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1 Dober večer. Za trenutek sklonimo naše glave zaradi molitve.

Naš milostljiv  nebeški  Oče, mi Ti  nocoj  ponovno pristopamo v Imenu Gospoda
Jezusa, da se Ti zahvalimo za še en dan. In mi te sedaj prosimo za Tvoje blagoslove na
tej nocojšnji službi. Naj pride Sveti Duh in nam da razlago teh stvari, ki jih tako marljivo
iščemo.

O Bog, ali  je lahko to tako dragoceno, da bomo lahko vsi imeli  druženje okrog
Besede na tak način, da bomo takrat, ko bomo odšli, lahko rekli: »Ali niso naša srca
gorela v nas, ko nam je On govoril po poti?«

Mi se Ti zahvaljujemo za to, kaj je On nam bil in verjamemo, da bo On ostal z nami
na našem potovanju, mi to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

2 Tako sem srečen, da sem se nocoj vrnil v Gospodovo hišo za ponovno službo. In
nam je v veselje… Jaz sem tako srečen… Ravno sem mislil, da se ta ne bo pojavil, toda
končno je prišel. In tako sem hvaležen in to je bil zadnji od teh štirih jezdecev, za kar
mislim, da je eno izmed glavnih sporočil cerkvi za ta čas.

Jaz ne vem, kaj pomeni naslednji. Jaz to dobivam iz dneva v dan. Tako kot mi On
to odkriva, jaz poskušam to predati tako, kot On to daje meni.

Ali uživate v sporočilih? Ali ste opazili, kako je to v popolni harmoniji s cerkvenimi
dobami in kako se to natanko sklada z njimi. To je zame tako, to mi kaže, da je to isti
Sveti Duh, ki je dal cerkvene dobe. To je isti Sveti Duh, ki je dal tole, vidite, ker se to
spaja skupaj kot eno veliko Božje delo, ko se prikazuje na razno razne načine.

3 Lahko  opazite,  ko  je  On  v  vizijah  Sebe  pokazal  Danielu,  so  bile  v  njih  stvari
predstavljene kot nekakšna stvar, kot ena koza na enem mestu ali mogoče drevo in na
drugem mestu bi bila to podoba. In stvari, ki jih je On delal, je delal tako, da je bila to
vedno ista stvar. Bodimo samo prepričani, da tega ne bomo zgrešili.

Torej, jaz sem bil pred nekaj trenutki zagotovo navdušen, ko sem govoril eni mali
dami, ki sedi tam, stari približno 85 let in ona… Pred nedavnim, tik preden sem odšel na
zahod, je bilo neko malo dekle tam zgoraj v Ohau, ki je bilo, mislim da je umiralo v
zadnjem stadiju levkemije. Torej, levkemija je rak krvi. Oh, in ta mala stvar je bila (saj
veste) v tako strašnem stanju, da za njo sploh ni bilo več upanja. Hranili so jo z infuzijo.
In tako, oni so bili zares revna družina. In gospa Kidd tukaj in brat Kidd, oni so jim rekli,
da Gospod tako pogosto odgovarja na molitve. In sestali so se skupaj, jaz mislim, da so
nekoga najeli ter pripeljali malo dekle tja dol.

4 In ona je bila zelo lepa mala deklica, stara okrog šest ali sedem let - devet let. In
bila je tam zadaj v sobi in ko smo odšli pred Gospoda, je Sveti Duh dal za njo Besedo. In
oni so jo morali vzeti… In morali so jo vzeti ter nahraniti, saj veste, na ta način. In ko je
odšla, je jokala za hamburgerjem in tako se je pričela hraniti skozi usta. In oni so ji dali
hamburger in nadaljevali s hranjenjem na naraven način.

V kratkem času -  čez  nekaj  dni  so  jo  odpeljali  nazaj  k  zdravniku.  In  zdravnik
enostavno ni  mogel  razumeti.  Dejal  je,  da je bila videti  kot da to sploh ni  bila ista
deklica. Dejal je: »Kako, pa saj ni nikjer niti najmanjše sledi od levkemije.« Tako… In
ona je umirala. Oni so dvignili roke od nje, hranili so jo samo s pomočjo infuzije. Postala
je popolnoma rumena (vi veste, kakšni postanejo) in tako, oni… In sedaj je ona v šoli in
se igra z drugimi otroci, tako srečna, kot je le lahko.
5 To me spominja na še en podoben primer. Nekega dne sem ravnokar prišel domov.
Tam je bil… Če se ne motim, so to bili  episkopalci  ali  prezbiterijanci,  ki  so prinesli
majhno deklico iz Kansasa. In zdravniki so zaradi levkemije dvignili roke od nje in so ji
dali, jaz verjamem, okrog štiri dni življenja. Ona je prispela v tako slabem stanju. Tako,
dejali so, da so porabili štiri dni za potovanje, ko so prihajali sem skozi snežne zamete in
ostale stvari, čez vso deželo, da bi se zanjo molilo.

In dedek, zelo dobrega videza, starejši mož sivih las… In z njo so bili že dva dni
tam spodaj v motelu (predvidevam, da sedaj ne stoji več tam), s te strani Silver Creeka.
In tako sem tiste noči odšel tja dol, da bi zanjo molil.
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6 To je bilo zgodaj zjutraj. Jaz sem tistega večera bil izven mesta in sem prispel tja
ter odšel dol. Dedek se je sprehajal po sobi in mama je poskušala skrbeti za otroka. In
ko sem pokleknil, da bi molil, mi je Sveti Duh razkril skrivnost, ki je bila med materjo in
očetom, nekaj kar sta storila. Poklical sem ju na stran in ju vprašal glede tega. Začela
sta jokati in sta dejala: »To je točno.«

In potem sem pogledal nazaj ter videl majhno deklico, kako preskakuje vrvico, ko
se je šla igrat. In sedaj ta deklica… Čez tri tedne so mi poslali fotografijo majhne deklice,
ki se nahaja v šoli in preskakuje vrvico in sploh več ni imela levkemije.

Torej, ta pričevanja so popolnoma pristna resnica. Vidite? Tako da je naš Bog tako
resničen. Mi Mu samo služimo in Mu verjamemo in jaz vem, da je On resničen.

7 Torej, jaz poskušam dati vse od sebe in ko si nekaj znotraj nas utira pot in… Nocoj
bomo z Božjo milostjo poskušali vzeti ta četrti Pečat in bomo videli, kaj nam ima Sveti
Duh nocoj o tem za povedati.

Sedaj bom prebral  iz  Razodetja, 6. poglavje in bom začel  z 7. vrstico (7. in 8.
vrstica). Vedno sta dve vrstici. Prva je najava in druga vrstica je to, kar je on videl.

Ko je odtrgalo četrti Pečat, sem slišal glas četrtega živega bitja, ki je reklo: »Pridi in
poglej!«

In glej, prikazal se mi je konj mrtvaško blede barve. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo
ime Smrt, za njim pa je prihajalo Podzemlje. In dana jima je bila oblast nad četrtino
zemlje, da morita z mečem, z lakoto, s smrtjo in z zverinami zemlje.

Torej, Gospod, pomagaj nam sedaj to razumeti. To je skrivnost.

8 Torej, samo en majhen pregled, da bi to podprli, kot smo to naredili s cerkvenimi
dobami - ti jezdeci in to prelamljanje pečatov. Torej, mi to samo vzemimo v naš um, se
malo pogovarjajmo, dokler ne začutimo, da je nastopil primeren čas, da se govori…

Torej. Mi smo sedaj videli, da je prelamljanje pečatov, da je to zapečatena Knjiga
odkupitve. In potem, da je knjiga zvita kot zvitek, točno tako, kot je bilo v davnih časih.
To  ni  bila  knjiga  takšne  oblike,  ker  so  se  takšne  knjige  pojavile  pred  kratkim.
Predvidevam, pred približno 150 leti ali nekaj takega ali pred 200 leti. In potem bi oni to
zvili in pustili konec, ki je štrlel ven, kot sem vam povedal, kako je bilo to narejeno in
kje lahko to najdete v Pismih, v Jeremiji in tako dalje. Potem je bil zvit naslednji in
konec je štrlel  tako, da je gledal ven. In vsak je imel pečat in to je bila sedemkrat
zapečatena Knjiga. To je bila sedemkrat zapečatena Knjiga o odkupitvi. Se opravičujem.

9 In potem, nihče v nebesih ali na zemlji ali pod zemljo ni bil vreden, da bi to odprl ali
da bi to vsaj pogledal. In Janez je jokal, ker ni mogel najti človeka, kajti če Knjiga ne bi
bila vzeta iz rok originalnega Lastnika, ker je bila izgubljena zaradi Adama in Eve in se je
vrnila nazaj po tistem, ko sta izgubila svoje pravice do Besede (do obljub in njune
dediščine),…

Spomnite se, da sta nadzorovala zemljo. On je bil bog amater, ker je bil Božji sin in
Božji sin je bog amater, torej to ni v nasprotju s Pismom. In jaz vem, da to zveni čudno,
toda Jezus je dejal: »Če vi imenujete tiste, katerim prihaja Božja Beseda…« In h komu
prihaja Božja Beseda? K prerokom. »Če imenujete tiste, h katerim prihaja Božja Beseda,
bogovi, kako me lahko potem vi obsodite, ko pravim, da sem Božji Sin?« Vidite?

10 Torej,  ona  dva  sta  bila  bogova.  In  človek…  Če  se  ti  rodiš  v  družini  s  svojim
družinskim imenom, si sin in del očeta. In ko je greh nastopil, ugotavljamo, da je človek
prešel čez prepad in kri bikov in koz je samo prekrivala, vendar ni mogla oprostiti dolga,
vse dokler ni prišlo pravo belilo, ki je lahko odstranilo madež greha in ga popolnoma
razbilo na koščke ter to poslalo nazaj na originalnega sprevrženca. To je bil Satan.

Ko se je to vrnilo nazaj k Satanu, on čaka svoj čas večnega uničenja. Torej, to
kaže, kaj mi verjamemo. Mi verjamemo, da bo on popolnoma odstranjen in uničen.

11 Jaz verjamem, da bo greh zlomljen.  In ko je  ta priznan na osnovi  krvi  Jezusa
Kristusa, je to kot puščanje kapljice črnega črnila v veliko količino klorox belila. Razdrobi
se v kemijske elemente in vse to pošilja tja, od koder je prišlo. In na ta način deluje kri
Jezusa Kristusa.

Potem to človeka ponovno prenaša čez prepad, kot enega Božjega sina, vidite. In
potem on postaja… Zakaj, ko je on… V njem je ustvarjalna Božja sila in karkoli bo Bog
zapovedal, da bi se storilo, bo to storjeno. In mi se vračamo nazaj.
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Potem to človeka ponovno prenaša čez prepad, kot enega Božjega sina, vidite. In
potem on postaja… Zakaj, ko je on… V njem je ustvarjalna Božja sila in karkoli bo Bog
zapovedal, da bi se storilo, bo to storjeno. In mi se vračamo nazaj.

12 In ko je Mojzes pod krvjo bikov… In ko se je on srečal s to Svetlobo, z ognjenim
Stebrom v gorečem grmu in ko je stal tam spodaj z nalogo, ki mu jo je dal Bog in on je
seveda bil prerok in ko je Gospodova Beseda prišla k njemu, je govoril in celo stvari
ustvaril po Besedi.

Torej, če se bo to zgodilo pod tem, pod krvjo bikov, kaj je potem s Kristusovo
krvjo? Ona ne prekriva, temveč popolnoma vse odpušča. In vi stojite v Božji prisotnosti
kot odkupljeni sin. Torej, vidite? Cerkev je daleč od svojega življenjskega standarda. In
jaz mislim, da prevečkrat tavamo, namesto da bi zares šli ven in se soočili s to zadevo.
Imam nekaj, kar vam želim povedati in to bom povedal pravočasno.

13 In  sedaj  poglejte,  v  cerkvah  je  nekaj  napačnega.  In  jaz  mislim,  da  so  to
denominacijski sistemi, ki so izkrivili človeške ume in tako naprej, dokler oni ne vedo,
kako bi to naredili. To je res. Toda nam je obljubljeno, da nam bo to razodeto.

Torej,  teh  sedem  Pečatov,  s  katerimi  je  ta  Knjiga  zapečatena  in  teh  sedem
pečatov… Ko je bilo teh sedem Pečatov zaključenih, smo v Razodetju 10 ugotovili, da je
bilo tam sedem skrivnostnih Gromov, ki jih je Janez hotel zapisati, vendar mu je bilo
prepovedano, da bi jih zapisal. In v času teh Gromov najdemo Kristusa, oziroma Angela,
kako  prihaja  navzdol  z  mavrico  in  stopa  s  Svojimi  nogami  na  zemljo  in  morje  ter
zaprisega, da časa več ne bo.
14 In  potem  ugotavljamo,  da  je  v  razodevanju  Pečatov  Jagnje  zapustilo  svojo
posredniško službo Posrednika in je sedaj prišlo naprej, da bi zahtevalo Svoje pravice -
vse, kar je On odkupil s Svojo smrtjo.

Nihče ni mogel odpreti Knjige, nihče ni tega razumel. To je bila Knjiga odkupitve in
Bog Oče, Duh, je to imel v Svojih rokah, ker je bil Kristus na prestolu kot Posrednik, kot
edini Posrednik. Zaradi tega na tem oltarju ni mogel biti noben svetnik: niti Marija niti
Jožef niti kdorkoli drug, ker je bila to kri - in edino Jezusova kri lahko plača ceno. Tako
da  nihče  drug  ne  more  stati  tam kot  posrednik.  To  je  točno.  Tam ni  bilo  nikogar
drugega.
15 Tako da vse te ideje o Judovem posredovanju za politiko, posredovanjem svete
Cecilije za nekaj drugega - vse to so neumnosti. To ni… Jaz ne govorim, da nekateri
ljudje niso iskreni in resni. Jaz ne govorim, da niste resni, ko to počnete, če to počnete,
vendar vi grešite. Vi ste v resnični zmoti. In karkoli…

Vi govorite: »Dobro, ta angel se je pojavil svetemu Bonifaciju in dejal to, tako in
nekaj drugega. In oni bi to lahko rekli.«

Jaz v svojem umu niti  malo ne dvomim, da je  nekdo imel  vizijo.  Jaz sploh ne
dvomim, da je Joseph Smith imel vizijo, vendar to ni  bilo v skladu z ostalim delom
Besede. Zaradi tega je zame to napačno. To mora priti z preostalim delom Besede.

16 Takšen način je tudi s cerkvenimi dobami, s Pečati in z vsem ostalim. In če kdorkoli
misli, da ima teh sedem Gromov in se to ne ujema z ostalimi deli Pisma, je tam nekaj
napačnega.  To mora priti  tako kot:  »Tako govori  Gospod,« ker  je  to  Knjiga.  To je
Razodetje Jezusa Kristusa v vsej svoji celovitosti.

Torej, jaz verjamem, da je nato Jagnje stopilo naprej. Niso vedeli. Janez je jokal.
Nikogar ni mogel najti v nebesih ali na zemlji, ker so bili vsi na drugi strani prepada,
vidite, greha.

17 Tam ni bilo človeka… In angel, seveda, on bi bil vreden, toda po vsem tem je to
moral biti sorodnik, moralo je biti človeško bitje in tam ni bilo nič takega, saj je vsak
človek bil rojen preko spolnega odnosa. Moral si je vzeti nekoga, ki je bil rojen izven
tega. Tako da je Bog to sam prevzel skozi deviško rojstvo in postal Emanuel in Njegova
kri je bila edina, ki je bila vredna. In ko je On osebno prešel čez ta prepad, izplačal ceno
in premostil pot za vse nas ostale, je On sedel tja, da bi bil Posrednik. In On je sedel
tam in Knjiga je bila pravzaprav ves čas zaprta. Bila je tam, vendar je bila še vedno v
simbolih. Oni so jo videli.

18 Janez je to celo videl v napovedi, ko je nastopil prvi. On je dejal: »Bel konj je dirjal
naprej.  Na sebi  je  imel  jezdeca,  ki  je  imel  v svojih rokah lok.« To je simbol.  To ni
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razodeto.  Ne,  to  je  samo simbol.  In toliko,  kot  bi  lahko katerikoli  človek na zemlji
povedal, ja to vse, kar je lahko povedal. To je res. On se je lahko spotaknil in zanihal -
brez dvoma je lahko ugibal nekaj tu in nekaj tam in kaj kmalu po tem…

Toda mi v Knjigi  Razodetja ugotavljamo, da morajo biti  po sporočilu  sedmega
angela te skrivnosti - vse skrivnosti tega - v tem času razodete (to je Razodetje 10,1-7).
To mora biti razodeto v tem času, ko bo On to storil.

