človeku, da bi zavzel Kristusovo mesto, je moral
biti slavljen in to se je obrnilo v to, da je bil slavljen kot Kristus.

104 Z drugimi besedami, zgoraj v Vatikanu (torej, jaz sem bil točno tam), tam piše
VICARIVS FILII DEI in to je izpisano v rimskih številkah. Torej vi samo potegnite črto v
podnožju  teh  rimskih  številk  in  to  pomeni:  »Namestnik  Božjega  Sina.«  Z  drugimi
besedami,  on je  namestnik.  Vi  veste,  kaj  pomeni  biti  namestnik.  To je  pravzaprav
zavzemanje mesta nekoga drugega. On je en namestnik, namesto Božjega Sina. In
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Sveto Pismo je dejalo: »Naj tisti, ki ima modrost, izračuna število zveri, ker je to število
človeka in njegovo število je 666.« In sedaj samo vzemite VICARIVS FILII DEI in izpišite
eno vrsto rimskih številk - za V je 5, za I je 1 in to vse skupaj seštejte in poglejte, če ste
dobili število 666.

105 Sveto Pismo je dejalo, da bo on sedel v Božjem templju in bo slavljen kakor Bog.
Ko je ta majhna doktrina postala inkarnirana, je on postal namestnik namesto Božjega
Sina. Vidite, oh moj! Ta strašen prevarantski duh! Če želite to prebrati, preberite v 2.
pismu Tesaloničanom 2,3 in boste videli, kje je to.

In seveda, vi se spomnite, da je Satan glava vseh političnih sil vsakega naroda.
Koliko od vas to ve? Ali  si  želite to zapisati? Matej 4,8. Satan je odvedel Jezusa na
visoko goro in mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta, ki so kdajkoli bila ali bodo. Govori
o osebi! On je dejal: »Jaz ti bom to dal, če se mi pokloniš.« Toda Jezus je vedel, da mu
bodo ona predana.

106 To je to,  kar oni  govorijo: »Kaj boste vi,  skupina ubogih kotalečih svetnikov.«
Ampak, mi bomo dobili svet! »Krotki bodo podedovali zemljo.« To je to, kar je dejal
Jezus. Vidite?

Poglejte, Jezus je vedel, da mu bodo ona pripadala, tako da je dejal: »Odidi, Satan.
Pisano je (ponovno v skladu s Pismom, vidite), časti Gospoda in samo Njega.«

Torej, ko se on kot glavni demon inkarnira v tem super religioznem človeku (kot je
napovedalo Sveto Pismo), potem združuje svojo cerkev in državo. Obe njegovi sili sta
združeni skupaj, vidite? Ko je antikristov duh izšel ven, je bil to samo en duh. In potem,
kaj je to postalo? To je potem postalo… Sedaj bodite pozorni na ta Pečat. Ko je duh
prišel ven, je to bil antikrist, nasprotnik Kristusovega učenja.

107 V redu. Naslednja stvar, ki jo je naredil… Kristus je postavil svojo Cerkev, da bi ona
bila proti grehu. »Oh, to ni pomenilo tega. Ni pomenilo to. To je bilo za nekoga drugega.
To je bilo na stotine let tam nazaj v preteklosti. To ni za nas.« To je anti - proti. In
potem je to postalo… Torej, jezdec je prijezdil ven, on ni imel krone, vendar mu je bila
dana pozneje… Ta bel konj. On je imel lok brez puščice, vidite?

Tako, ko je on prišel naprej… Nato mu je bila dana krona, ker vi ne morete postaviti
krone  na  glavo  duha.  Toda  ko  je  duh  postal  inkarniran  v  drugem  delu  svojega
skrivnostnega delovanja (v drugem delu službe), je po delovanju antikristovega duha
lažni prerok postal kronan.

Torej, mi ga sedaj vidimo. Sedaj on postaja, ko to jemlje… Potem je on skoraj…
Satan kontrolira politične sile sveta.

108 Torej,  on  je  prispel  do  mesta,  kjer  naredi  univerzalno  cerkveno silo  in  jemlje
religiozno silo.

In mar ne razumete bratje moji, ko se ta narod pojavlja v 13. poglavju Razodetja,
je  bila  ta  mala  žival  povzdignjena kakor  jagnje  in  je  imela  dva rogova -  civilno  in
duhovniško silo. Toda on je naredil isto stvar, kot jo je naredila zver pred njim. Čudno
je, da je Amerika pod številko 13 in tudi žena. In čudno je, da se pojavlja v 13. poglavju
Razodetja. Mi smo začeli s trinajstimi črtami na zastavi, trinajstimi zvezdami, vse je
trinajst, trinajst, trinajst, vso pot tja dol in vse je žena, žena, žena, vso pot tja dol.
109 In to se končno končuje, jaz napovedujem, da jo bo nadzorovala ženska. Spomnite
se, da je bilo pred tridesetimi leti, ko sem to povedal in od teh sedmih stvari, ki sem jih
napovedal, se jih je pet izpolnilo. In oni so sedaj izbrali človeka, da jo popelje notri. In vi
ste tukaj skozi vašo politiko to izglasovali.

V redu. Toliko stvari  je,  ki  bi  jih morali  povedati,  da skoraj ne morete priti  do
želenega mesta. Poglejte sedaj. Ne bom vas dolgo zadrževal, če bom lahko del tega
prenesel na jutrišnji večer.

110 Poglejte. Bodite pozorni, ko Satan… Torej vsak, ki se zaveda, da Satan kontrolira
vse politične sile sveta… On je tako dejal. Matej 4. poglavje, vi ste to že dobili in 8.
vrstica. Vsa kraljestva pripadajo njemu. To je razlog, zakaj se oni borijo, vojskujejo in
ubijajo.

Torej spomnite se… Ali ni to čudno? Njim je bil dan meč, da se ubijajo med seboj.
Oh, moj! Poglejte sedaj. Torej, ko je on to storil, še ni imel duhovniške sile, toda začel je
z  demonom lažnega  učenja  in  učenje  je  postala  doktrina.  Ta  doktrina  je  postala
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inkarnirana v lažnem preroku in potem je on prišel naravnost do pravega mesta. On ni
nikoli odšel do Izraela, on je odšel v Nicejo, v Rim.

111 Potekal je koncil in oni so izbrali glavnega škofa in potem so skozi to združili cerkev
in državo skupaj. Potem je on spustil svoj lok, sestopil s svojega belega konja in sedel
na svojega rdečega konja, ker je lahko ubil vsakega, ki se z njim ne bi strinjal. Tu je vaš
Pečat. Isti fant! Poglejte ga, kako jezdi s tem naprej v večnost, vidite? Združuje obe sili
skupaj, isto stvar, ki jo oni poskušajo narediti sedaj, ista stvar.

112 Danes  in…  To  je  čudna  stvar.  Mogoče  tega  ne  razumete,  toda  danes  se  je  iz
baptistične skupine v Louisvillu (vi ste to slišali po radiju) dvignil nek govornik in… Koliko
vas je to slišalo? Vidite? Točno, tukaj ste vi. Oni so želeli in so sedaj v cerkvi vprašali, ali
bi se zares morali pridružiti katoliški cerkvi, mi bi vendar morali biti v nekem občestvu z
njimi. In istočasno, ko se je v Louisvillu to dogajalo, Bog tukaj odkriva svojim ljudem
Pečate, da bi  nam pokazal: »Ne delajte tega!« Ali  vidite, kako oboji  delajo skupaj?
Zapomnite  si,  vrana  in  golob  sedita  na  isti  palici  za  ptice  na  barki.  Tukaj  ste  vi,
zagotovo. Samo spomnite se.

113 Torej, mi ugotavljamo, da on združuje svoje sile. Potem ko postaja oboje, in država
in cerkev, to duhovništvo, kaj boste potem storili? On formira svojo lastno religijo in
sedaj lahko stori karkoli želi storiti. In potem ima pravico, da pošlje v smrt vsakogar, ki
se ne strinja z njim.

To je točno to, kar je on tudi delal. In on je delal natanko tako. In ko se resnični
svetniki živega Boga, ki so se držali Besede, z njim in njegovimi dogmami niso strinjali,
jih je poslal v smrt.

114 Torej, brat Lee Vayle in vi, tukajšnji učitelji nicejskega časa in zgodnje cerkve, jaz
ne vem ali  ste  to  brali  ali  ne.  Če to  želite  prebrati,  boste  to  našli  v  »Schmucker's
Glorious Reformation«. In našli boste, da je sveti Avguštin od Hippo-a postal duhovnik v
rimski cerkvi in je imel priložnost… Sveti Duh je nekoč poskušal vstopiti v njega, a on je
to zavrnil. Koliko od vas učiteljev to ve? On je zavrnil Svetega Duha.

To je natanko tip današnje protestantske cerkve, ki je zavrnila Svetega Duha. On
se je vrnil nazaj v Hippo in je bil osebno tisti, ki je podpisal ta dokument, v katerem bi
po Božjem razodetju bilo popolnoma v redu in Bogu prijetno, da se vsaka oseba, ki ne
veruje v skladu z učenjem rimskokatoliške cerkve, pošlje v smrt.