Potem se je oglasilo sedem Gromov s svojimi nenavadnimi glasovi in Janez je začel
pisati… Janez je vedel, kaj je bilo to, vendar tega ni zapisal, ker mu je bilo prepovedano,
da  bi  to  zapisal.  To  je  absolutna  in  popolna  skrivnost.  To  sploh  ni  v  simbolu  ali  v
čemerkoli. Mi samo vemo, da je zagrmelo in to je vse.

19 In sedaj, v preučevanju tega… Sedaj ne pozabite… Torej, v nedeljo zjutraj smo
odpovedali službo ozdravljenja, ker bomo odgovarjali na vprašanja ljudi. Jaz želim, da
imate vprašanja glede teh sedmih pečatov, če vas to muči, nekaj kar vi ne razumete.
Imejmo jih v povezavi s sedmimi Pečati. Potem lahko po sobotnem večeru rečem, ali
bomo imeli  dovolj  časa, da bi odgovorili  na njih ali  ne. Vidite? In potem… Torej, če
rečete: »Kaj pa o čem drugem?« Ali: »Ali bi jaz lahko to naredil?« Ali: »Jaz sem imel
sanje.« Sedaj si zapomnite, vse to so dragocene stvari. To so dragocene stvari, toda
ostanimo natanko s sedmimi Pečati. To je to, na čemer smo ravno sedaj. To je razlog,
zakaj je srečanje tudi organizirano: zaradi teh sedmih Pečatov. Ostanimo natanko s tem.

20 Jaz moram oditi domov. Imel bom nekaj srečanj na zahodu. Potem se bom znova
vrnil, morda čez mesec ali dva, približno čez toliko in mogoče mi bo Gospod dovolil, da
bi imeli še nekaj glede tega - mogoče službo ozdravljenja ali še kaj po tistem ali karkoli
pač. Tukaj imamo sedem Trobent, ki še morajo priti, vidite. In one vse vstopajo tukaj in
sedem Čaš, vidite, ki morajo biti izlite, tako… In vse to se bo uskladilo v tem, vendar je
še to vedno skrivnost.

Torej, prejšnjo zvečer smo videli, da je nastopil prvi Pečat in jezdec. In Gospod…
Tako, pomagaj mi, jaz nisem nikoli prej tega poznal. Nobene od teh stvari nisem nikoli
prej poznal. To je res. In jaz ne vem… Odšel sem samo tja gor, vzel Sveto Pismo in
sedel tam, vse dokler… In ko je On to prelomil na ta način, sem vzel svoje pisalo ter
začel pisati in tam sem ostal morda ure, dokler se to ni končalo.

21 Potem sem se vrnil nazaj in odkril, kot sem tudi videl, kje mi je On to dejal… Mislil
sem: »Dobro. Videti je, kot da sem to že nekje videl.« Vzel sem svojo Besedje Svetega
Pisma in odšel, da bi to pogledal za nazaj (če je kaj podobnega temu) in tukaj je to,
točno tukaj. In potem je tukaj, tu čez je ponovno to, tukaj je to, ponovno nazaj in tam
spodaj in tu čez. In potem sem to samo spojil naravnost skupaj. Jaz vem, da je to Bog,
dokler se Pismo lahko primerja s Pismom. Na ta način morate delati tudi vi. To je kot
gradnja stavbe, kamenje se mora prilegati, kamen s kamnom.

22 Torej,  včeraj  zvečer  smo imeli  odpiranje  tretjega  Pečata.  Prvi  je  bil  bel  konj,
naslednji je bil rdeč konj in potem črn konj. In ugotovili smo, da je bil jezdec ves čas
eden in isti. In od začetka je bil to antikrist. Ni imel krone, vendar jo je dobil kasneje. In
potem smo ugotovili, da mu je bil dan meč, da bi z zemlje odvzel mir in mi ugotavljamo,
da je on to storil.  Nato vstopa z dogmami in za cerkev zaračunava denar, ko tehta
denarij za to in dva denarija za drugo. Toda bilo mu je prepovedano, da bi se dotikal olja
in vina, česar je bilo malo, kar je ostalo.

Sinoči smo prekinili z ilustracijo tega, kar je predstavljalo olje in vino in kakšne
učinke je to imelo. Morda je to zvenelo nekoliko grobo, vendar je bila to resnica.

23 Torej, končali smo na… Naredimo za nekaj trenutkov kratek pregled tega. In potem
smo odšli s sile vina na to, kar je predstavljalo olje - Duh. (Jaz predvidevam, da ste si
vse to zabeležili. Če si niste, boste to našli na kasetah in tudi kje lahko to najdete v
Pismu.) Olje vedno simbolizira Svetega Duha, tako nespametne device niso imele olja, a
modre device so bile z oljem, kar je Sveti Duh in potem tja nazaj v prerokih in tako
dalje.

In sedaj, seveda, jaz ne poskušam obdelati vsakega možnega odlomka Pisma in
obstajajo tudi stvari, o katerih niti ne morete govoriti. To bi vzelo preveč časa. Jaz sem
poskušal  to postaviti  v skladu s Pismom in tako dalje,  ravno toliko, da bi  to predal
ljudem, tako da bi lahko vedeli in videli sliko tega.

Toda če bi sedli z enim od teh Pečatov, zakaj, oh moj, lahko bi vsak večer mesece
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pridigali o tem Pečatu in še vedno se ga ne bi niti dotaknili, vidite, samo ob enem izmed
njih. To pomeni, koliko tega je v tem. Jaz samo poudarjam njegove najpomembnejše
dele, da bi potem lahko videli, o čem se sploh govori.

24 Torej, ker olje simbolizira Svetega Duha… Potem smo odkrili, da sta olje in vino
povezana v slavljenju - vedno sta povezana v slavljenju. In vino, dejal sem (ki je prišlo k
meni), da to vino simbolizira silo - da je bila to sila stimulacije razodetja. Vidite? In to je,
ko je bilo nekaj razodeto. To daje verniku stimulacijo, zato ker je to predstavljeno z
razodetjem. Vidite? To je nekaj, kar je Bog povedal. To je ena skrivnost. Oni tega ne
morejo razumeti. Vidite? In čez nekaj časa Bog prihaja dol in to razkriva ter zatem to
potrjuje.

25 Zapomnite si,  če je  Resnica razodeta,  je  Resnica prav tako tudi  potrjena.  Bog
nenehno… Ne glede na to, kako pametna je lahko oseba, kako briljantna je lahko v
svojih mislih, če Bog ne podpre tega, kar ona govori, je tam nekaj napačnega. To je res,
ker je to Beseda.

Torej, ko je Mojzes pod Božjim navdihnjenjem šel ven in dejal: »Naj pridejo muhe,
« so muhe tudi prišle. Dejal je: »Naj pridejo žabe,« in prišle so žabe. Kaj, če bi dejal: »
Naj pridejo muhe,« in se ne bi pojavile? Vidite? Potem on ni govoril Gospodove Besede.
On je samo povedal… On je povedal samo svojo lastno besedo.

On je  morda  samo mislil,  da  bi  se  morale  tam pojaviti  muhe,  toda  tam se  ni
pojavila nobena muha, ker mu Bog ni tako dejal. In ko vam Bog karkoli govori in pravi:
»Pojdi in naredi to in Jaz bom natanko s tem, ker je to Moja Beseda,« to On pokaže v
Svetem Pismu in potem Bog stoji točno za tem. In če to ni napisano v Svetem Pismu,
Bog v vsakem primeru stoji za tem, če je to Božja Beseda. Vidite? In če je to izven tega,
je to razodeto prerokom. Mi se zavedamo tega, da so bile vse skrivnosti  oznanjene
prerokom in samo njim. Amos 3,7.

26 Torej, sila razodetja prinaša na vernika stimulacijo, kajti sila vina, naravnega vina,
stimulira. Vidite? To je, da bi osebo, ki je popolnoma zlomljena, pripeljalo do stimulacije.
Vidite?

Dobro, potem… Torej,  tam je sila razodete Besede, ki  daje verniku stimulacijo
veselja  -  stimulacijo  zadovoljstva,  stimulacijo,  ki  to  potrjuje,  to  dokazuje.  To  je
imenovano v Pismu, kot smo želeli, da bi se sklicevali na to, kot novo vino. Mi se vedno
sklicujemo na to, kot je: »Oni so pijani od novega vina,« ali duhovnega vina. Jaz mislim,
da bi bila najboljša razlaga… Bila bi kot Duhovno Vino.

27 Tako kot se naravno vino odkriva v stimulacijski sili, na ta način deluje tudi novo
vino, ko razodeva Božjo Besedo, ki je Duh. Vidite? Beseda sama je Duh. Ali verjamete
to? Preberimo tole. Sveti Janez 6, potem ne boste mogli reči: »Dobro, to je dejal nekdo.
« Poglejmo, kdo je to povedal in potem bomo vedeli, če je to resnica ali ne. Sveti Janez,
6. poglavje in jaz verjamem, da je 63. vrstica. V redu. Jaz mislim, da je to, to. Da.

Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so Duh
in Življenje.

28 Beseda sama je Duh. To je Duh v obliki Besede. In potem vidite, ko je to oživljeno
ali preneseno v življenje, gre Duh Besede v akcijo in deluje, vidite… Zaradi tega… Sedaj
poglejte sem: misel mora biti  najprej misel,  preden postane beseda. In ko je misel
predstavljena, postane beseda. Torej, to je Božja misel, ki jo je On postavil v Besedo. In
ko jo prejmemo od Njega, to postane Beseda. Bog je razodel Mojzesu, kaj naj naredi.
Mojzes je to izgovoril in se je zgodilo. Vidite? Tako je to, ko to v resnici prihaja od Boga.

Torej, mi smo ugotovili, da to povzroča stimulacijo in daje veselje, ker je to Božja
Beseda.  In  novo vino,  novo vino  stimulira,  ko  to  odkriva  Besedo.  Potem to  včasih
prinaša čezmerno veselje. Mi smo šli skozi to, ko to prinaša takšno radost, da postanete
popolnoma preplavljeni.

29 Jaz vem, da obstaja veliko fanatizma in se ljudje obnašajo nespametno. Vem, da
včasih to počnejo, ko ob glasbi skačejo gor in dol in podobno. In vem, da se to dogaja in
jaz prav tako verjamem v to. Ampak videl sem ljudi, ki skačejo in vzklikajo vse dokler
igra glasba, toda ko glasba preneha, tudi vse to preneha. Jaz verjamem… Kar se mene
tiče, je to še vedno v redu tako dolgo, dokler ljudje še živijo spodobno in… Ampak kaj
sedaj… Vi začnete prinašati Besedo. Torej, to je stvar, ki v resnici prinese Življenje, to je
Beseda in  to  prinaša veselje  in  stimulacijo  novega vina.  In  to  je  to,  kar  je  bilo  na
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Binkoštih, ko je bila Beseda potrjena.

30 Sedaj poglejte, Jezus jim je dejal (Luka 24, 49): »In glejte, Jaz pošiljam na vas
obljubo Svojega Očeta. Toda vi pojdite v Jeruzalem in čakajte, dokler…« Kaj je bila
Očetova obljuba? Joel, 2, 28. Zakaj, ugotovili smo, da bo On izlil Duha. V Izaiji 28, 19
pravi, kako bodo tam drhteče ustnice in drugi jeziki in vse te stvari. Oni so odšli tja gor,
kot smo mi prešli skozi to…

Morda je kdo dejal: »Dobro, jaz mislim, da smo dovolj dolgo čakali, sprejmimo
sedaj to z vero.« To je bila dobra baptistična doktrina, toda na te brate to ni delovalo.
Tako mora potem, saj veste prva stvar…To mora postati realnost in oni so čakali na
svojo službo, da bi bila Beseda potrjena.

In ko vi pridete iskat Svetega Duha, delajte isto. Da. Vi to lahko sprejmete z vero.
Vi morate sprejeti Kristusa z vero, to je popolnoma res. In vi sprejemate Svetega Duha
z vero, toda potem naj Sveti Duh pride in da obrezo kot priča, da je On sprejel vašo
vero. Vidite?

31 Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo všteto v pravičnost, toda Bog mu je dal
znak obreze kot  potrdilo,  da  je  On sprejel  njegovo vero.  Tako da moramo tudi  mi
narediti isto stvar. Mi moramo čakati na Svetega Duha, dokler On nekaj ne naredi. Ni
nujno, da govorimo v jezikih in ne zato, ker smo plesali ali smo postali čustveni ali ker
smo vzklikali: čakamo, dokler nismo spremenjeni, dokler se nekaj resnično ne zgodi. Ni
pomembno, v kakšni obliki to vstopa. Najpomembneje je, da se to zgodi. To je glavna
stvar, vidite?

32 Jaz verjamem, da obstajajo govori v jezikih in vse ostale stvari, to je vse v redu.
Toda to samo po sebi ne bo delovalo in vi veste, da to ne bo delovalo. Tako da to ne
povzroča tega. Jaz sem videl čarovnice, kako govorijo v jezikih, videl sem vrače, kako
govorijo v jezikih in plešejo v duhu. Zagotovo. Vzamejo pisala in pišejo v neznanih
jezikih in nekdo to razlaga (to je res) in pove resnico. To je res. Napiše točno to, kar se
je zgodilo in to je bilo natanko na ta način.

Videl sem jih, kako si mečejo prah na glavo in se režejo z noži ter to prekrivajo s
krvjo divjih živali ali nekaj takega in… Zagotovo in kličejo hudiča! Torej, vi vidite, tega
ne… Govor v jezikih tega ne počne.

»Če bi govoril  človeške ali  angelske jezike, ljubezni pa ne bi imel, mi ne bi nič
koristilo.« Čeprav jaz to lahko počnem. Vidite? Tako, te stvari ne pomenijo, da imate
Svetega Duha. Toda ko On, Oseba, nesmrtni Kristusov Duh, postane vaš osebni Rešitelj,
vas spremeni in usmeri vaš pogled naravnost na Golgoto in na to Besedo, se nekaj
zgodi. Da, gospod. Nekaj se zgodi. Takrat ni potrebno, da bi vam kdo kaj o tem povedal.
Vi boste vedeli, ko se bo to zgodilo.
33 Novo vino -  ko prinese razodetje,  potem je to razodeto in tako je bilo  tudi  na
Binkoštih. Oni so vedeli, da bi na njih moral biti izlit Duh in so čakali, dokler se to ni
zgodilo. In ko je razodetje bilo potrjeno, je bila stimulacija na njih. Zagotovo je bila.
Napolnili so se s paro.

Poleteli so naravnost na tiste ulice, na katerih so se do nedavnega bali prebivati, bili
so za zaprtimi vrati  in sedaj so bili  zunaj na teh istih ulicah -  če so se bali  kakšne
skupine ljudi,  bi  jim sedaj pridigali  evangelij.  To je res.  Nekaj se je zgodilo,  ker je
resnična Beseda obljube bila potrjena. Ustavimo se tukaj za minuto.

34 Če je to prineslo tem ljudem eno takšno prepričanje, da so oni - skoraj vsak izmed
njih je svoje pričevanje zapečatil z lastno krvjo… Ni bilo važno, kaj je prihajalo, dokler so
živeli,  niso nikoli  več prešli  čez  to.  To je  bilo  tam, ker  je  bila  to  resnična potrjena
obljubljena Beseda. Razodetje je postalo potrjeno in oni so umirali ter svoja pričevanja
zapečatili z lastno krvjo.

Torej, poglejte na obljubo zadnjih dni. In tukaj mi vidimo potrditev, točno pred
nami, ta sedanji prihod Svetega Duha in dela, za katera je On bil določen, da ji dela in
mi to vidimo med nami. Oh, mi bi morali… Oh, moj! Kako bi lahko kadarkoli…! Nekaj se
zgodi, vam govorim, prijatelji. Ko resničen pravi resen predodrejen vernik - ko svetloba
zasije nad semenom, nekaj vzklije v novo življenje.

35 Ta majhna žena ob vodnjaku! Ti šolani duhovniki so dejali: »Torej, to je hudič. On
je napovedovalec prihodnosti. On tem ljudem samo govori o njihovi prihodnosti in je en
hudič.« Toda pri tej mali ženi z vnaprej določenim semenom…
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Morda mislite, da temu ni tako, toda Jezus je dejal: »Noben človek ne more priti, če
ga ne pritegne Moj Oče in vsi, ki mi jih je dal Oče, bodo prišli.« In antikrist bo v zadnjih
dneh v stanju… Ta antikristov duh, ki ga proučujemo v denominacijah in dokazujemo, da
so denominacije antikrist…

Tako mi vidimo to stvar - antikrista tega duha. In dan, v katerem živimo, zakaj, to
mora prinesti neizmerno veselje, polno slave. Ta majhna stara žena, takoj ko jo je to
zadelo, moj, seme je vzklilo…

36 Torej za tem… Katerikoli človek… Če bi lahko odšel od tukaj tako, da bi še vedno
verjel,  da  denominacijski  sistem ni  antikrist,  je  nekaj  narobe.  Zakaj,  ko  pa  je  to
popolnoma dokazano iz zgodovine, iz vsega kar obstaja, natanko skozi Božjo Sveto
Pismo in vse drugo, da je to antikrist in Rim je glava tega. In hčerke - cerkve sledijo
takoj za njim in vsi so vrženi v pekel. To je res.

37 Zapomnite si, da je Sveto Pismo povedalo, da bo v poslednjih dneh ta antikrist
zavedel ves svet. Tam bo samo malo število tistih, katerih imena so že bila vstavljena v
Jagnjetovo Knjigo življenja pred stvarjenjem sveta. In ko resnična potrditev razodete
Resnice Božje Besede zadene vernikovo srce, bo ta odhitel k vodi in tja ven s Svetim
Duhom tako močno, kot le lahko. Ne morete ga zaustaviti pri tem, ker je začelo delovati
novo življenje.
38 Ne dolgo tega sem se pogovarjal z neko osebo. Poskušal je razpravljati z mano,
govoreč: »Ali se ne sramuješ, ko govoriš, da je Bog ustvaril zemljo v treh, oziroma v
šestih dneh?«

Dejal sem: »To je to, kar govori Sveto Pismo.«

Dejal  je:  »Dobro,  mi imamo dokaze in lahko dokažemo, da je zemlja stara na
milijone let.«

Jaz sem dejal: »To nima s tem nič za opraviti. V 1. Mojzesovi knjigi 1,1 je rečeno: »
V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo,« eno obdobje. To je vse. Torej, svet je bil
brezobličen.« In dejal sem: »Jaz verjamem, da je vsako seme ležalo natanko tam iz
neke druge civilizacije ali  nekaj podobnega in ko je bila voda odstranjena ter ga je
obsijala svetloba, so vzklila drevesa in vse ostalo.«

Ista stvar je tudi s človeškimi bitji, kar je tip. Ko se vsa ta megla odstrani in je
Resnica resničnemu semenu, ki je oplojeno ležalo tam, razkrita, ga svetloba evangelija
lahko osvetli skozi resnično potrditev Besede in bo živelo. V sebi ima življenje. Izven
tega ne more živeti, ker vase ni dobilo življenja.

39 Ta imena so bila vstavljena v Jagnjetovo Knjigo življenja že pred stvarjenjem sveta
in bodo neizogibno prinesla sadove bolj kot karkoli drugega. In to je razlog, zakaj Jezus
sedi tam in s Svojo posredniško službo čaka na to zadnje seme. In On bo natanko vedel,
kdaj bo prišlo.

Kot je dr. Lee Vayle… Predvidevam, da je še vedno nekje na službi, ker ga nisem
videl že nekaj dni. Ne verjamem, da sem ga videl… On je tukaj. Torej, včeraj mi je
poslal ta listek glede tega, kar je dejal Irinej. Jaz sem izbral Irineja po dolgem iskanju,
da bi bil angel dobe, v kateri je bil. Dejal je: »Ko bo zadnji član Telesa v zadnji dobi
vstopil, bo v tistem času stvar razodeta.« In tukaj je to, to je popolnoma točno. Vidite?
Mi smo v tem dnevu.
40 V redu. Potem so binkoštniki imeli  več od veselja. Bili  so resnično simulirani in
mislim, da bi od tega vsakdo bil. Vzemimo samo trenutek, razmislimo o Davidu. Tudi on
je bil popolnoma stimuliran. Dejal je: »Moja čaša se preliva.« Jaz verjamem, da je imel v
svojem življenju velik dogodek. Kaj mu je to povzročilo? Ko je bil v duhu, ker je bil
prerok...  Vemo, da je bil.  Sveto Pismo je to dejalo:  prerok David.  Torej,  ker  je  bil
prerok, je bil tudi v duhu in je videl vstajenje. Če bi želeli to prebrati, to je v psalmu 16,
8-11. Dejal je: »Moje srce se bo umirilo v zadovoljstvu. Jaz počivam v upanju, zakaj
moje duše ne boš prepustil peklu, svojemu svetemu ne boš dal videti trohnobe.«

In govorim vam, da se je njegova čaša začela prelivati, ker je videl ne glede na to,
kaj je bilo… Oh, on je videl vstajenje in njegova čaša se je prelivala.

41 In še na enem mestu se je Davidu prelivala čaša, v 2. Samuelovi knjigi (upam, da
imate pripravljena pisala), 2. Samuelova 6,14. To je bil čas suše. Vzeli so jim Gospodovo
skrinjo. Prišel je sovražnik in vzel Gospodovo skrinjo. In odnesli  so jo tja dol ter jo
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postavili pred zmaja in zmaj je padel na svoj obraz. Potem so jo odnesli v drugo mesto
in izbruhnile so nadloge. To je bila najbolj vroča stvar, ki so jo kdajkoli imeli v svojih
rokah tam spodaj in oni se tega niso mogli otresti, ker je bila izven svojega mesta.

Torej, ko so jo postavili na volovski voz in krenili nazaj in ko je David videl, da se
skrinja vrača, ali veste kaj je storil? On je postal tako poln in njegova čaša se je začela
prelivati s stimulacijo. Ko je videl, da se je Beseda začela vračati in ponovno razodevati
Izraelu, je plesal v duhu vse naokrog, okrog, okrog, okrog in okrog, točno tako, da.
Njegova čaša se je začela prelivati. Vidite? Zakaj? Videl je, da se Beseda vrača.

Jaz mislim, da bi vsakega stimuliralo, ko bi to videl po vseh teh letih. In potem bo
resnična Beseda po obljubi vrnjena in potrjena. Kakšen čas! Kakšen čas!

42 Torej, preberimo tole. Jaz sem se zagovoril in ne bom dospel do tega in vas bom
držal tu do deset in trideset. Sinoči sem vas pustil zgodaj, tako da bi vas lahko nocoj
zadržal dlje. Ne, jaz vas samo preizkušam. Mi enostavno želimo tako, kot nas bo vodil
Gospod. Torej.

Ko je Jagnje odtrgalo četrti Pečat, sem slišal glas četrtega živega bitja, ki je reklo:
»Pridi in poglej!«

43 Ko je Jagnje odprlo četrti Pečat… Ustavimo se sedaj pri četrtem Pečatu. Kdo ga je
odprl? Jagnje. Ali je bil še kdo drug vreden? Tega ni mogel storiti nihče drug. Ne. Jagnje
je odprlo četrti Pečat in četrto živo bitje podobno orlu je dejalo Janezu: »Pridi in poglej,
kaj je četrta skrivnost načrta odkupitve, kaj je skrito v tej Knjigi.« Kajti, Jagnje je to
odprlo. Povedano z drugimi besedami, to je bilo tisto, kar je govorilo. Tukaj je četrta
skrivnost. Jaz sem ti to pokazal v simbolu. Torej. Janez, jaz ne vem ali ti to razumeš ali
ne. Ampak on je zapisal to, kar je videl. In to je bila skrivnost, tako da je on zapisal to,
kar je videl. Jagnje je prelamljalo Pečate in Bog tega še vedno ni odkrival. To je bilo
puščeno za zadnje dni. Vidite?

44 Torej, mi imamo simbole in smo se preizkušali z njimi in včasih smo to naredili zelo
dobro, vidite, toda mi vemo, da se je to premaknilo naprej. Toda sedaj, v teh zadnjih
dneh, lahko pogledamo nazaj in vidimo, kje je to bilo. In bilo je določeno, da se to
naredi na koncu cerkvenih dob natanko pred vzetjem.

Kako lahko nekdo meni, da bo Cerkev šla skozi obdobje trpljenja, jaz tega ne vem.
Zakaj bi morala skozi preizkušnje, ko pa ona ni imela greha? Jaz mislim to… Jaz ne
mislim  na  cerkev,  cerkev  bo  šla  skozi  preizkušnje.  Ampak  jaz  govorim  o  Nevesti.
Nevesta ne bo šla, ne, nima nikakršnega greha proti temu. S tem je končano. Prebeljeno
je in tam ni niti vonja od tega in ničesar ni ostalo. Oni so pred Bogom popolni. Torej,
čemu bi potem bilo kakršnokoli preganjanje zaradi njihovega prečiščevanja? Toda drugi
bodo šli. Cerkev gre skozi trpljenje, ampak Nevesta ne.

Torej, mi to ravnokar jemljemo v raznoraznih simbolih... Kot je cerkev, je tudi Noe
tip prenesenih, izšel in odšel je dalje v greh. Vidite? Torej, oni so odšli čez to, toda Enoh
je odšel prvi. On je tip svetih, ki bodo vstopili še pred obdobjem trpljenja.

45 Mi smo videli, da je Jagnje odprlo Pečat. Prvo živo bitje, ki smo ga imeli… Če ste
opazili, prvo živo bitje, ki smo ga imeli… Prvo živo bitje je bilo Lev, živo bitje (to smo
videli v knjigi cerkvenih dob) in potem drugo živo bitje, mislim da je imelo podobo vola
ali teleta. Tretje živo bitje je imelo podobo človeka, a četrto je imelo podobo Orla. Torej,
to  je  točno  tako,  kot  so  se  vrtela,  natanko  tako.  In  to  je  natanko  tako,  kot  so
postavljena tukaj v Knjigi.
46 In potem… Tam na Floridi je bil nek velik učitelj, ki je poučeval in govoril, da so vsa
Apostolska dela bila  samo oder cerkvenih del  -  da je  bila  cerkev osnovana v štirih
evangelijih. In mi smo odkrili ravno obratno, da so to tisti štirje evangeliji, ki varujejo
knjigo Apostolskih del. Iz teh štirih evangelijev je napisana knjiga Apostolskih del: dela
Svetega Duha v apostolih. In mi smo v knjigi videli, da so ti stražarji sedeli tam in pazili
na vzhod, sever, zahod in jug. Ali se spomnite, kako smo to tukaj narisali in kako to v
popolnosti zadeva svoj cilj?

47 Torej, jaz želim, da si vi to zapomnite. Dejal je: »Pridi in poglej.« Janez… Želim, da
si ponovno zapomnite, preden to… Torej, tale tukaj je zadnji izmed jezdecev in odkriva
antikristova dela. Jutri zvečer obdelujemo duše pod oltarjem in naslednji večer sodbo.
Naslednji večer pa odhod in konec dob, konec časov, vseh stvari, vidite - ko bo ona
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vzeta gor.

Zaradi tega se natanko tam v sedmem Pečatu izlivajo čaše in je vse ostalo je izlito
ven. Kaj so, jaz tega ne vem.

48 Bodite pozorni. Toda sedaj s tem tukaj ugotavljamo, da je ta fant tukaj en orel - ta
človek ali  to živo bitje, ki  je sedaj nastopilo. Ali  z drugimi besedami, obstajajo štiri
različne dobe tega. Tam je bilo obdobje Leva. In mi smo izvedeli, to bitje četrte dobe…
In on je dejal: »Pridi in poglej četrto skrivnost Knjige odkupitve, ki je bila skrita v tej
Knjigi. Pridi in poglej.« In Janez je odšel, da bi videl in videl je bledega konja in na tem
konju je bil zopet isti jezdec. Njegovo ime je bilo »Smrt«.
49 Sedaj poglejte, nihče od prejšnjih jezdecev… Nihče od prejšnjih konjev, oziroma ta
jezdec nikoli ni imel imena. Toda sedaj je bil imenovan Smrt. Ne omenja… on je sedaj
razkrit. To kar je, je smrt. Toda kako bi se lahko s tem ukvarjali samo na eni službi in da
bi to naredili za popolnoma jasno. Toda vse, kar je anti, je proti pravemu. On mora biti
smrt,  ker obstajata samo dve stvari:  to sta življenje in smrt. In to dokazuje, da je
Razodetje Svetega Duha v tem dnevu natančna resnica. Ta anti,  on je smrt, ker je
Beseda (kot bomo kasneje tukaj videli) življenje. Vidite? In ta človek je imenovan »Smrt
« .

50 Torej,  v prejšnjih časih to ni  bilo omenjeno, kar se tega jezdeca tiče. Sedaj je
povedano, da se je imenoval Smrt. Toda pod razodetjem Leva… Torej pazite! Jaz želim
to pazljivo prebrati, da bi bil prepričan. Zapišite si to mesto. To je tukaj.

Pod  razodetjem  dobe  Leva  ali  prve  dobe,  zgodnje  dobe,  to  ni  bilo  razodeto.
Naslednja doba je bila doba Vola, kar je temna doba, srednja doba. Niti takrat ni bil
pokazan,  kaj  je  bil.  Niti  živo  bitje  podobno Človeku,  modrost,  kar  je  predstavljalo
reformacijo, Luthra in Wesleya in tako dalje, tega ni razodelo. Toda v dobi Orla, v zadnji
dobi,  v preroški  dobi,  kjer  mora nastopiti  preroška napoved, vidite,  h kateremu so
skrivnosti vedno prihajale...
51 Torej, tukaj je, ker mi pravkar… Nocoj se bomo nekaj časa zadržali na tem, tako da
bi lahko popolnoma razumeli. Torej, največkrat vi spoznavate to… Jaz ne govorim samo
tukajšnji skupini. Te kasete gredo povsod. Vidite? In jaz moram narediti to razumljivo,
ker bo to nekdo dobil na kaseti in če ne dobijo ostalih, potem bodo popolnoma zmedeni.
Vidite?

Bog je to obljubil, vidite, za ta dan, da se bodo dokončno končale vse te raznorazne
stvari, ki so minile in so bile pomešane. Imeli smo Elijeve plašče; imeli smo Elijeve
obleke. Oh in tam so bili ljudje, ki… John Aleksander Dowie je pokopan tam zgoraj in
zavit v haljo - on je dejal, da je bil Elija. In mi smo imeli vse te stvari. Kaj je pravzaprav
vse to? To je samo zato, da bi nas oddaljilo od resnice, ki mora biti predstavljena.

52 Pred Jezusovim časom so imeli lažne kristuse, vidite. Oni to vedno počnejo. To je
Satan, ki pošilja ven varljivo imitacijo, da bi vznemiril misli in vero ljudi, še preden se ta
stvar sploh zgodi. To je vse.

Ali ni Gamáliel tistega dne povedal Judom iste stvari? Dejal je: »Ali ni vstal nek
človek, ki je trdil, da je on tisti in je odšlo štiristo ljudi ven v puščavo, kjer so umrli?« In
tako dalje.

Dejal je… »Vsaka mladika, ki je ni posadil moj Nebeški Oče,« je dejal Jezus, »bo
izruvana.«

Gamáliel je dejal: »Pustite jih pri miru. Če to ni od Boga, ne bodo prišli nikamor.
Toda če je to od Boga, se boste bojevali proti Bogu.« Človek je uporabljal modrost. On
je bil učitelj.

53 Sedaj poglejte. Torej, da bi dokončal vse te skrivnosti, je Bog obljubil, da bo vstal
resnični  Elija - nek človek, ki  bo maziljen s tem duhom in bo to razodeto. On je to
obljubil v Malahiji 4.

In jaz sem dobil listke in pisma, kjer so rekli, da temu ni tako, toda jaz bi želel
govoriti tej osebi. Zakaj, vi tega ne morete zanikati. Vsak resničen dober teolog ve, da
je to resnica, ker oni to pričakujejo.

Toda to bo enostavno natanko na enak način, kot je bilo z Janezom, predhodnikom
prvega Kristusovega prihoda. Zakaj ga niso prepoznali? Zato, ker so o njem prerokovane
tako velike stvari. Zakaj bo on vsa visoka mesta znižal, vse doline povišal in vsa neravna
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mesta zravnal? Oh, on… Preroki - Izaija, 712 let pred njegovim rojstvom in Malahija,
400 let preden se je on pojavil - vsi so prerokovali o njem. Toda oni so pričakovali nek
nebeški koridor, ki bi se spustil navzdol in ta prerok bi sestopil s temi stvarmi v svoji
roki, danimi od Boga.