115 Sedaj poslušajte. Jaz to citiram iz knjige o mučencih: »Od časa svetega Avguština
od Hoppo-a, pa vse do leta 1586, je po knjigi mučencev iz Rima, rimskokatoliška cerkev
poslala v smrt 68 milijonov protestantov.« Ali je bil njegov meč rdeč? Ali je on jezdil na
rdečem konju? Kaj  je bilo  to? To je ista sila,  isti  jezdec.  Tukaj  je Pečat!  V knjigi  o
mučencih sami priznajo 68 milijonov mimo vseh tistih ostalih, ki so bili poslani v smrt.
Oh, milosti! V času temne dobe je bilo na milijone predanih levom in so bili umorjeni na
razne načine, ker se niso hoteli pokloniti tej katoliški dogmi. Vi to veste.

116 Koliko časa še imate? V redu, dovolite mi, da vam nekaj preberem. Odprite sedaj z
mano, dovolite mi, da vam nekaj pokažem. Slikovito podajmo to stvar samo za nekaj
trenutkov. Ravnokar mi je to prišlo na misel in bomo to sedaj prebrali. Prelistajmo do
Razodetja,  do  17.  poglavja  Razodetja.  Ostalo  nam je  še  15  minit.  V  redu.  Sedaj
poslušajte zares pazljivo, ko bomo brali. Vi, ki imate svoja Sveta Pisma, lahko odprete
na tem mestu. Jaz vam bom dal še malo časa, da bi to našli.

Ali si to našel, Lee? Jaz sem to našel v Schmuckersovi knjigi, vidiš, »Veličastna
reforma«, to je pojasnilo mučeništvo v Rimu, pod Vatikanom.

117 To je bilo tam v preteklosti, v času preganjanja ljudi svetega Patrika. In oni so
imenovali svetega Patrika za svojega svetnika. Sveti Patrik je bil katolik toliko kot jaz. In
vi veste, koliko sem jaz! On je sovražil doktrino te cerkve. On ni hotel priti k papežu. Da,
gospod.

Sveti Patrik je celo… Zakaj, ali ste kdaj šli tja gor v severno Irsko, kjer je imel svoje
šole? Vi veste, da mu ni bilo ime Patrik. Koliko od vas to ve? Njemu je bilo ime Suscat.
To je res. Izgubil je svojo malo sestro. Ali se spomnite, ko so oni…

118 V redu. Sedaj bodite pozorni. 17. poglavje Razodetja. Sedaj poskušajte odpreti
svoja srca in naj vas uči Sveti Duh.

…Tedaj je pristopil eden izmed sedmih angelov, ki so imeli sedem čaš…
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Torej, vidite, obstaja sedem čaš. Vi teh sedem poznate, ker gremo skozi njih. Vse
se odvijajo istočasno, po nadlogah, po cerkvenih dobah, na isti  način, ker je vse to
zapečateno v tej Knjigi, vse. In vse to se odigrava izmenično, eno sledi takoj za drugim
in druga v drugo. Tu sta dva duhova, ki delujeta - Bog in hudič. Vidite?

…ki so imeli sedem čaš, in spregovoril z mano: »Pridi, da ti pokažem sodbo nad
véliko vlačugo, ki sedi nad mnogimi vodami.

119 Sedaj poglejte sem, tu čez. Te vode, vlačuga. Kaj je to? To je ženska. Ne more biti
moški.  In ta ženska v Svetem Pismu simbolizira cerkev. Cerkev. Zakaj? Kristusova
Nevesta in tako dalje, ali vidite? To je ženska, cerkev.

Sedaj »vode«, kaj to pomeni? Poglejte sem. Tukaj preberite 15. vrstico o tem:

Rekel  mi  je  še:  »Vode,  ki  si  jih  videl,  kjer  sedi  vlačuga,  pomenijo  ljudstva  in
množice, narode in jezike.

Ta cerkev je vladala nad vsem svetom. Vidite? Sedela je nad mnogimi vodami (2.
vrstica).

Z njo so se vlačugali kralji zemlje (duhovno nečistovanje, pri čemer je njihov nauk
nikolajevska  doktrina),  prebivalci  zemlje  pa  so  se  upijanjali  z  vinom  njenega
vlačugarstva.« (človek, govoriš o skupini pijancev!)

Angel me je odnesel v Duhu v puščavo. Tam sem videl žensko…

120 In veste kaj? Sami katoliški spisi priznavajo, da je to njihova cerkev. Koliko od vas
to ve? Točno, v njihovih lastnih spisih. Jaz sem našel »Dejstva naše vere«, tako se sedaj
imenuje. To pripada nekemu duhovniku. V redu.

Angel me je odnesel v Duhu v puščavo. Tam sem videl žensko, kako je sedela na
škrlatni zvéri, ki je bila popisana z bogokletnimi imeni in je imela sedem glav in deset
rogov.

Torej,  bodite pozorni  na to,  na ta simbol.  Na teh sedem glav.  Sedaj  vidite  (9.
vrstica), tukaj je on dejal: »In te glave, ki si jih videl, je sedem bregov, na katerih sedi
ženska.« Rim sedi na sedmih hribih, vidite? Torej, tukaj glede tega ni pomote, vidite?
Sedem glav in deset rogov, vi veste, da so to kraljestva in tako dalje.