54 In kaj se je zgodilo? Človek, ki  ni  mogel pokazati  niti  članske izkaznice, niti  ni
mogel pokazati priporočil, je ostal zunaj v divjini, brez najosnovnejše izobrazbe. S strani
zgodovinarjev nam je povedano, da je odšel v puščavo, ko je imel devet let, po smrti
njegovega očeta  in  matere  in  bil  je  vzgojen  zunaj… Njegova  služba  je  bila  preveč
pomembna, da bi to zmešal z nekim seminarjem. On je moral predstaviti Mesijo.

Bog ni mogel uporabiti človeka, ki bi bil popolnoma zasut s teologijo. On tega ni
mogel narediti, ker bi se vedno vrnil naravnost nazaj. To je njegova linija učenja. On
drsi nazaj v to. Ko gre nekaj pogledat, potem zdrsi nazaj v tisto, kar so povedali učitelji.
Bolje bi bilo, če bi se držal vstran od teh stvari in bi samo verjel Bogu.

In mi smo ugotovili, da so ga zgrešili. Celo apostoli, ki so stali tam, so ga zgrešili.
Kajti, dejali so: »Zakaj Pisma govorijo (pisci govorijo), da Elija…«

On je dejal: »On je že prišel, toda vi ga niste prepoznali.«

To je mesto, kjer vam odslikavam vstajenje, oziroma vzetje. To bo šlo in oni bodo…
Jaz vem, da to zveni čudno, toda mogoče boste po tem večeru vedeli kaj več, če bo
Gospodova volja, kako to bo. Vidite? To bo tako skrivnostno, da skorajda nihče ne bo
ničesar vedel o tem. Svet bo samo mislil… Šel bo samo naprej, tako kot je vedno šel.
Vidite? On to vedno počne na ta način.

55 Vi veste, jaz dvomim, da bo vsaj eden… Jaz bi rekel, da je bilo na zemlji kakih 90
% ljudi, ki sploh niso vedeli, da je bil Jezus Kristus tu, ko je bil tukaj. Veste, ko je Elija
prerokoval, jaz dvomim, da je sploh kdo vedel, da je On bil…. Oni so vedeli, da je bila
tam zunaj neka čudna oseba, nek star fanatik. Ampak oni so ga sovražili. Zagotovo. Bil
je to, kar so oni imenovali čudak.

In jaz mislim, da je vsak na novorojen kristjan na tem svetu neke vrste čudak, zato
ker ste bili spremenjeni. Vi ste iz drugega sveta. Vaš duh je z druge strani prepada. In
ta stvar tukaj je v veliki zmešnjavi. Če niste drugačni, potem je še tu nekaj napačnega -
vi ste še vedno preveč zemeljsko opredeljeni. Vi morate biti  nebeško razpoloženi in
nebesa živijo z Besedo.

56 Torej, mi smo opazili, da se je ta velika stvar odvijala. Mi verjamemo, da se mora
zgoditi pravi prihod Elijevega duha. Prerokovano je, da bo tako. Vidite? In mi se moramo
spomniti,  da  bo  to  tukaj  v  svojem  lastnem  obdobju  in  času.  Mi  mogoče  sedaj
postavljamo temelj za to. In to ne bo organizacija.

Jaz se z mojim dobrim prijateljem glede tega ne strinjam. On je dejal, da bo to
skupina ljudi. Jaz želim, da mi to pokažete s pomočjo Pisma. Bog, nespremenljivi Bog, ni
nikoli spremenil svojih načrtov. Če jih je, potem On ni Bog. To je res, kajti potem bi On
bil umrljiv in Njegovo znanje bi bilo takšno, kot moje in On bi delal napake. Ampak Bog
ni nikoli menjal svojih načrtov, že iz časa Edenskega vrta. On je naredil načrt odkupitve.
To je bila kri.
57 Mi smo poskušali z izobrazbo, mi smo poskušali z diktaturo, mi smo poskušali s
psihologijo,  poskušali  smo  z  denominacijami.  Poskušali  smo  vse  sestavili  skupaj,
oziroma da bi se vsi med seboj ljubili in vse drugo. Ne obstaja nobeno drugo mesto za
druženje, razen pod krvjo, to je edino mesto, kjer Bog srečuje človeka.

Bog vedno deluje s posameznikom. Dva človeka že imata dve ideji. Na zemlji ni bilo
nikoli dveh glavnih prerokov, ki bi prerokovala istočasno. Poglejte nazaj in boste videli,
če je to bilo. Ne, gospod. To bi se preveč pomešalo! On mora dobiti enega človeka, ki bo
popolnoma predan, da bi lahko to osebo uporabil. On išče to osebo in nekje bo nekdo.
Nekdo, ki Ga bo poslušal besedo za besedo.

58 Ni mi mar, kaj kdo govori, nikoli se ne bodo premaknili s tega. To je res. Oni bodo
čakali na »Tako govori Gospod« in do takrat se ne bodo niti premaknili. On bo potrjen na
pravilen način. Torej,  zunanji  svet bo to sovražil,  toda izbrano seme, predodrejeno
seme, tako kot je to bilo v Jezusovih dneh… Ko ta Svetloba zasije, bo seme zaživelo kar
tako. Oni bodo to vedeli. To bodo razumeli. Niti besede vam ne bo potrebno reči o tem.

Ona je dejala: »Gospod, vidim da si prerok. Jaz vem, ko bo prišel Mesija, da je On
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odrejen za…«

On je dejal: »Jaz sem On.«

Fant, to je bilo dovolj! Ni ji bilo potrebno oklevati vso noč in da bi zavlačevala še
naslednjo noč. Ona je to imela točno takrat. Ona je bila na svoji poti. Ona jim je govorila
o tem.

59 Torej, zapomnite si. V prvi dobi je bilo obdobje Leva. To je bil Lev iz Judovega rodu,
Kristus. Vpliv Njegovega lastnega življenja je obvladoval to dobo. To je prvo živo bitje
(kar pomeni silo), ki je odgovarjala s človeškim glasom.

Naslednja doba je bila doba Vola, oziroma obdobje temnega konja, vidite. Razlog,
zakaj je prva doba bila bela doba, je bil ta… Kot sem vedno slišal, so ljudje govorili, da
je bil ta prvi bel jezdec cerkvena sila, ki je izšla ven, da bi zmagovala. Ampak mi vidimo,
da mu je bila dana krona, da je to bilo to. To je bila cerkev. To je vsekakor bila cerkev,
toda kam je on odšel? On je odšel v Rim, to je kraj, kamor je šel. On je prejel svojo
krono.

Torej, v drugi dobi je bil jezdec na rdečem konju, kar je bilo temno obdobje. In
sedaj, naslednja doba je bila doba človeka, v kateri je bil jezdec na črnem konju. In to je
bila doba reformatorjev, vidite, ko je ta glas spregovoril.

Jezdec  na  črnem konju  je  bil  antikrist.  Toda  tisti,  ki  je  govoril  v  tej  dobi,  je
predstavljal človeka. In to je modrost, pamet, premetenost. Vidite? In oni tega niso
dobili, vidite. Oni niso klicali… Oni ga niso poimenovali. Vidite? Oni so samo dejali, da je
prišel ven.

60 Toda  sedaj,  ko  prihaja  doba  orla,  to  je  to,  s  čimer  Bog  vedno  primerja  svoje
preroke - z orli.  On je Sebe imenoval orel.  Orel  se povzpne tako visoko, da ni  tam
ničesar, kar bi ga lahko ujelo. Ne le, da je tam zgoraj, temveč je tudi ustvarjen za ta
položaj. Ko pride tja gor, lahko vidi, kje je. Nekateri ljudje prispejo tja gor in ne morejo
videti, na čem so, tako da ni nobene koristi od dvigovanja navzgor. Toda pustite, da
vrana ali jastreb ali kdorkoli leti z orlom, on bi razpadel. On bi moral biti hermetično
zaprt za tja, kamor gre.

61 V tem je tudi danes težava. Nekateri od nas ne postanemo hermetično zaprti. Mi
prehitro eksplodiramo, vidite, ko skačemo. Toda mi moramo biti hermetično zaprti. Ko
prispete tja gor, imate izostren pogled orla, da bi videli, kaj prihaja in bi vedeli, kaj
storiti. Torej, doba orla je to razkrila. Mi ugotavljamo, da je doba orla obljubljena v
Razodetju 10, 7 in v Malahiji 1, 4, da bo to v zadnjih dneh. Vidite? To je res - to bo
tukaj. V redu.
62 Poglejte. Torej ta fant, videli smo, da je jezdil na bledem konju! Na bledem, oh,
moj!  Poglejte,  po  68  milijonih  protestantov,  kot  smo  preteklo  noč  to  vzeli  iz
Schmuckerjeve »Veličastne reforme«, iz rimskih zapisov o mučencih… Našli smo do 150
zapisov  (jaz  verjamem,  da  je  bilo  tako,  ali  osemnajst.  Sedaj  se  natančno  ne
spominjam), toda v smrt je bilo poslanih 68 milijonov teh, ki so se upirali prvi rimski
cerkvi - Rimu.

Ni čudno, da se je lahko izdajal v poosebljenem imenu, imenovanem Smrt. On je to
zagotovo  bil.  Samo  Bog  ve,  koliko  jih  je  odpeljal  v  duhovno  smrt  s  svojim  proti
svetopisemskim učenjem. On je tisti,  ki  je predal 68 milijonov meču in jih pobil.  In
verjetno jih je na milijarde zaradi njegovega lažnega učenja umrlo duhovno. Sploh ni
čudno, da je lahko bil imenovan Smrt.

63 Ali vidite jezdeca? Na prvem mestu je bil kot antikrist, toda že od začetka je bil
Smrt, vendar je še bil takrat nedolžen. Toda potem je dobil tridelno krono in ko jo je
prejel,  je  združil…  Satan  je  združil  državo  in  cerkev,  ker  je  potem bil  nad  obema.
Antikrist je bil Satan v človeški obliki.

In potem tudi sveti Matej, jaz verjamem, da je tako, v 4. poglavju govori, da je
Satan odvedel Jezusa, našega Gospoda in mu pokazal kraljestva sveta, vsa na enkrat, v
časovnem trenutku in vso njihovo slavo. Ponudil Mu jih je in dejal, da so bila njegova!

Tako, vi torej vidite, če je on lahko združil svojo državo in cerkev, potem je lahko
rdeč jezdec jezdil dovolj varno. Resnično!

64 Potem mi odkrivamo njegovo skrivnost  v njegovi  cerkvi  in državi.  V četrti  fazi
njegove službe se je on imenoval  zver.  Najprej  je bil  imenovan antikrist,  potem je
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imenovan  lažni  prerok  in  potem  je  imenovan  zver.  Mi  ga  sedaj  tukaj  najdemo
imenovanega kot zver…

Torej, jaz želim, da ste pozorni na to po četrtem konju. In v tem četrtem konju, če
boste  pozorni,  vsi… Prvi  je  bil  bel,  naslednji  je  bil  rdeč  in  naslednji  je  bil  črn  in  v
četrtem… Vsi prejšnji trije so bili predstavljeni v njem, ker so črna, rdeča in bela med
sabo pomešane. Vidite? Vse to je bilo pomešano v tem enem konju. In tam je postal
četrti, ali dejansko trije v enem in to je bilo v tej eni stvari vse pomešano.

65 Torej, jaz želim, da ste pozorni na štiri od njih. Poglejte številko štiri v duhovni
matematiki. Bog je v trojkah. To je štirica. On je tukaj v štirici. Kot prvo - antikrist, bel;
drugo - lažni prerok, rdeč; tretje - poglavar nebes in zemlje in vic, črni; četrti - zver,
bledi konj. Satan je bil vržen ven iz nebes. Želite to prebrati? Razodetje 12 in 13. Satan
je bil vržen iz nebes, potem je v Razodetju 13, 1-8, inkarniran v zver kot oseba. Najprej
je antikrist - samo učenje imenovano nikolajizem. Potem iz tega nastaja lažni prerok.

Če je on antikrist, antikrist pomeni »proti«. Vse, kar je proti Božji Besedi, je proti
Bogu, ker je Beseda Bog. »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda
je postala meso (Kristus) in bivala med nami.« Torej, on je proti Besedi, tako da je
antikrist, toda duh ne more biti kronan. To je razlog, zakaj ni prejel krone, temveč samo
lok brez puščice.

66 In ko je prišel  do časa svojega kronanja, je postal  lažni prerok z antikristovim
učenjem. Razumete to? Potem dobi svoj meč, ker združuje svoje sile skupaj. Zatem mu
ni potrebno nikogar nič več vprašati.  On je guverner države, on je guverner nebes.
Prejema tridelno krono in si ustvari idejo z imenom »vice«. Kajti če bi kdo izmed njih
tam v preteklosti umrli, bi oni dali nekaj denarja, s katerim bi jih želeli poplačati in jih
pripeljati ven. On bi jih lahko z molitvijo izpeljal od tam, ker je imel moč, da to stori. On
je namestnik. Zagotovo, da je. On zavzema na zemlji Božje mesto. Če to ni jasno, kot
karkoli…

Mi smo to videli in vse to povlekli skozi Sveto Pismo in prešteli njegovo numerično
število in vse drugo. Tukaj je on. Točno tam v številki štiri, ne v številki tri, temveč v
številki štiri. Vidite?

67 Sedaj obrnimo… Razodetje 12. Preberimo za trenutek, saj bomo imeli čas, da to
storimo. Preberimo Razodetje 12. poglavje in 13. vrstico.

In tisto uro je nastal velik potres…

Ne, jaz sem odprl napačno mesto. Trinajsta vrstica.

Ko je zmaj videl, da je bil vržen na zemljo, je začel preganjati ženo, ki je rodila
dečka.

68 Sedaj  vidite,  on je  bil  vržen na zemljo  in  se  je  inkarniral.  Ker  antikristov duh
postane inkarniran v človeku, se ta človek menja iz ene stvari v drugo, od antikristovega
duha do lažnega preroka in potem zver prihaja v njega.

Natanko tako, kot raste tudi cerkev. Njegova cerkev se je razvijala od antikrista do
lažnega preroka. In v veliki dobi, ki prihaja, nastopi zver, ki se dviga… Tako tudi Cerkev
prihaja na isti način: skozi opravičenje in posvečenje in krst v Svetem Duhu je Kristus v
ljudeh. Točno tako. In on je vzel anti-tip tega tam čez, vidite - tip tega, raje. On je tam
natanko takšen. To je on, vržen iz nebes.

69 V Razodetju 13,1-8 ugotavljamo:

In ustavil se je na pesku morske obale. Nato sem videl zver, ki je vstajala iz morja.
(Torej, tukaj je dvanajsto poglavje, kjer je bil vržen ven. Sedaj poglejte.) Nato sem videl
zver, ki  je vstajala iz morja. Imela je deset rogov in sedem glav, na rogovih deset
diademov in na svojih glavah bogokletno ime.

Zver, ki sem jo videl, je bila podobna panterju: noge je imela kakor…

Oh, če bi imeli sedaj čas, bi lahko ostanek večera preživeli natanko ob teh simbolih
in pokazali ter pripeljali to ponovno naravnost na njega. Kdorkoli… Vi skoraj vsi to veste
iz drugih lekcij.

…noge je imela kakor medved, gobec pa kakor lev. Zmaj ji je dal svojo moč, svoj
prestol in veliko oblast. (Inkarnirani Satan. Vidite?)

Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt,…
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70 In potem gre to vse tja dol, to gre, če želite... Ko boste imeli priložnost, berite
naprej. Ne, berimo še malo naprej.

Ena  od  njenih  glav  je  bila  videti  ranjena  na  smrt,  a  njena  smrtna  rana  se  je
pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo.

Vi samo glejte. Nikoli ne posvečajte pozornosti komunizmu. To ni nič drugega, kot
orodje, ki se nahaja v Božjih rokah in vam bo pomagalo, da bi nekega dne maščevalo
kri, kot bomo dobili to jutri zvečer.

Ljudje so molili zmaja (Kdo je bil zmaj? Satan. To je točno. Rdeči zmaj. V redu.),
ker je dal oblast zveri (Tam, kjer je dobil svojo oblast, vidite?), molili so tudi zver in
govorili: »Kdo je podoben zvéri in kdo se more bojevati z njo?

Zvéri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana ji je
bila oblast, da to počenja dvainštirideset mesecev.

Odprla je usta, da je preklinjala Boga (tu ste vi): preklinjala je Njegovo Ime (ko Mu
je dala naziv), Njegovo bivališče (Ki je mesto prebivanja Svetega Duha, da bi si naredili
prostor v Rimu, v mestu Vatikan. Lahko samo nadaljujete naprej.) in tiste, ki prebivajo v
nebesih (preklinjala jih je in govorila, da so oni posredniki).

71 Dopuščeno  ji  je  bilo,  da  je  začela  vojno  s  svetimi  (in  to  je  tudi  storil)  in  jih
premagala.

On tudi je: sežigali so jih na grmadah, z njimi hranili leve in jih ubijali na razno
razne načine, kot so le lahko.

Dana ji je bila oblast nad vsakim rodom, ljudstvom, jezikom in narodom.

To se ni nikoli  zgodilo na tak način, vse dokler se poganski Rim ni spreobrnil v
papeški Rim in je katoliška sila prekrila svet, ustvarjajoč univerzalno katoliško cerkev.

Zver bodo molili  vsi  prebivalci  zemlje,  katerih imena že od začetka sveta niso
vpisana v Knjigo… (Ne dotikaj se Mojega olja in vina!)… Zver bodo molili vsi prebivalci
zemlje, katerih imena že od začetka sveta niso vpisana v Knjigo življenja Jagnjeta, ki je
bilo zaklano.

Če ima kdo uho, naj prisluhne!

Če je komu namenjeno ujetništvo, pojde v ujetništvo.

Če mora kdo umreti od meča, bo umrl od meča.

Tukaj je stanovitnost in vera svetih.

72 Torej, mi smo ga imeli včeraj zvečer, kako prihaja s svojim velikim mečem, da bi
ubijal. Izvedeli smo, da je tudi on bil ubit z mečem, z mečem Besede. Božja Beseda -
ostra, dvorezen meč ga ubije in vrže dol. Samo počakajte, dokler teh sedem Gromov ne
izgovori svojih glasov tej skupini, ki lahko resnično sprejme Božjo Besedo in jo obdrži.
Ona bo rezala in sekala. In oni lahko zaprejo nebo. Lahko zaprejo to ali ono - karkoli
hočejo.

Pokončan bo z Besedo, ki izhaja iz Njegovih ust in je ostrejša kakor vsak dvorezen
meč.  Oni  lahko  pokličejo  na  stotine  bilijonov  ton  muh,  če  želijo.  Amen.  Karkoli  bi
izgovorili, se bo to zgodilo, ker je to Božja Beseda, ki prihaja iz Božjih ust. Amen.

Bog vedno… To je Njegova Beseda, ampak On vedno uporablja človeka, da bi to
opravil. Bog bi lahko v Egiptu poklical muhe, toda On je dejal: »Mojzes, to je tvoje delo.
Jaz ti bom povedal, kaj moraš narediti in ti pojdi ter to stori.« On je to opravil v celoti.
Vidite? On bi lahko izbral sonce, da bi jih poklical. Lahko bi storil, da jih pokliče luna ali
da jih pokliče veter, vendar je On dejal: »Mojzes…« On je izbral človeka. V redu.

73 Torej, mi tukaj vidimo, da je to Satan. Po tistem, ko je bil vržen iz nebes, se je
inkarniral v zver in sedaj je ena zver. Antikrist, lažni prerok in sedaj zver in dano mu je
bilo ime Smrt in za njim je prihajal pekel - Satan v popolnosti na svojem prestolu. Oh,
moj! Na zemlji… On je Satanov pooblaščenec na zemlji, on je sedaj glava zemeljskih
kraljestev, teh istih kraljestev, ki jih je Satan ponudil Gospodu Jezusu v Mateju 4. Satan
sedaj postaja popoln kralj.

Torej,  to  se  dogaja  kasneje.  On  je  sedaj  lažni  prerok.  On  bo  postal  zver  po
določenem času, ko bo prelomil zavezo z Judi. Vi veste, kako oni… V redu.

74 Poglejte sedaj, takrat mu bo dano srce zveri in Satan se bo inkarniral, kajti ko gre
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Cerkev  gor,  je  Satan  vržen  ven.  Vidite?  To  je  takrat  zaključeno.  Vso  njegovo
obtoževanje je končano, vidite.

Torej, tako dolgo… Poglejte, dokler je Posrednik še na prestolu, lahko Satan tam
stoji  in obtožuje, ker je On odvetnik na drugi strani. On je Kristusov nasprotnik. In
Kristus je… On stoji tam… Ta nasprotnik stoji tam in govori: »Toda počakaj, Adam je
padel! Adam je naredil to. Jaz sem ga premagal. Jaz sem pridobil njegovo ženo, da je
verjela v laž. In ti si dejal, da bo ona zaradi tega obsojena. Meni je to uspelo!«

Toda tukaj je Posrednik, ki stoji tam (amen), tam stoji sorodnik Odkupitelj (amen)
s  krvjo,  ki  lahko vzame srce  najhujšega grešnika  in  ga  spremeni.  Posrednik  je  na
prestolu. Da, gospod.

Satan je dejal: »Toda oni so krivi!«

On je dejal: »Oni niso!«

75 To Klorox belilo je bilo izumljeno oziroma proizvedeno, da bi odvzemalo madeže,
odvzemalo barvo črnila ali katerikoli madež, ki so ga imeli. To ga bo razgradilo, tako da
ga ne bo več mogoče najti.  To se vrača nazaj v plin in vse skozi  nazaj v kozmično
svetlobo in bo zaobšlo tudi molekule in vse ostalo, dokler se ne bo to vrnilo nazaj na
original, od koder tudi izvira. Če je kreacija, potem ima… Kreacija je morala priti od
Stvarnika. Toda vsa kemija, ki je bila proizvedena in združena skupaj, se prelamlja in to
je vse, kar ostaja od tega. Tam ni ničesar drugega. Celo vodna substanca se spaja s
Cloroxom, ki je pepel. Amen! Slava Bogu, to je vse čisto.

To je to, kar počne kri Jezusa Kristusa resničnemu Božjemu otroku, ko izpove svoj
greh in stoji tam opravičen v Njegovi milosti in dobroti. To je celo tako veliko, da Bog
reče: »Jaz se tega niti ne morem spomniti in on je absolutno Moj sin.« »Resnično povem
vam, če rečete tej gori: ›Prestavi se!‹, in v svojem srcu ne dvomite, temveč verjamete v
to, kar ste rekli, se bo zgodilo. Imeli boste to, kar ste rekli, da naj bo.« Vi ste odkupljeni
sin. Amen! Jaz vem, da je to resnica.
76 Videl sem, kako so se tam pojavljale veverice, na šestih različnih mestih in vedel
sem … (nejasne besede) … običajno tam ne bi bilo nobene. In natanko tako, kot lahko
On  ustvari  veverice,  lahko  ustvari  muhe  ali  žabe  ali  karkoli  drugega.  On  je  Bog,
Stvarnik. Točno! Nobeno smrtno bitje… Toda ko je greh tega smrtnika priznan in vržen v
Clorox belilo Jezusa Kristusa, to pobeli vse grehe. On je čist, neprešuštniški, brez grehov
in brez krivde.

Kdor je rojen iz Boga, ne ravna grešno, saj ne more grešiti. Med njim in Bogom je
belilo. Kako bi  lahko to kdajkoli  prišlo tja, ko pa ga to razgrajuje in pošilja nazaj k
tistemu, ki je to sprevrgel. Amen! Huuh, jaz se počutim religiozno. Povem vam, sedaj ko
se to začenja razodevati, dobivam stimulacijo.

77 Poglejte, Satan je v celoti na svojem prestolu. Da, gospod. To je ponudil Bogu, to je
ponudil našemu Gospodu. Tukaj sedi s tem zverinskim srcem v sebi. Torej, tukaj je
oseba, zver, inkarnirani hudič. On ima svoja lažna razodetja pod lažno pretvezo. O, moj
Bog! Pod lažno pretvezo resnične Besede se pridružuje Besedi.

On počne iste stvari, kot jih je počel njegov tip pred dva tisoč leti, kar je bil Juda.
Kaj je on storil? Juda je vstopil kot vernik, vendar je bil hudič že od začetka. On je bil
rojen kot sin pogube. Nič ni mogel vreči na Jezusa, ker ga je On poznal že od samega
začetka (amen), kajti On je bil Beseda.

78 V redu. In zapomnite si, Juda je zavzel mesto blagajnika in se ukvarjal z denarjem.
Takšna je tudi  cerkev današnjega dne.  Katoliška cerkev (kot smo to opazili  sinoči)
zaračunava za devetdnevnice, zaračunava za molitve in zaračunava vse. In skoraj ista
stvar je padla na hčere katoliške cerkve, ki so protestanti. Celotna stvar se ja zavila v
denar.  To  je  točka,  kjer  je  padel  Juda,  poglejte,  kje  je  padel  in  tu  so  padli  tudi
protestanti.

Opazujte… Jezdi na bledem konju, kot se prikazuje v svoji ježi, v tej zadnji ježi. On
je sedaj na svoji zadnji ježi. Torej, to ni v našem dnevu. To bo na koncu. To je Pečat, ki
je prerokovan za naprej, zakaj, ali vidite, Cerkev je že odšla gor, ko se to dogaja.

79 Ko se Kristus pojavlja tu spodaj na zemlji… Tako kot se ta fant pojavlja in postaja
popoln hudič - vso pot od antikrista do lažnega preroka in potem v zver do samega
hudiča…  In  on  jezdi  na  bledem  konju,  popolnoma  obarvanem  in  premešanem  z
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raznoraznimi barvami, da bi sebe naredil bledega in smrtonosnega.

Toda ko se bo tu na zemlji pojavil naš Gospod, bo jezdil na snežno belem konju in
On bo popoln v celoti, Emanuel, Božja Beseda, učlovečena v človeku. Ali vidite, kakšna
velika razlika je med njima? To je razlika.

80 Poglejte, antikrist je na bledem konju s premešanimi barvami. In konj je zver, ki
predstavlja silo. Njegova sila je popolnoma premešana. Zakaj? To je politično, to so
državne sile,  to  so religiozne sile,  to  so demonske sile,  to  so razne vrste sil,  ki  so
pomešane skupaj - bledi konj je bil ena sama mešanica. On je imel vse vrste sil.

Toda ko prihaja Jezus, je to jasno obarvan konj - ta Beseda. Amen! A on meša
svojo rdečo, belo in črno barvo. Tri barve v eni predstavljajo eno in tri sile predstavljajo
eno - bel konj, črn konj in rdeč konj. In tri krone v eni, vidite? Zagotovo.

81 Jaz osebno sem videl krono. Stal sem tako blizu in jo gledal. Niso mi dovolili, da bi
prišel do nje, pokrita je bila s steklom. Tako, tam je bila z veliko ključavnico na sebi,
postavljena na kovčku, tridelna krona, tako da vem, da je to resnica. Tam je bilo to.
Namestnik nebes, vic in zemlje. Tri sile se združujejo skupaj, vidite, vse pomešane v eno
bledo  barvo.  Smrt  govori  v  vsej  stvari.  Politične,  religiozne  in  demonske  sile  so
pomešane  skupaj.  Politika  -  on  je  kralj  politike,  Satan  to  je.  Je  pameten!  Uhhh!
Zagotovo, nikar ga ne poskušajte prelisičiti, samo zaupajte Gospodu.

Kot  sem že  prešel  skozi  vse  to,  vsa  pamet,  izobrazba  in  ostale  takšne  stvari,
prihajajo z napačne strani. Samo zasledujte to skozi Sveto Pismo in poglejte, ali ni to
res. Zasledujte Kajnove otroke in poglejte, kaj so postali. In potem zasledujte Setove
otroke in poglejte, kaj so bili oni.

82 Ne da bi  jaz podpiral  neznanje, sploh ne. Ne, gospod. Toda vzemite katerokoli
osebo iz Svetega Pisma, zelo redki… Obstajal je nekdo po imenu Pavel, ki je bil pameten
človek in on je dejal, da je moral pozabiti vse, kar je vedel, v nameri, da bi spoznal
Kristusa. Dejal je: »Nikoli nisem prišel k vam z učenimi besedami človeške modrosti,
toda prišel sem k vam v sili vstalega Kristusa.« To je res - sila Svetega Duha. Poglejte
na druge. Nekateri od njih niso znali razlikovati leve roke od desne.

Poglejte skozi dobe prerokov in od kod prihajajo in tako dalje. Ali vidite, na kaj
mislim? To je pametno, intelektualno in modro. Ravno modrost je tista stvar, ki vas
odpelje vstran od Boga.

83 On je imel tri sile, tri pristojnosti: zemljo, nebesa in vice. On sam je v trojstvu. To
je to, iz česa je ustvarjen in on jezdi v trojstvu. Njegova sila je v trojstvu. Njegova krona
je v trojstvu. Njegov konj je v trojstvu. To je to, kar on je. Eno trojstvo, sila trojstva,
krona trojstva, konj, ki ga je jezdil v trojstvu (to so njegove službe) - ponovno štiri,
vidite. Ponovno ena četvorka.

V redu. Tri stopnje njegove službe ga delajo za eno osebo, za inkarniranega Satana
- tri stopnje njegove službe: antikrist, lažni prerok in zver - ti trije tipi. Vidite, sedaj
obstajajo trije tipi, ki ga sestavljajo. Bog Sebe prav tako razodeva v vodi, krvi in Duhu -
ustvarja kristjana za Božjega sina po Božji Besedi. Vidite? In tiste tri sile delajo njega za
hudiča. Oh, to tukaj je voda, kri in Duh, kar je od Boga. In kaj je tisto? To je politična,
religiozna in demonska sila, ki so pomešane skupaj in to ga dela za hudiča.

Kristusov prvi prihod je bil smrten. On prihaja trikrat. Kristus je v številu tri.

Poglejte, kako pa on prihaja - on je število štiri.

84 Poglejte Kristusa. Prvi prihod. On prihaja kot umrljiv, da bi izkrvavel in umrl. Ali je
to  res?  To  je  Njegov prvi  prihod.  Drugi  prihod je  Vzetje.  Mi  ga  srečamo v  zraku -
nesmrten. Njegov tretji prihod, On je učlovečeni Bog. Amen! Bog Emanuel, da vlada na
zemlji. To je res - samo tri.

Četrta stopnja tega jezdeca… Poglejte. Četrta stopnja tega jezdeca je imenovana
Smrt. Smrt pomeni biti večno oddvojen od Boga. To je to, kar smrt pomeni: biti večno
ločen od Boga. Torej, če smo tega fanta razkrinkali, če smo mi to pokazali s Svetim
Pismom, kdo je ta fant… In mi smo celo poudarili  te  hribe,  ta mesta in vse ostalo,
natanko do podrobnosti  vse tja dol.  In sedaj, Orel ga je imenoval »Smrt«. Tako ga
imenuje.
85 Zapomnite si, tukaj… Vidite, smrt je večna ločitev. Zapomnite si, sveti ne umrejo,
oni spijo, ne umrejo. »Kdor posluša Moje Besede in verjame v Tistega, ki me je poslal,
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ima večno življenje.« (To je točno. Ne bo prišel na sodbo, temveč je že prišel iz smrti v
življenje.) »Jaz sem vstajenje in življenje,« je dejal Jezus. »Kdor Vame veruje, bo živel,
čeprav je mrtev. In kdorkoli živi in veruje Vame, ne bo nikoli umrl. Ali je Lazar umrl? »
On  je  zaspal.«  »Ne  boj  se,  dekle  ni  mrtvo,  ampak  spi.«  Oni  so  Ga  zasmehovali  s
prezirom. Ali je to res? Oh, moj! Vidite, sveti ne umrejo.

Ločitev od Boga je smrt, večna smrt in ta fant je imenovan Smrt. Tako, izogibajte
se ga.

86 Kaj je on? En organizirani sistem, prva organizirana cerkev številka ena. In ko je na
Nicejskem koncilu vzel Konstantinovo razumevanje… Mi smo to ženo prikazali sinoči,
pokazali smo, kako je Eva, prva Nevesta, še preden je njen mož prišel do nje, padla v
Edenu zaradi nevere v Božjo Besedo. Duhovna nevesta - rojena od Kristusa na Binkoštni
dan,  preden  je  lahko  On  pristopil  k  njej,  kaj  se  je  zgodilo?  Ona  je  padla  v  Rimu
(poglejte), ko je zavrgla svojo nedolžnost zaradi dogem. Amen!

Oh, moj! Ponovno čutim, kako prihaja stimulacija na mene, ko razmišljam o tem.
Jaz ne mislim delovati neumno. Jaz tega ne mislim, toda to je samo… Vi ne razumete,
kaj mi to povzroča. Jaz sem v teh stvareh sedaj že štiri dni. Moram povedati nekaj, kar
bi mi ponovno vrnilo občutek, da sem človek. Vi veste, na kaj mislim. V redu.