Ženska je bila oblečena v bager in v škrlat in bleščeče okrašena z zlatom, z dragimi
kamni in z biseri,  v roki pa je držala zlato čašo, polno gnusob in nečistosti  svojega
vlačugarstva.

Ta antikristov duh, vlačugarstvo, učenje, ki povzroča prešuštvo glede na Boga,
vidite? Torej, ona bi morala biti Nevesta, a izvaja prešuštvo, točno tako, kot ga je Eva -
točno tako, kot to tam počne cerkev.

121 Na čelu je imela napisano ime, ki je bilo SKRIVNOST: »VÉLIKI BABILON (in skoraj
vsakdo ve, da je Babilon Rim), MATI VSEH VLAČUG IN GNUSOB NA ZEMLJI.«

(Poslušajte sedaj 6. vrstico.)

Videl sem, da je ženska pijana od krvi svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev. Ko
sem jo zagledal, sem se silno začudil.

Ona je bila tako lepa, s križem in vsemi ostalimi stvarmi na sebi. Kako bi ona lahko
bila kriva za pitje krvi svetih? To ga je vznemirilo. Sedaj jim bo on povedal.

Angel pa mi je rekel: »Zakaj si se začudil? Razložil ti bom skrivnost ženske in zveri,
ki jo nosi…

(Torej, tega ni pod nobenim Pečatom. To je nekaj drugega. In je dejal…) …in ima
sedem glav in deset rogov.

Zver, ki si jo videl, je bila, a je ni, vzdignila se bo iz brezna (nima temelja - papež),
a pojde v pogubo. Prebivalci  zemlje, katerih ime vse od začetka sveta ni  vpisano v
knjigo življenja (tu je izvoljeno seme)…

Kdaj je bilo vaše ime vstavljeno v Knjigo življenja? Ali je bilo to na prebujenju, ki
ste ga obiskali? Ne, gospod. Pred stvarjenjem sveta.

…se bodo začudili, ko bodo videli, da je zver bila, pa je ni, in da bo prišla.

Vidite, zver. Ena bo umrla, druga bo zavzela njeno mesto. Ona je bila in je ni. Ona
je bila, ona ni bila. Ona je bila in je ni in bo odšla v pogubo na ta način, vidite? V redu.
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122 Tukaj je um, ki ima modrost. (Koliko vas ve, da obstaja devet duhovnih darov in
eden izmed njih je modrost? V redu.)

Sedem glav je sedem gorá, na katerih sedi ženska.

(Oh, vi bi morali biti popolnoma slepi, gluhi in nemi, če tega ne bi dojeli.)

In je tudi sedem kraljev. Pet jih je padlo, eden je (Neron), drugi še ni prišel. Ko pa
pride, bo smel ostati le malo časa.

Vi se spomnite, kaj je on naredil: zažgal je mesto in to naprtil kristjanom in zvezal
svojo mamo na kos lesa, pripetega za konja in konj jo je vlekel po ulicah. Muziciral je,
medtem ko je Rim gorel. V redu.

Zver, ki je bila, a je ni, je hkrati osmi…

Poganski Rim je prerastel v papeški Rim. Ko je bil antikristov duh inkarniran in
kronan, je bil on kronani rimski kralj, in v državi in v cerkvi skupaj. Oh, brat! To je
pravzaprav polno tega, vidite?

in  eden  izmed  sedmih  (Kako  dolgo  bo  on  obstajal?  Oni  nikoli  niso  spremenili
sistema.), a pojde v pogubo.

Deset rogov, ki si jih videl, je deset kraljev. Ti še niso dobili kraljestva, ampak bodo
dobili kraljevsko oblast za eno uro skupaj z zverjo. (To so diktatorji. Ali vidite? Seveda.)

Ti so enodušni…(Poglejte tukaj. In potem govorijo o komunizmu!)

Ti so enodušni in izročajo svojo moč in svojo oblast zvéri.

Ti  se  bodo  bojevali  z  Jagnjetom,  a  Jagnje  jih  bo  premagalo,  ker  je  Gospod
gospodov in Kralj kraljev, in z Njim vred tisti, ki so poklicani, izvoljeni in zvesti.

Rekel  mi  je  še:  »Vode,  ki  si  jih  videl,  kjer  sedi  vlačuga,  pomenijo  ljudstva  in
množice, narode in jezike.

123 Deseteri rogovi, ki si jih videl, in zver, ti bodo vlačugo sovražili (ko je ta zaveza
prelomljena, o čemer sem govoril prejšnji večer): opustošili jo bodo in slekli, požrli njeno
meso in jo sežgali v ognju.

Ali ne veste, da je Sveto Pismo dejalo, da so kapitani ladij in vsi ostali, dejali: »Joj,
joj, to veliko mesto. Kako jo je doletela obsodba v eni uri?« Vidite?

Kajti Bog jim je vsadil v srce, da uresničijo njegovo misel, se združijo v eni misli in
izročijo svojo kraljevsko oblast zvéri, dokler se ne uresničijo Božje besede.

Ženska, ki si jo videl, pa je veliko mesto, ki kraljuje nad kralji zemlje.

124 Povejte mi nekaj… Rusija ne vlada nad vsem svetom. Mi ne vladamo nad vsemi.
Obstaja  samo en kralj,  ki  vlada nad vsem… Kot  to  Nebukadnezarjevo železo,  ki  je
prodiralo iz vsakega od teh prstov. To je Rim! Rim tega ne počne kot narod, temveč kot
cerkev.

Vsak narod pod nebom je pod Rimom. Ni čudno, če pravi: »Kdo se more boriti z
njim?« On lahko reče: »Mir!« In je vse urejeno. Vsak katolik govori: »Ne bojujte se več.
« In oni se ne borijo. To je vse. Kdo je sposoben narediti to, kar lahko naredi on? Nihče.
To je točno. Tako da se oni čudijo glede čudežev, ki jih more narediti. On lahko zaustavi
vojno. Edina stvar, ki jo mora narediti je, da samo reče: »Stop!« To je vse. Toda, ali
mislite, da bo to naredil? Zagotovo ne.
125 Poglejte. To kaže, da morajo oni ubijati drug druge, oni se morajo med sabo ubijati.
Na začetku njegov lok ni imel puščice, toda to počne njegov velik meč. On svoje umore
izvaja kasneje in se menja iz belega konja v rdečega - popolnoma isti hudič s svojim
mečem.

Kaj je Jezus dejal? Jezus je dejal: »Kdor prime za meč, bo z mečem pokončan.« Ne
vračajte udarcev. Vidite? Jezus je tisto noč, ko je govoril… On je to dejal, ko je Peter
potegnil meč. Delajte samo tako, kot je On delal. Samo pojdite naprej.

126 Torej, spomnite se, on je dobil meč. On gre z mečem v svojih rokah naprej, jahajoč
rdečega konja, jahajoč skozi kri vseh, ki se z njim ne strinjajo. Torej, ali to razumete?
Koliko vas to razume, kaj je sedaj ta Pečat? V redu. Torej, kaj je Jezus dejal? »Kdor
prime za meč, bo z mečem pokončan.« Ali je to res? V redu.

V redu. Ta jezdec in vsi subjekti njegovega kraljestva, ki so ubijali nazaj skozi dobe
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in so prelili vso to kri svetih mučencev, bodo pobiti z mečem Jezusa Kristusa, ko On
pride.  »Kdor  prime  za  meč,  bo  z  mečem  pokončan.«  Oni  so  vzeli  meč  dogme  in
antikrista in posekali resnične prave vernike vse nazaj skozi stoletja, na milijone. In ko
pride Kristus s Svojim mečem - ker je to Njegova Beseda, ki prihaja iz Njegovih ust, bo
On pobil vse, kar je pred Njim. Verjamete to?

127 Pojdimo tukaj  čez  samo za  minuto.  Razodetje… Sedaj  bomo videli,  če  sem to
govoril kar tako ali tako govori Beseda. Razodetje 19, 11:

Nato sem videl nebo odprto (amen) in prikazal se je bel konj. 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 (Oh brat! On je bil
kronan s strani njegovih svetih.); napisano pa ima Ime, ki ga ne pozna nihče, le On
sam. (Zapomnite si, mi ne vemo tega, ne še.)

Ogrnjen je v plašč (poglejmo), …ki je bil namočen v krvi. Ime (ne da je, ampak se
imenuje) mu je Božja Beseda (ker sta On in Beseda eno).

Sedaj poglejte, ne Njegova imena, ampak Njegovo Ime se imenuje Božja Beseda.
On ima samo eno Ime, nima drugega imena.

Na belih konjih mu sledijo nebeške vojske (iz  nebes),  oblečene v belo in čisto
tančico (to je pravičnost svetih).

128 Sedaj  poglejte!  Kaj  je  Jezus  dejal?  »Kdor  prime za  meč…« V  redu,  jezdec  na
rdečem konju, tukaj je mesto, kjer se on pojavlja. »Ta, ki vzame meč…« Vi ste mogoče
od takrat v teh dobah ubili 68 milijonov, mogoče celo več, toda Jezus je dejal: »Kdor
prime za meč, bo z mečem pokončan.« Sedaj poglejte.

Iz ust mu sega oster meč…

Hebrejcem, 4. poglavje govori: »Božja Beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša
kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga.« In kaj ta
Beseda dela? Presoja vzgibe in misli srca. Točno.

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.