Začenjam govoriti tako, ker vidim kako od vsepovsod prihajajo vizije. To je res.
Mogoče je to razlog, zakaj jaz nekaj povem, da bi se ponovno vrnil nazaj - pretresel
ponovno nazaj, vidite?

87 Ali ste me kdaj videli, ko smo imeli linijo odkrivanja skrivnosti človeških src? Jaz bi
povedal nekaj, kar bi nasmejalo ljudi in potem bi povedal nekaj, kar bi jih navedlo k joku
in potem bi povedal nekaj, kar bi jih razjezilo. Nekaj moram poudariti in jaz bi jim nekaj
povedal, da bi videl, kako to deluje. In potem vidim, kakšne vrste svetloba je nad njimi,
kaj se dogaja. Tako vem, do kod je to prišlo in vem, če je to klic ali ni. Če temu ni tako…
sedi tam… Resničen vernik, v redu. Lahko jih samo pokličete, rekoč: »Ti, tako-in-tako…«

In  ko  se  spustite  tja,  začne  Duh  maziliti,  potem  začenjam  videvati,  kako  to
bleščanje prihaja od vsepovsod, tako kot tukaj naokrog v prostoru. To je razlog, zakaj
nekaj povem in se na nek način vračam na začetek ter začnem ponovno od začetka.
Vidite? Torej, vse od prejšnje nedelje sem samo sedel v sobi in molil in to je vse. To je
pod maziljenjem in vem, da je to pravilno. Če verjamete Bogu (vem, da verjamete),
samo glejte na konec tedna.
88 Torej,  smrt  pomeni  popolno  ločitev  od  Boga.  In  sedaj  si  zapomnite,  sveti  ne
umirajo. Zapomnite si, njegovi nevesti je bil dan bledi konj… Mislim reči, temu jezdecu
je bil  dan bledi  konj,  da bi  šel  z  njim, njemu je bil  dan ta bledi  konj,  da bi  z  njim
nastopil. In on je jezdil na tem bledem konju smrti. Torej, mi vemo, kaj je bilo to. Mi
vemo, katera cerkev je bila to.

In  zapomnite  si…  In  sinoči,  ona  ni  bila  zgolj  nečistnica,  ona  je  bila  tudi  mati
nečistnicam. In videli smo, da je bilo to, kar jo je naredilo za nečistnico… Žena, ta tip
ženske… To ni  primerna beseda,  da bi  jo  izgovoril  pred tako mešanim občinstvom,
vendar  je  Sveto  Pismo  tako  dejalo.  Vidite?  Mi  spoznavamo,  da  je  to  žena,  ki  živi
nečastno, v nasprotju s svojimi zakonskimi zaobljubami. In vi vidite, ona bi morala biti
(ona govori zase), sebe imenuje za kraljico neba. In to bi naj bila Božja nevesta? Bog je
Kristus.  In  mi  ugotavljamo,  da  ona  nečistuje.  Ona  povzroča,  da  zemeljski  kralji
nečistujejo. Vsi bogati ter veliki ljudje ter ves svet je odšel za njo. Vidite?

89 In potem smo izvedeli, da je proizvedla nekatere hčere in da so bile nečistnice. Kaj
je  nečistnica  drugega,  kot  vlačuga?  To  je  ista  stvar.  Nečistnica,  nečistovanje,  zlo,
prešuštvo,  počeli  bodo… Kaj  počnejo?  Organizirajo  se,  imajo sistem, učijo  od ljudi
narejen sistem - binkošti in celotna skupina.

Ne dovolite, da vaša vest pade v vaš žep, binkošti. Toda dovolite mi, da vam nekaj
povem. Poglejmo tej stvari naravnost v obraz. Mi smo na tej poti prišli preveč daleč, da
bi govorili nežno.

Poglejte sem. Mi živimo v laodicejski cerkveni dobi in to je bila od vseh najbolj
absurdna doba. Ena mlačna doba… In doba, v kateri je Kristus bil izven nje, poskušajoč,
da bi se vrnil v njo. In to je binkoštno sporočilo, iti ven. Govorijo: »Jaz sem bogat!«
Človek, ti si bil najprej ubog. In sedaj ste zares postali bogati, vidite? »… nimajo potrebe
po ničem,« in oh, vse kar si bil.
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On je dejal: »Ti si nag, siromašen, slep, ubog, beden in tega sploh ne veš.«

Torej, če bi bil človek zunaj na ulici nag in bi to vedel, zakaj, on bi si poskušal
pomagati. Toda, če on tega ne ve in mu tega ne morete pojasniti, potem je on v slabem
stanju. Bog, usmili se ga. Točno.

90 Poglejte. Oh, moj! Sedaj si  zapomnite, ta antikrist (osebno, sam je bil  človek),
njegova nevesta (kar  je  njegova cerkev),  je  dobila  čas za kesanje.  Ona tega v tej
tiatirski dobi ni storila. Ali se spominjate tega?

Dobro,  za  trenutek se  vrnimo nazaj.  Ne bo nam škodovalo,  če  se  za  trenutek
vrnemo k temu. Vrnimo se nazaj k drugemu poglavju, samo za minuto. Dobro, prebrali
bomo samo drugo poglavje o… Torej, Tiatira. Sedaj poglejte to na hitro. Moj, mi smo že
tik pred koncem, pa še nismo niti začeli.

91 Bodite pozorni, Tiatira. Torej, začenjam z 18. vrstico drugega poglavja.

»Angelu Cerkve (to je glasnik) v Tiatiri piši: ›To govori Božji Sin, ki ima oči kakor
ognjen plamen in noge,  podobne razbeljenemu bronu.  Vem za tvoja dela,  za tvojo
ljubezen, za tvojo vero, za tvoje služenje in za tvojo stanovitnost. Tudi vem, da so tvoja
poslednja dela številnejša od prejšnjih. Vendar ti moram očitati, da trpiš Jezabelo, tisto
ženo…

92 (Žena lažnega preroka, ki naj bi bil pravi Božji prerok, papež.)

To je res, ta odkrit prerok in njegova žena Jezabela. Torej, Ahab bi moral biti pravi
Jud, vendar je bil odpadnik (vi to veste), ker ga je njegova žena vodila tako, kot je sama
hotela. Mi ugotavljamo, da Jezabela jemlje svoj denar in jih s tem vodi tako, kot tudi
sami to želijo.

…ki se razglaša za prerokinjo (Ali razumete to?) ter uči in zavaja Moje služabnike,

(Vidite, to Jezabelino učenje je pokrilo državo.)

…naj se predajajo nečistovanju in uživajo malikom žrtvovane jedi.

Dal  sem ji  čas,  da  se  spreobrne,  a  se  noče  odvrniti  od  svojega  nečistovanja.
(Poglejte naslednjo vrstico.)

Glej, vržem jo na bolniško posteljo (to je pekel), tiste, ki so nečistovali z njo, pa v
veliko stisko,

(To so tisti, ki gredo v veliko stisko - to ni Cerkev.)

…če se ne bodo pokesali svojih dejanj.

(Sedaj poglejte tukaj.)… Tudi njene otroke (od nečistnice) bom ubil s smrtjo.

Duhovna smrt - ali verjamete to? To je Beseda. »Ubil jih bom s smrtjo.« In če so
ubite, potem so večno oddvojene.

93 V redu. Zapomnite si, On ji je dal čas za kesanje. Tiatirska doba je bila temna doba.
V tem času je jezdec jezdil na temnem konju in vse stvari so se morale plačati - molitve,
devetdnevnice in tako dalje. Torej, ali vidite potem njegovega črnega konja? Ko je on v
Tiatiri  zavrnil,  da bi  se pokesal (poglejte), se menja in preide iz črnega na bledega
konja. To je Smrt zaradi njegove zadnje službe.

94 Torej, morda sem tukaj kakega posameznika malce šokiral. Odbiti  Boga, odbiti
Božji klic… Nekoč boste to storili zadnjič. In točno tako, kot je to storila tudi ta cerkev, je
to končano. Božja potrpežljivost se ne bo do vekov prepirala z ljudmi. Vidite? In ko je to
zavrnila in je zavrnila možnost sprejetja, se je potem spremenila in sedaj nosi ime, ki se
imenuje Smrt - ločenost.

Bog je dejal: »Jaz bom vzel tudi njene otroke (protestante) in vse izmed nji. Jaz jih
bom ubil z večno ločenostjo.« Tukaj ste vi. Tiatirska doba - temna doba. Črn konj se
sedaj menja v smrt za svojo zadnjo službo.

Ali vidite, kako se cerkvene dobe popolnoma skladajo s Pečati? Enostavno popolno.
In potem vemo, da je to točno. Sveti Duh ne dela napak. On nam je zadnjič dal veliko
potrditev, ko smo končali s cerkvenimi dobami, saj veste.

Ali vidite ljubezen in dolgo Božjo potrpežljivost? Preden je nad njo izrekel sodbo, ji
je dal čas za kesanje. In to je v Gospodovem Imenu in jaz govorim tole: On je dal
binkoštni cerkvi isto stvar, vendar ona tega ne bo storila. Sporočilo je treslo vsepovsod,
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toda ona tega ne bo storila. Imela bo svoje lastne dogme in veroizpovedi. Ni mi mar,
koliko vi to pojasnjujete.

95 Kot sem v preteklih dneh dejal tam v Chicagu, kjer je bilo več pridigarjev, kot sedaj
sedi ljudi tu… In tam so me stiskali  zaradi doktrine kačjega semena in vseh ostalih
stvari. Jaz sem dejal: »Naj potem nekdo vzame svojo Sveto Pismo in se postavi ob
meni.« In nihče ni rekel ničesar.

Tommy Hicks je dejal: »Nikoli prej nisem slišal tega na tak način. Želim imeti 300
teh kaset. Želim jih poslati vsem svojim pridigarjem.«

Tam jih  je  bilo  približno 50 ali  75,  ki  so dejali:  »Jaz bom prišel  tja  dol,  da se
ponovno krstim.« Ali so prišli? Nobeden izmed njih. Zakaj? On jim je dal čas za kesanje!
In On bo udaril njihove otroke s smrtjo, z duhovno smrtjo. Dobro, mi bomo to ponovno
izpostavili jutri zvečer po Gospodovi volji ali pa v soboto zvečer - glede teh stisk, ki bodo
nastopile. Bodite pozorni na to, kaj se tam dogaja.

96 Tako kot ga je On dal Egiptu. On je Egiptu dal čas, da se pokesa. In katera je bila
zadnja nadloga? To je bila smrt. To je zadnja nadloga, ki zadeva binkoštno cerkev. To je
duhovna smrt. Ona je mrtva. To je v Gospodovem Imenu. Ona je duhovno mrtva. On ji
je dal možnost, da se pokesa, toda ona je to zavrnila. Ona je sedaj mrtva. Nikoli več ne
bo vstala!

In ti ljudje tam zunaj, ki poskušajo pripeljati episkopalce in duhovnike in tako dalje
in jim pravijo: »Sveti oče, tako-in-tako«. Zakaj, oni bi se morali sami sebe sramovati.
Kako slep lahko postane človek? Ali ni Jezus dejal, da ko bo ta uspavana devica prišla po
olje, ga ne bo dobila?

97 Vsi skupaj… Vi slišite ljudi govoriti: »Jaz sem dobil Svetega Duha, jaz sem govoril v
jezikih.« Vendar oni ne bi prišli v cerkev, kot je ta. »O, veste, jaz mislim, da ne bi želel
priti na eno takšno mesto.« In potem pravite, da imate Svetega Duha? Ampak vi želite
svojo pot ugleda. Vi želite ostati v Babilonu in še vedno uživati blagoslove nebes.

Vi morate narediti  svoj izbor. Ne morete še naprej ostati  tam zunaj v svetu in
istočasno služiti Bogu. Jezus je dejal, da ne morete služiti Bogu in mamonu. Tako, če vi
ne boste sprejeli… Če ste bili zares rešeni, boste uživali na srečanjih, kjer Sveti Duh
potrjuje Sebe in kaže, da je Božja Beseda takšna.

98 Nekdo je dejal: »Ti ljudje povzročajo preveč hrupa. To me dela nervoznega.« Ko
boste prišli v nebesa, boste potem zelo nervozni. In samo pomislite, ko bodo oni vsi tam
in kaj bo potem?

Oh, moj, kako želi Gospod dobiti te… Je potrpežljiv, kot je bil v Noetovih dneh. On
je silno poskušal. On je dolgo trpel, 120 let, da bi jih nagovoril h kesanju in oni tega ne
bi naredili.

V dnevih Egipta je On pošiljal nadloge in vse drugo in oni tega niso storili. On je
poslal Janeza, vendar se niso hoteli odvrniti. On je poslal Jezusa, da bi umrl, da bi rešil
celotno skupino, ki bo slišala Besedo.

99 In sedaj v zadnjih dneh je On ponovno obljubil, da bo poslal Sporočilo, da jo pokliče
ven in obnovi originalno vero nazaj k temu, nazaj k Besedi. In oni tega ne bodo hoteli
sprejeti. Oni so v svojih dogmah in veroizpovedih tako dogmatični, da ne bodo… Oh, oni
mislijo, da so imeli… Če angel stopi dol… Toda Bog ne dela tega. On vzame nekaj, kar je
neumno, brez znanja, nekoga, ki komaj pozna abecedo ali karkoli drugega. In potem On
vzame takšno vrsto osebe, kajti On lahko vzame nekaj, kar je nič in potem dela s tem.
Dokler nekdo misli,  da je nekaj, potem se z njim glede tega ne more delati nič. On
vedno dela na takšen način. Vi morate postati nič, da bi lahko postali nekdo z Bogom.

100 Oh, moj. Bodite pozorni. On ji je kljub temu dal čas za kesanje, vendar tega ni
storila. On je poskusil znova, vendar ona tega ne bo storila. Njeno zavračanje jo dela…
Njeno zavračanje ustvarja popolno pot za Satana, da pride v njo in se inkarnira (to je
res), sebe inkarnira v njej, ker je zavrnila Besedo. In to je popolnoma ista stvar, da
binkoštna cerkev postaja vlačuga in to zato, ker zavrača potrjeno resnico Božje Besede.
In to daje hudiču prostor, da lahko vstopi in se inkarnira. In on bo naredil podobo zveri,
ko se bodo med sabo posvetovali. Ravno sedaj je na poti in gre točno tako, kot je On to
povedal. To je točno. Amen!

Če bi imel izobrazbo, bi lahko to predstavil, toda jaz nimam izobrazbe, jaz samo
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pričakujem Svetega Duha, da vam to razodene in On želi tistim, ki… To je res. On bo to
storil.

101 Bodite pozorni. Poglejte kako… Kaj je ona tukaj storila. Zavrnila je Božje sporočilo
namenjeno njej, da bi se pokesala. Začela je kot antikrist in to je to, kar ona je. Ona
postaja lažni prerok in potem inkarnirani hudič, ko to počne s svojim lažnim učenjem…
Potem ji v vsem tem Bog daje čas, da se pokesa, poskušajoč, da jo pridobi. Vidite, kako
dolgo je to trpljenje? Kakšna čudovita ljubezen. Ne obstaja ljubezen, kot je ta! Poglejte
na tiste, ki so celo pljuvali v Njegov obraz in ostale stvari. On jim je odpustil. To je Bog,
vidite? Nikar ne zavrzite Božjega sporočila.

Poglejte, od nje se je zahtevalo, da se pokesa, da se vrne nazaj tja, od koder je
padla. In od kod je padla? Od Besede. Točno. Od česa je Eva odpadla? Od Besede. Od
česa je denominacija odpadla? Od Besede. Tukaj ste vi. Ni druge poti - vse mora priti
nazaj  k  Besedi,  natanko  nazaj  na  Besedo.  Vidite?  In  oni  so  padli  v  sistem,  ki  jih
oddaljuje od Besede, oddaljuje jih od Besede, namesto da bi jih približeval k Besedi.

Bodite pozorni. Poglejte, dan ji je bil čas, da se pokesa, da se vrne nazaj. Kesanje
pomeni, vrniti se nazaj, obrniti se nazaj, obrniti obraz - kesanje, vrniti se nazaj. In dan ji
je bil čas, da se vrne nazaj, od koder je…

102 Sedaj  si  zapomnite,  ona  je  bila  originalna  binkoštna  cerkev,  na  katero  je  na
Binkoštni dan bil izlit Sveti Duh. Koliko svetopisemskih poznavalcev to ve? Zagotovo,
ona je bila.  Ali  vidite,  od kod je odšla? Ona je padla od Besede in sprejela dogme.
Namesto Svetega Duha je želela imeti svetega človeka: doktorja LL, Ph, QU. Potem ga
je naredila za papeža. Vidite? Zagotovo, ampak to je tisto, kar je želela - da nekdo moli
za njo, nekdo, kateremu bi lahko to plačala in to bi bilo vse, kar bi naredila. Vidite?