129 Kot goljufije zoper Božjo Besedo in ker se ne bodo strinjali… In te stvari, ki jih je
postavil Satan, ko je združil politične sile, ki jih drži in duhovne sile, ki jih drži skupaj ter
naredil cerkev, ki se je prebila v vsak narod. In on je poslal milijone milijonov… Potem
ko je skočil iz svojega belega konja na svojega rdečega konja in vzel svoj meč ter šel
naprej… Toda Bog je dejal, da bo z isto stvarjo, ki jo je on sprevrgel, oziroma je to
poskušal s tem lažnim učenjem, bo ta ista Beseda vstala v sili, prihajajoč naprej iz ust
Jezusa Kristusa in bo ubila njega in vse pred njim. Amen! Tukaj je drugi Pečat! Ali ga
ljubite? Oh, moj! To je »Tako govori Gospod.« Naj bo slava Bogu!

130 Vsa druga razodetja, vizije in vse ostalo, ki zadevajo samo bistvo… In koliko od vas
to pozna, dvignite svoje roke. Na stotine - vsi tukaj z dvignjenimi rokami. To je točno.
Tako bo to! Zapomnite si, to je tako.

O prijatelji, pridite k fontani, ki je izpolnjena s krvjo, ki prihaja iz Emanuelovih ven.
Ko se grešniki potopijo vanjo, se osvobodijo greha krivice.

Pridite in verujte v Njega. Če niste nikoli… Ne zamudite priložnosti. Ne zamudite…
Če je kaj v vašem življenju, prijatelji, smo mi tukaj… Nekaj je odrejeno, da se zgodi. Jaz
ne vem zakaj, jaz ne vem kdaj. Jaz vem, kaj se bo zgodilo, toda ne vem, kdaj se bo
zgodilo. Toda to je odrejeno, da se zgodi, ker On to ravnokar odkriva.

On ne naredi ničesar, če tega prej ne razodene (Amos 3). On to najprej razodene in
On je obljubil, da bodo te stvari prišle v zadnjih dneh. In v sedmi cerkveni dobi, ob
njenem izteku, ko bo prišel glasnik, tam bo to.

131 To bo razodeto. Ti prelomljeni pečati bodo razodeti in tukaj so oni. Torej, to je v
Gospodovem Imenu. Verjemite to, prijatelji. Izidite iz Babilona!

Pred zaključkom moram nekaj povedati, kajti jaz sem dobil… Prišel sem že do 21:
30, sedaj je pravi čas.
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Ko sva Billy in jaz v Indiji  sestopila z letala, na naši zadnji poti tja, sem gledal
časopis,  ki  so  ga  prinesli  in  je  bil  v  angleščini.  In  v  njem je  pisalo:  »Potres  se  je
zagotovo končal, ptice se vračajo nazaj,« in potem je o tem pisalo podrobneje. Tam se
je dogajalo nekaj čudnega.

132 Ljudje  v  Indiji  nimajo  okrasnih  ograj,  tako  kot  mi.  Oni  jemljejo  kose  skal  in
izdelujejo  svoje  ograje,  mnogo  svojih  hiš  izdelujejo  iz  skal.  Tam  zunaj  jih  samo
razporedijo in tam je zelo vroče, vsepovsod, skoraj povsod v Indiji, razen če niste nekje
zgoraj v planinah. In povsod v Kalkuti in drugih krajih ljudje enostavno ležijo na ulicah,
stradajo do smrti in tako dalje.

Torej, na ta način gradijo svoje hiše in stolpe, te hiše. Oni izdelujejo svoje ograje
točno tu zgoraj, zraven svojih hiš. Zgradijo stolp za hišo in stolp je mesto, kjer imajo
svoj vodnjak. Oni  to izkopavajo za govedo in ostalo in potem to ogradijo s svojimi
ograjami.

133 In nenadoma se je začelo nekaj dogajati. Majhne ptice, saj veste, vstopajo med te
skale  in  izdelujejo  svoja  gnezda  ter  vzrejajo  svoje  mladiče.  In  nekaj  se  je  začelo
dogajati.

Vsak dan, ko bi postalo zelo vroče, bi se vso govedo zbralo pod zidom in počivalo v
njegovi  senci,  kjer  bi  se  hladilo.  In  vse  majhne  ptice  so  živele  na  teh  mestih.  In
nenadoma so vse te majhne ptice iz nekega neznanega razloga… Torej, saj veste, kaj
smo govorili prejšnje dni glede teh malih ptic, vidite? Iz nekega neznanega razloga so
vse odletele in odšle ven in se niso vrnile nazaj v svoja gnezda. Odletijo v polja in se
usedejo na drevje in kamorkoli lahko pridejo ali pa se enostavno spustijo na zemljo.

Govedo se ne bi zbiralo okrog zidu. Niti ovce ne bi prihajale pod zid. Ostajale bi
točno tam na polju in se stiskale ena ob drugo, to je dobro, da tako počnejo. Vedo, da
se mora nekaj zgoditi. In potem pride nenadoma do potresa in zidovi, ograje ter vse
ostalo se poruši.

In potem se male ptice začnejo vračati nazaj. Nazaj se ne vračajo 3 ali 4 dni, šele
potem se začnejo vračati. Oni govorijo: »Potres se je zagotovo končal, ptice se vračajo
nazaj.«

134 Zakaj? Ali ne verjamete, da je isti Bog, ki je lahko storil, da so te ptice in govedo in
ovce v Noetovih dneh šle v barko in da je On še vedno isti Bog, ki jih lahko pripravi, da
odletijo na varno? Je to resnica?

Dovolite mi torej, da vam nekaj povem, bratje. Nekaj je odrejeno, da se zgodi in
vsi ti veliki cerkveni zidovi bodo padli. Odšli bodo tja preko in jaz se strinjam, oni bodo
to naredili tako zagotovo, kot stojim tukaj. Tam je lik zveri tako zagotovo, kot jaz stojim
tukaj in ta rod bo to sprejel v skladu z Gospodovo Besedo.

Poslušajte, ko imate ta majhen čuden občutek, se oddaljite od teh zidov. Oddaljite
se, vi boste tam znotraj umrli. Ne delajte tega! Izidite iz tega! Oddaljite se od vseh teh
stvari! Odletite na varno, kakor hitro lahko. Prosite Boga za milost.

Nikar ne govorite, kot: »Dobro, moja mama je metodist. Predvidevam, da bom jaz
tudi.«

»Moj oče je bil  baptist  in tudi  jaz bom to.« Da ne bi  delali  tega! Pod nobenim
pogojem! Meni  je  vseeno,  kako preprosto in  ponižno je  to videti.  To je  Gospodova
Beseda. Bežite k Jezusu Kristusu, kakor hitro morete in ostanite tam, dokler vas Bog ne
izpolni s Svetim Duhom, kajti prišel bo čas, ko bodo drveli za tem, toda tam tega ne bo.
Torej, naredite to zagotovo.

135 Sklonimo glave za trenutek. Nebeški Oče, včasih, Gospod, stojim tukaj in drhtim.
Jaz razmišljam o tem strašnem času, ki se približuje. Ni načina, da bi se to zaustavilo.
To je predodrejeno, da bo prišlo. Torej, razmišljal sem o tem, zakaj ljudje nočejo priti in
poslušati in zakaj ne sprejmejo tega. Toda jaz vem, da si Ti dejal, da ne bodo, tako da
ne bodo.

Toda obstajajo nekateri, katerih imena so zapisana v Jagnjetovi Knjigi življenja. In
ko so ti Pečati na široko odprti, oni vidijo svoja imena tam vpisana. In Sveti Duh jim
govori, oni prihajajo. Vi jih ne morete zadržati. Nihče jih ne more, nihče. Oni vsekakor
prihajajo, ker jih Ti vodiš tako, kot si ti vodil te majhne ptice, ovce in govedo. Ti si Bog.
Nekakšen nagon, ki ga imajo te živali, da vedo, da se morajo oddaljiti…
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In če lahko instinkt eno žival opozori na nevarnost, kaj bo moral Sveti Duh delati za
cerkev, ki trdi, da je izpolnjena z Njim? Bog, bodi nam milostljiv!

Odpusti  nam vsem naše slabosti,  Gospod. Mi ne želimo, da bi  stali  tukaj za to
pridigalnico in pustili, da bi ti ljudje samo stali okrog zidov z bolečinami v hrbtu in potem
odšli ter govorili: »Torej, to zveni zelo dobro.«

136 Gospod, mi želimo, da storimo nekaj glede tega. Mi želimo, da Ti preiščeš naša srca
in če je tam karkoli slabega, Gospod, naj sedaj to spoznamo. Prosim te, ne dovoli nam,
da bi prišli v tisti čas, ko bo prepozno. Preišči me, preizkusi me, Gospod. Tukaj stojim po
Božji milosti in vidim te prelomljene Pečate in prihajam, da to povem ljudem, ker si Ti
predodredil, da bo to na takšen način že tedne prej. In sedaj, Oče, tukaj je to ravno
pred nami.