Torej, ista stvar je tudi danes. Vse dokler imajo v cerkvi klopi in v košarico plačajo
dovolj za dobrodelne prispevke, je to povsem dovolj. Oni so člani te cerkve. Nikar jim ne
govorite ničesar glede tega. Oni tega ne želijo vedeti. To so njene hčerke.

Torej, od kod je padla? Od originalne apostolske Besede apostolov in prerokov. To
je mesto, od koder je padla. To je mesto, od koder so padli tudi protestanti.

Pokesajte  se.  Pojdite  nazaj.  Vrnite  se  nazaj,  dokler  še  ni  prepozno,  če  že  ni
prepozno. V enem od teh dni bo Jagnje zapustilo Svoje mesto in potem bo vse končano.
Tako so njene hčerke sedaj naprošene, da se vrnejo nazaj, preden bodo sojene skupaj z
njo.

103 Torej, zadnje sporočilo, ki ga dobivajo, je v času tega preroka, o katerem sem vam
govoril, kar sem bral v mnogih knjigah o tem… In jaz vem, da pravi dober čustven in
duhovno misleč človek ve, da to prihaja - ve, da to prihaja. Toda težava je v tem, da oni
nadaljujejo z govorjenjem: »Nam je to potrebno. To bo tako.« Toda, ko bo to prišlo, bo
to tako ponižno, da bodo po vsej verjetnosti to zgrešili, tako kot so to storili v prejšnjih
časih. Ljudje bodo pisali o tem in o vsem ter bodo rekli: »O, da. To bi moralo biti.« In
potem bo to prikazano ravno pred njimi, vendar bodo samo nadaljevali naprej, vidite.
Oni so vedno tako počeli.

104 Sedaj poglejte. Ta originalna Beseda - ona se mora pokesati, da bi se vrnila nazaj.
Prav tako so tudi  njene hčere bile naprošene…, bile prisiljene… One bodo sojene in
vržene na isto posteljo in bodo ubite skupaj z njo. Oni so bili naprošeni, da se vrnejo
nazaj k originalni Besedi, da bi se vrnili nazaj k apostolski doktrini. Toda oni so tako
zvezani s svojimi veroizpovedmi in stvarmi, da tega ne bodo storili. Samo norčujejo se iz
tega.

Kaj potem počnejo? Oni končno formirajo in postavijo podobo zveri,  drugo silo
(poglejte) in delujejo proti Jagnjetovi Nevesti, kot je ona to storila v Razodetju 13 in 14.
To je to, kar počnejo - enostavno preganjajo, poponoma ista stvar. Cerkve se norčujejo
iz resnične Kristusove Neveste, tako kot je Rim to vedno počel, natanko tako. In delujejo
proti resnični Jagnjetovi Nevesti, tako kot je to delala v Razodetju 13 in 14.

Sedaj poglejte. Mi po Božji obljubljeni Besedi vidimo, da bo On pobil njene otroke,
te  denominacije,  njene  hčere,  z  duhovno smrtjo.  Torej,  to  je  Razodetje  2,  22.  Ne
pozabite tega. Ubiti, pomeni poslati v smrt in smrt je večna ločitev od Božje prisotnosti.
Pomislite o tem, prijatelji. Mislite o tem! Ne zaupajte v nobenega človeka - ki je naredil
veroizpoved. Izogibljite se vsega, kar je v nasprotju z Besedo.

105 Torej,  poglejte!  Poglejte  v  Sveto Pismo.  Pravi,  da je  bilo  njegovo ime pekel…,
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oziroma mislim, da je bilo njegovo ime Smrt in z njo je šel pekel. Torej, pekel vedno
spremlja smrt v naravnem smislu. Ko naravni človek umre, mu pekel sledi. To je grob -
hades, vidite. To je naravno. Toda v duhovnem smislu je to ognjeno jezero. Vidite? V
redu. To je večna ločitev, kjer so sežgani. In Malahija 4 govori: »Ni ostala niti korenina,
niti vejica ali karkoli drugega.« To je način, s katerim se mora svet ponovno prečistiti za
Milenij. Vidite?

106 Ali ste opazili, da je jezdec »on« in »on ima v svojih rokah…« Človek, lažni prerok,
toda njegova nevesta je imenovana cerkev, »ona«, Jezabela. Ahab, Jezabela. Zakaj, to
je tako popolno, kot je le lahko. Vidite? Hčerke so prav tako »ona«, toda nikoli ne dobijo
vodstva. Protestanti delajo tako, toda še vedno so v principu vlačuge njene doktrine,
denominacije, sistema. To je to, kar se tu govori.

107 Bodite pozorni. Kaj je vse to, kar prihaja? (Torej, predvidevam da imamo tukaj še
12 ali 15 minut.) Poglejte, kaj je to, kar prihaja? Kaj je to? To gre natanko nazaj k temu,
kar je bilo.  Začelo se je v nebesih in prihaja do konca - do časa bitke. Kot prvo, v
nebesih je bila bitka. Lucifer je bil vržen ven in je prišel na zemljo. Potem je zastrupil
Eden. Od takrat ga nenehno zastruplja.

Torej, to prihaja od bitke v nebesih do bitke na zemlji in to bo dokončano na zemlji,
na koncu časa,  v bitki  imenovani  Harmagedon. Vsak to ve.  Ta bitka se je začela v
nebesih. In tako, oni  so jih vrgli  ven. Mihael in njegovi angeli  so jih strmoglavili  in
pregnali ven. In ko so to storili, je on padel naravnost v Eden in bitka se je začela tu
spodaj.

108 Bog je imel svoje otroke nenehno zaščitene v Svoji Besedi. Toda Eva je iztegnila
svoj vrat ven in dejala: »Jaz verjamem, da imaš prav…« In tam se je to začelo in vse od
takrat traja. Potem je Bog prišel dol in sedaj je On moral… On je prišel dol, da bi odkupil
tiste, ki bodo prišli. Torej, kot sem dejal: »Bog je kot velik gradbenik. On je položil ves
svoj material na zemljo in potem gradi svojo zgradbo.

Zapomnite si torej, še preden je bilo eno samo zrno semena na zemlji, še preden je
bilo sonce, da bi sijalo na zemljo, je vaše telo že ležalo v zemlji, ker ste iz zemeljskega
prahu. Vidite? Vi ste. Bog je gradbenik.

109 Torej, On je to storil tako, da je segel dol in vzel (tako kot je to storil z Adamom)
majhen kupček kalcija, pepela in kozmične svetlobe in »Uhh!« ter dejal: »To je še en
moj sin,« vidite? Potem je vzel še nekaj tega in »Uhh!« in tam je bil še eden.

Toda kaj je storila Eva? Sprevrgla je pot in to prenesla skozi seksualno dejanje in
potem je udarila smrt.

Torej,  kaj dela Bog? On ima tam spodaj veliko teh semen, ki  so predodrejena,
določeno število teh predodrejenih in potem na koncu časa On ne bo dejal: »Eva, pridi in
porodi še enega otroka.« On bo poklical: »Uhh,« in jaz bom odgovoril. To je smisel tega.
Ko bo ta zadnji prinesen, potem se bo zaključilo.

110 Bitka se je začela v nebesih. Končana bo na zemlji v obliki Harmagedona. Bodimo
pozorni in poglejmo, kako se to odvija. Mogoče lahko to razkrijemo. Gospod, pomagaj
nam sedaj, da bi sedaj to storili. Poglejte, kako se to razkriva.

Skrivnostni jezdec (poglejte, kaj sedaj počne) se upira, zavrača, da bi se pokesal in
vrnil k originalni krvaveči Besedi. Beseda je postala kri in meso. On zavrača, da bi se
vrnil  nazaj k temu. On je antikrist.  Resnična Nevesta Besede… On je v nasprotju z
resnično Nevesto Besede. On jemlje svojo lastno nevesto (ona se prav tako upira tej
resnični  Nevesti)  in  jemlje  svojo  lastno  nevesto  ter  jo  vodi  k  sebi  v  obliki  religije,
imenovane dogme in veroizpovedi. Vidite?

Torej, ko gledamo sveto Nevesto, je on proti njej in ustanavlja svojo lastno nevesto
- imenovano antikrist - po antikristovem učenju, ki je v nasprotju s Kristusom. Vidite,
kako je prepreden? In potem, namesto da bi bila to enotnost ljubezni, slaveč pod krvjo,
je on dobil denominacijo. Namesto da bi vzel Besedo, jemlje veroizpovedi, dogme in
tako dalje.

111 Tako kot tudi protestanti to imenujejo apostolska veroizpoved. Želim, da najdete
vsaj  eno  besedo  o  tem  v  Svetem  Pismu.  Zakaj,  v  Svetem  Pismu  ni  apostolske
veroizpovedi. Tako kot sem nedolgo tega tukaj ali  pa nekje drugje povedal: »Če so
apostoli imeli veroizpoved, so to Apostolska dela 2,38.« To je vse, za kar jaz vem, da so
oni kdajkoli imeli. To je to, na kaj se sklicujejo, da bi naredili. Ko je on našel enega



ČETRTI PEČAT 21

izmed teh, ki so bili podobni kristjanom je dejal: »Ali ste prejeli Svetega Duha, odkar ste
vzverovali?«

Dejali so: »Mi sploh ne vemo ali je tam bilo…«

On je dejal: »Kako ste potem bili krščeni?«

Torej, biti krščen v Jezusovem Imenu ali v Ime našega Gospoda Jezusa Kristusa,
raje, to je vse v redu, toda kljub temu še to ni vse. Ne, gospod! Vi bi lahko bili 50 krat
krščeni na ta način in vam ne bi nič koristilo, dokler ne bi bilo srce spremenjeno s strani
Svetega Duha. To mora potekati vse skupaj.

112 Bodite pozorni, če Kristus… Antikrist zavrača resnično Nevestino doktrino in zaradi
tega jemlje svojo lastno nevesto in jo izgrajuje po svojih lastnih veroizpovedih - vzame
lastno nevesto in dela iz nje denominacijo. Ona rojeva druge denominacije, kot je to
citirano v Svetem Pismu - rojeva hčere. In one ne… Ona postaja točno takšna kot njena
mati: naravna, svetna, denominacijska in se upira duhovni Nevesti, Besedi.

Oni ne govorijo, da ne pripadajo cerkvi. Vi se samo pogovarjajte z denominacijsko
osebo: »Zagotovo, jaz pripadam cerkvi.«

»Ali ste vi kristjan.«

»Jaz pripadam cerkvi.«

113 To nima nič s tem. Vi ne pripadate k… Vi morda pripadate tistemu, kar se imenuje
cerkev. Vidite? Pripadati neki cerkvi - to ni ta Cerkev. One niso cerkve; one so lože, kjer
se zbirajo ljudje in prihajajo kot ptice brez perja. Toda vi imate samo eno Cerkev in to je
skrivnostno Kristusovo Telo. Vi se ne pridružujete temu, vi se rojevate v tem. Kot sem
vedno govoril: »Jaz sem bil v družini Branham 53 let in se ji nisem nikoli pridružil. Jaz
sem bil v njej rojen.«
114 Sedaj poglejte, to je pravzaprav čudovito tipizirano (Tukaj imam zabeležen en del
Pisma, toda jaz… Mi ne bomo imeli časa, da bi prispeli do tega.), kot sta bila Ezav in
Jakob. Torej, Ezav je bil religiozen človek. On ni trdil, da je nevernik. On je verjel v
istega Boga kot Jakob, v istega Boga, v katerega je verjel tudi njegov oče. Toda on je bil
lopov (oprostite na izrazu), samo… On enostavno ni bil dober. On je bil…

Torej, kar se tiče morale… On je bil  po delih zares bolj  moralen človek, kot pa
Jakob. Toda ali vidite, on ni mislil… »Oh, kaj ima to skupnega s pravico prvorojenstva?«
In on je prodal svojo pravico prvorojenstva Jakobu. Vidite?

Toda Jakob, on ni imel velikih stvari, kot jih je imel Ezav. On ni imel nasledstva, kot
ga je imel on. Toda tam je bila ena stvar, ki jo je Jakob želel, to je bilo prvorojenstvo. In
ni mu bilo mar, kako ga bo pridobil, on ga bo imel. In Bog ga je cenil.

In potem, ista stvar je tudi danes z naravnim človekom - telesnega uma, svetno
mislečega. »Dobro, jaz pripadam državni cerkvi. Jaz pripadam tej cerkvi. Jaz pripadam
onim.« To nima nič skupnega s tem, popolnoma nič.

115 Glejte!  Sedaj  jih  zbira  na  svojem konju  mešanih  barv.  On jih  zbira  skupaj  na
svojem konju mešanih barv, ker ima politično silo. Če ne verjamete, da jo ima, kako je
potem ta predsednik ravno sedaj vstopil? Na kakšen način je lahko to šlo skozi? Sem ste
prišli  zaradi svobode religije! In vi,  skupina demokratov, ki  bi  prodali  svoje pravice
prvorojenstva za politiko! Jaz nisem dobil… Demokrati… Partije so… Vsi so gnili.  Jaz
govorim o krščanstvu. Toda vi ste prodali svojo pravico prvorojenstva na demokratični
kartici, da bi postavili notri nekaj takega. Sramujte se!

116 Ali ne razumete, da je ta narod natanko v podobi Izraela? Kaj je Izrael storil? On je
prišel v tujo zemljo in jo okupiral ter jih iztrebil od tam. Vstopil je tja ter osvojil zemljo.
To je to, kar smo mi storili.  Ti  Indijanci so edini  pravi Američani,  ki  obstajajo, naši
prijatelji Indijanci. In potem, kaj so naredili? Izrael je imel nekaj velikih ljudi. Prva stvar,
vi veste… Imeli so Davida, imeli so Salomona, imeli so velike ljudi in končno so tam
dobili enega odpadnika, Ahaba, ki je poročil Jezabelo, nevernico.

Dobro, to je ista stvar, ki smo jo tudi mi naredili. Mi smo imeli Washingtona in
Lincolna. Toda poglejte, kaj smo sedaj dobili. In samo bistvo tega je, da je on poročen in
se napaja in umira v Jezebelini volni. On je lahko zelo uglajen fant, toda ona bo opravila
delo. In vi to vidite ravno sedaj - vsa družina vstopa.

117 Kaj mi je Sveti Duh povedal pred približno 35 leti (in vi vsi stari verniki to veste) o
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sedmih stvareh, ki se bodo zgodile pred koncem? To je predzadnja stvar pred tisto, ki
prihaja. Vse ostalo se je izpolnilo do podrobnosti, o vojnah in vse ostalo. Vidite? Torej,
ona je natanko v rokah ene žene, ki vlada nad narodom - Jezabele. Toda zapomnite si, v
Jezabelinih dneh je nekdo v resnici pokazal njihove barve.

118 …Zbirajo jih na njihovih konjih mešanih barv, vidite? On zbira te stvari skupaj, jih
meša z veroizpovedmi, denominacijami, doktrinami, narejenimi od človeka. Ali je to res?
Zagotovo, ena mešana barva - mešana barva smrti, bledi konj tega sveta. Torej, to je
res  -  mešane barve smrti,  svetno obličje  bledega konja.  Oh,  moj!  Brez  svete  krvi,
Besede nasploh!

In poglejte, oni jih zbirajo s štirih zemeljskih vogalov. Zbirajo jih za Harmagedon,
Sveto Pismo je tako reklo. (Jaz poskušam misliti iz Pisma. Tukaj sem jih vse zapisal. Jaz
jih ne kličem, toda ravnokar…, tam, kjer so bili zapisani - da bi videli, kaj so oni.) Zbirajo
jih skupaj za velik dan bitke Gospoda Boga. Poglejte!

119 Torej, na tem mešano obarvanem, svetnem bledem bolnem konju…. Samo mislite o
tem! Vi veste, da je to slaba stvar. Torej, poglejte, kje jih zbira - s štirih zemeljskih
vogalov. Oni se sedaj zbirajo za končni obračun. Končni obračun bo v Harmagedonu v
skladu z Besedo. Vidite? Na bledem konju, jahajoč na njem s pripeto smrtjo, s pripetim
imenom na sebi, smrt - antikrist (Poslušajte. Antikrist, prva denominacija. To se ne
more oporekati.), s svojo Jazabelo, ki je prostitutka glede na Besedo, s svojimi hčerami,
s svojimi protestanti, se sedaj povezujejo skupaj v zvezo…

Ali ste slišali baptiste, kako so tukaj nedavno govorili, saj veste? »Oh, mi se ne
bomo združili z njimi, vendar bomo prijateljsko razpoloženi do njih. Nam ni potrebno, da
bi se priključili njihovi cerkvi, vendar…« Tukaj ste vi. Tukaj ste vi, natanko tako, kot je
dejala Beseda - stara nečistnica na prvem mestu. Vidite?