Sedaj Gospod, preizkusi  me. Preišči  me. Preišči  me v mojem srcu. Gospod, mi
želimo, da Ti pogledaš v naša življenja in če je tam karkoli, kar ni pravilno, nam to
povej,  Gospod.  Mi  želimo to  popraviti,  točno  sedaj  -  točno  zdaj,  dokler  je  tu  izvir
izpolnjen s krvjo, dokler je tam belilo, ki lahko očisti naše grehe in nevero. Mi želimo
potopiti naše duše v to, vso našo nevero…

137 Bog,  pomagaj  naši  neveri.  Oddalji  jo  od nas,  Gospod.  Mi  želimo prejeti  milost
vzetja. Mi želimo biti v stanju, ko bodo tam zunaj zagrmeli ti skrivnostni Gromovi in bo
Cerkev vzeta, mi želimo biti pripravljeni, da to sprejmemo, Gospod. Daruj to. Preizkusi
nas, Gospod, skozi Svojo Besedo. Dopusti nam, da pogledamo v Njo in če vidimo, da
smo zatajili…

Če so tukaj nekateri, Gospod, ki so bili krščeni v nazive, ne vedoč nič o pravem
resničnem krstu, ali sem lahko jaz tako zvest kot Pavel, ko je prešel v zgornji del efeške
obale in našel učence, kako vzklikajo in kličejo in so imeli veličasten čas. On jim je dejal:
»Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« Oni niso vedeli, da to obstaja. On
jim je dejal: »Torej, s kakšnim krstom ste bili krščeni?« In oni so bili krščeni s strani
tega veličastnega velikega preroka, toda bili so krščeni samo v kesanje. In potem so bili
ponovno  krščeni  v  Ime Jezusa  Kristusa.  In  Pavel  jim je  zapovedal,  da  morajo  biti
ponovno krščeni.

138 Gospod, v luči Tvoje Besede zapovedujem vsaki osebi, ki ni bila krščena v Ime
Gospoda Jezusa Kristusa, da pohiti do vode, dokler še ima možnost. Vam, ki niste bili
izpolnjeni s Svetim Duhom, zapovedujem v Imenu Gospoda Jezusa Kristusa, padite na
svoja kolena in ne vstajajte, dokler vas Sveti Duh ne posveti in vas popolnoma izpolni z
Njegovo  ljubeznijo  in  dobroto,  dokler  vaša  duša  ne  bo  tako  zadovoljna  v  Božji
prisotnosti, da bo vaša edina želja, da mu služite in hodite z Njim in delate z Njim do
konca svojega življenja. Daruj to, jaz molim, da vam Bog daruje to izpolnitev, v Imenu
Jezusa Kristusa.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

(Ali ga zares ljubite? Dvignite svoje roke.)

In rešitev mojo kupil je

na Golgoti.

139 Če kdo sedi tukaj in nocoj čuti potrebo, čuti da je potrebno, da se krsti ali mu je
potreben krst v Svetem Duhu… Vi poznate svoje potrebe. To vam je bilo razodeto in
želite biti omenjeni v molitvi. Tukaj ni nobenega od nas, ki bi vam lahko to dal. Mi vas
lahko samo krstimo, toda Svetega Duha vam ne moremo dati. To dela Bog sam. Toda,
če ste začutili  svojo potrebo, da Bog govori vašemu srcu, da vam je to potrebno in
želite, da vas mi omenimo v molitvi, ali bi vstali, tako da bi vas videli, da bi vedeli, kdo
ste? Bog naj vas blagoslovi. Gospod naj vas blagoslovi.

Jaz predvidevam, da je tukaj okrog 150 tistih, ki stojijo. Mogoče je tako, če jih
lahko vse vidim. Jaz ne vem, koliko ljudi je v dvorani in zunaj nje, ki imajo svoje roke
dvignjene in tako dalje. Toda vi imate potrebo. Torej molimo.

140 Torej, vi ki vidite te ljudi, ki stojijo zraven vas, oni stojijo kot priče pred Kristusom:
»Jaz te potrebujem, Gospod. Jaz te potrebujem. Jaz verjamem, da sem eden izmed
tistih,  ki  bodo  našli  svoje  ime  tam iznad  tega  Pečata,  ki  je  bil  postavljen  že  pred
stvarjenjem sveta. Nekaj je ganilo moje srce in jaz stojim, Gospod, ali sem to jaz? Ali
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me Ti kličeš? Jaz želim, da mi Ti razodeneš moje ime tam čez. Izpolni me in me zapečati
v Sebi s Svetim Duhom.« Vi, ki ste že bili zapečateni znotraj, želim da vstanete. Obrnite
se proti njim in položite svoje roke na njih, da bi molili za njih. Torej, bodite smrtno
resni.

141 Nebeški Oče, v Imenu Gospoda Jezusa, naj se velik Sveti Duh premakne nad tem
poslušalstvom kot močan veter in pade v vsako srce, ki je tukaj, Gospod. In pošlji krst v
Svetem Duhu nad te ljudi in tam je voda, ki čaka… »Medtem ko je Peter še govoril te
besede, je Sveti Duh padel na tiste, ki so slišali Besedo in bili so izpolnjeni s Svetim
Duhom.«

www.messagehub.info

Pridiga
William Marrion Branham

"… v dneh glasu…" Raz 10,7