120 Torej, tukaj so, združujejo se skupaj in prihajajo do tega končnega obračuna pri
Harmagedonu in jezdijo na konju mešanih barv, z enim belim konjem, z enim rdečim
konjem in enim črnim konjem - tri različne politične… S politično silo, duhovno silo, ki
sta nadzorovani z demonsko silo, kar je antikrist. Ko vse to mešate skupaj, dobivate eno
bledilo, stvar bolnega videza, na kateri on jezdi. Točno tako. Sedaj poglejte. Poglejte, na
čem jezdi: ta sivo obarvani konj bledega videza, premešan s črno, rdečo in belo, prihaja
do bitke, zbirajoč svoje ljudi iz vseh narodov pod nebom.

Ali ni Daniel razlagal sanj in je videl, kako ta železna sled iz Rima vstopa v vsako
kraljestvo? Tukaj prihajajo in se zbirajo. Torej, sedite mirno za zaključek čez nekaj
minut in pazljivo poslušajte. Oni se sedaj združujejo skupaj, da bi to storili, vodijo svoje
podložnike s  štirih  zemeljskih  vogalov,  ko on jezdi  na bledem, bolnem in  tri  delno
obarvanem mešanem konju - isti človek.

121 Torej,  v  Razodetju  19,  ne  samo,  da  se  on  pripravlja,  temveč  se  tudi  Kristus
pripravlja, da ga sreča. Boj bo vroč in težak. Kristus v Razodetju 19… Kristus zbira
svoje… Ne s štirih zemeljskih vogalov, ker bo tam samo majhna skupinica preostalih. Kaj
On počne? On jih zbira iz štirih nebeških vogalov (imeli jih bomo jutri zvečer v dušah
pod oltarjem in boste videli ali je to res ali ne), iz štirih nebeških vogalov, na snežno
belem konju. On ima prav tako Ime, ne Smrt, ampak Božja Beseda, Življenje. Amen. Na
Svojem boku  ima  napisano:  Božja  Beseda.  To  je  Življenje,  ker  je  Bog  edini  izvor
večnega življenja, ki obstaja - Zoe. Ali je to res?

122 In On je imel napisano: »Življenje,« ko je jezdil na belem konju. In tukaj je človek
s tremi pomešanimi silami, imenovanimi: »Smrt,« ki zbira svoje zemeljsko opredeljene
člane. In Kristus zbira Svoje nebeško rojene podložnike, svetnike.

On ima na sebi napisano Smrt; Kristus ima na sebi napisano Življenje. Tisti, ki so z
Njim, so prav tako na belih konjih in se imenujejo: »Izbrani pred stvarjenjem sveta,«
(amen) in so zvesti Besedi. Amen. Meni je to všeč. Poklicani in izbrani pred stvarjenjem
sveta in potem zvesti Besedi, po njihovem izboru, popolnoma stimulirani z novim vinom
in oljem, ravnokar jezdijo naprej in prihajajo navzdol, da bi Ga srečali. Oni vedo, da
bodo Gromovi za nas uredili stvar, zelo hitro.
123 Poglejte, kako On to dela. Tako. Če je On Beseda in je Njegovo Ime Beseda, potem
je Beseda Življenje. Antikrist… Karkoli je anti, je proti. Anti je proti Kristusu, proti tej
Besedi. To mora torej biti veroizpoved ali denominacija, kar je proti Besedi.

Zakaj, jaz ne vidim, kako bi vi to lahko spregledali. Ali to razumete! Kako lahko to
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zgrešite? Jaz ne vem, kako boste potem to naredili, vendar je to resnica. Anti je proti.
Ali ni to res? Oddaljite se od tega. To je to, kar je on bil. On jezdi na svojem mešanem
konju. Mi vidimo ravno tu v Božji Besedi. Mi vidimo ravno tukaj v sedmih cerkvenih
dobah. Tukaj On to znova prinaša nazaj v Pečatih, ko jih odpira in kaže te stvari, ki so
prešle v cerkvenih dobah. Anti je proti Besedi. Vidite, zakaj veroizpovedi… Zakaj smo
toliko proti veroizpovedim in denominacijam? Zato, ker so proti Besedi. Ali vidite?

124 Tukaj  vidimo življenje  in  smrt,  kako  prihajata  do  zadnjega  spopada.  Bel  konj
resničnega Življenja, bledi konj mešanih veroizpovedi. Ali vidite, da stvar prihaja do
resničnega obračuna.

Tukaj želim nekaj povedati. Vi morda tega ne boste verjeli, vendar sem to dobro
proučil, da bi bil prepričan. Obstaja samo ena originalna barva in to je bela. Koliko vas to
ve? Obstaja samo ena originalna barva, vse drugo je mešanica. Kristus je na popolnoma
beli neprešuštniški Besedi že od začetka. Amen! Vsaka barva bi bila bela, če ne bi bil
vržen v njo kakšen kemijski element. Amen! Slava! Vsaka cerkev bi stala na apostolski
doktrini Božje Besede in Bog bi to potrjeval, če ne bi bile veroizpovedi in denominacije
zmešane v  tem.  Tu ste  vi.  Oh,  brat  Evans,  jaz  se  ravno sedaj  dobro  počutim!  Da,
gospod! Da, gospod! Samo ena originalna barva je in to je bela. To se nikoli ne meša z
denominacijami in veroizpovedmi. Ne, gospod!

125 In  zapomnite  si,  njegovi  sveti  so  oblečeni  v  bela  oblačila  in  niso  pomešani  z
denominacijami  in  veroizpovedmi.  Torej,  mi  vidimo,  da  so  denominacije  in
veroizpovedi… Lahko vidite, kje najdete vašo mešano barvo, toda to je originalna barva,
na kateri On jezdi. Originalna barva je na njegovih ljudeh in oni so bili potopljeni v kri, ki
je očistila njihova oblačila in poslala to vseskozi tja nazaj. Vidite? Tako je.

126 Tisti, ki so mešali, so se obrnili v bledo in odšli v smrt. Mešati barve z belo, pomeni
sprevračanje. Vi sprevračate originalno barvo. Ali je to res? Če je edina originalna barva
bela barva in če nekaj pomešate s tem, potem sprevračate njeno resnično vsebino.
Amen! Ali je to res? Če je On na belem konju in On je Beseda, potem pomešati karkoli s
tem, katerokoli veroizpoved, dodati k temu eno besedo, odvzeti od tega eno besedo,
pomeni sprevračati celotno stvar. Oh, moj! Drži me z Besedo, Gospod.

Resnica in napaka… Oh, moj! Ni pomembno, kako dobro… Resnica in napaka se ne
moreta pomešati. To se ne more pomešati. To je ali »Tako govori Gospod,« ali pa je to
napačno. Ni važno, kaj je dejal sveti  oče, kaj je dejal sveti  Bonifacij  ali  nadškof od
Canterburya.  Jaz  ne  vem,  kdo  je  to  dejal  -  če  je  to  v  nasprotju  z  Besedo,  je  to
sprevračanje. To se ne bo pomešalo.

127 Govorite: »Zakaj je ta fant naredil…« Vseeno mi je, kaj je storil, kako svet je ali
karkoli  podobnega.  To  je  edina  neposredna  Resnica,  ki  jo  imamo.  Niti  cerkev  niti
veroizpoved nimata Resnice, če je to izven tega in pokažite mi vsaj eno, ki je to dobila.
Samo povejte mi. V Svetem Pismu bom obrnil list in vam nekaj pokazal. Pokličite le eno.

Vi govorite: »Binkoštniki.«

Oh, moj! (Pravkar sem ujel to misel od nekoga.) Bolje je, da vse skupaj pustim, ker
sem opazil, da je to občutljiva točka. Jaz vas nisem želel prizadeti, želel sem samo, da bi
vedeli, da vem, o čem vi razmišljate. Vidite?

128 Tisti, ki so to mešali, so spreobrnili anti v smrt… To se obrača v barvo smrti, če
karkoli pomešate z originalom. To je to, kar je Kristus dejal o gorčičnem semenu. Čeprav
je najmanjše med semeni, se ne bo z ničemer mešalo. Gorčica se ne bo mešala. Ona je
originalna gorčica. Tako. Če ste dobili samo toliko vere, se tega držite.

Bodite  pozorni,  Življenje  je  sledilo  Jezdecu  na  belem konju,  ki  je  bil  Beseda,
Življenje, potrjeno s strani Njegovih vstalih svetnikov, ki jih je imel s Sabo. Kako se bo
bitka odvijala? Jezus je dejal: »Tisti, ki Vame veruje, če je umrl, bo kljub temu živel.«
On je dejal: »Če Vame verujete in če ste umrli, boste kljub temu živeli in kdorkoli je živ
in Vame veruje, ne bo nikoli umrl.« Potem On ponovno govori: »Tisti, ki Vame veruje…«
Dano mu bo večno življenje in v zadnjem dnevu bo povzdignjen. To je Njegova obljuba v
Pismu.

129 Tukaj prihaja Satan iz vseh štirih vogalov zemlje s svojimi protestanti in svojimi
katoliki  in  vsi  skupaj  korakajo naravnost  v  Harmagedonsko bitko.  V redu.  In tukaj
prihaja Jezus navzdol iz nebes s vstalimi svetimi in potrjeno Besedo. Tako kot govorim:
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»Če Bog pravi, da vas bo poslal, bo On podprl to, kar boste rekli.« Poglejte, če ste vi
zastopnik nebes, so vsa nebesa z vami in nebesa so sestavljena iz Besede.

130 Sedaj poglejte. On prihaja s vstalimi svetniki in potrjuje, da je Njegova Beseda
Resnica. Satan potem ve, da je brezno brez dna pripravljeno za njega, vidite (oh, moj).
Medtem ko Smrt jezdi na bledem konju, pomešanem z veroizpovedmi in denominacijami
in mu sledijo (oh, moj), je to večna ločitev od Boga. To je kraj, kamor jih vodi, v večno
ločitev. Ko Kristus jezdi, vodi Svojo Cerkev v slavo, v vstajenje.

131 Poglejte sedaj 8. vrstico… Zadnji del 8. vrstice, medtem ko zaključujemo. »Dana
jim je bila sila.« Komu? »Njim.« Vidite? V redu. Antikrist, ki se imenuje Smrt, sledil mu
je pekel. Poglejte njegovo štiri stopenjsko shemo.

Antikrist, bel konj: ubija z duhom - glede na to, da je antikrist, ubija duhovno.

Številka dve, rdeč konj: ubija z mečem, politična sila, ko se združujeta cerkev in
država.

Črn  konj:  prodaja,  ko  pošilja  ven  svojo  doktrino.  Ona  je  to  počela  s  svojim
vlačuganjem in on je meril njihovo hrano z … prodajajo, kar bi dajali za hrano zaradi
merjenja in denarij in tako dalje.

Četrti, bledi konj: večna ločitev od Boga. (Ponovno štiri, vidite?)

Oh, moj! Naj bo slava Bogu.

132 Torej,  zadnja  stvar  tukaj  pred koncem… K tem… Ali  ste  razumeli?  Jaz  sem že
prekoračil čas. Ali mi boste dali še 10 minut? Danes sem dobil veliko klicev o tem, kaj
sem tukaj govoril. Bilo je veliko fanatizma glede Elije, vse dokler… Temu je zadan smrtni
udarec. In vi… Naj mi Bog pomaga, da bi vam pomagal, da bi vi videli to, v kar jaz
gledam. Ali boste? Poskušajte to videti.

Torej, tukaj na koncu, tistim ki ne verjamejo, da je glasnik zadnje cerkvene dobe
Elija,  prerok,  človek  maziljen  v  tej  vrsti…  Po  smrti  (poglejte),  po  smrti  te  zadnje
cerkvene dobe… Torej, vi ste opazili, kaj se je zgodilo, vidite. Po smrti so bila njihova
telesa uničena s strani divjih zveri. Vi to veste. Torej, to je resnica. Kot njihova glava, ki
je tip Jezabele.

133 Torej, odprite Razodetje 2,18 in 20. Jaz verjamem, da smo imeli to ravno pred
nekaj minutami, ali ne? Da. Verjamem, da smo imeli prav to. Jaz sem si to zapisal tukaj
zaradi nekega… Da, čas moralnega razvrata. To je to, kar je bilo. Vidite, kako je to bilo,
kako je Jezabela vstopila?

Torej, Jezabela so cerkve, te sodobne cerkve; ne Nevesta sedaj. Jezabela v Stari
zavezi je tip cerkve danes, v skladu z Božjo Besedo iz Razodetja 2, 18-20. »Da trpiš
Jezabelo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo ter uči in zavaja moje preroke…« Ali je
to res? Torej, to je popoln tip Jezabele.

134 Torej, prvi… Mi bi vam lahko dajali Pismo za Pismom, vidite, da je zadnja doba eno
preroško sporočilo cerkvi, ko jo poziva nazaj k originalni Besedi. Torej, poglejte. Je to
res? Malahija 4 tako govori in ostali, Razodetje 10,7 in vse naprej. Vidite? Sam Jezus je
to napovedal,  vse skozi: »Kot je bilo v Lotovih dneh…« In tako naprej,  kot je to in
vseskozi dol. To pravzaprav gre naravnost naprej.

135 Jezabela je tip današnje sodobne cerkve, ker so se katoliki in protestanti sedaj
združili. To se ne more zaobiti. Oboji so denominacija, tako da sta to samo mati in hči.
To je vse. Oni se prepirajo in razpravljajo med sabo, toda obe sta ista stvar - obe sta
vlačugi.  Torej,  jaz tega ne govorim sam od sebe. Jaz to citiram iz: »TAKO GOVORI
GOSPOD.« V redu.

Torej, mi smo ugotovili, da je bila Jezabela ubita po Božjem ukazu… Jezabela je bila
ubita, ker Bog rekel Jehúju, da naj gre tja dol in jo vrže skozi okno, da ubije Jezabelo in
potem so psi jedli njeno meso. Ali je to res? Dobesedno - Jezabelino. Ahab, njen kralj -
glava, psi so lizali njegovo kri, kot je prvi Elija to prerokoval.

136 Ali  vidite, kam gremo, mar ne? Zakaj? Prvi Elija je bil  s strani cerkva zavrnjen
človek. In Jezabela in Ahab sta bila glava tem cerkvam - cerkvi in državi, obema skupaj.
In Elija je odkril Ahabu njegove grehe in zapovedal celotni cerkvi, da se vrne nazaj k
resnični Besedi. Ali ni to točno to, kar mora storiti drugi Elija, ko pride v tem dnevu k tej
cerkvi - da zopet obnovi originalno vero. Jaz ne vidim, na kakšen način se boste vi
oddaljili od tega. To je res. Obrniti se nazaj k resnični Besedi. To je res.
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Iz ust Mu sega oster meč, da z njim udari po narodih. (Iz Njegovih ust, tako kot iz
Božjih ust v Mojzesovem času) in… 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.

Nato sem videl angela,…

Poglejte sedaj. On prihaja naprej udarjajoč. Koga bo On udaril? Jezabelo in njenega
Ahaba, lažnega preroka.

Nato sem videl  angela,  ki  je stal  na soncu. Z močnim glasom je zaklical  vsem
pticam, ki letajo sredi neba: »Zgrnite se semle na veliko Božjo pojedino…«

137 Torej, če želite videti njihova telesa, obrnimo sem do Razodetja 19, po tistem ko jih
Beseda pobije. Torej, Beseda jih bo pobila. Vi to veste. V redu, sedaj samo glejte in
bodite pozorni, kaj se dogaja, ko Kristus prihaja v Razodetju 19. Začeli  bomo s 17.
vrstico.

Nato sem videl angela, ki je stal na soncu;

Torej, to je takoj po… Poglejte sem gor: » Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v
krvi. Ime mu je Kralj kraljev in Gospod Gospodov.« V trinajsti vrstici je imenovan Božja
Beseda. Tukaj je sedaj Kralj kraljev in Gospod gospodov.

Nato sem videl angela,… (Sedaj poglejte. On gre naprej.)

138 Vidite, On bo z njimi nahranil zveri in ptice. Torej, poglejte sem čez v 2. poglavje
knjige Razodetja (samo za minuto): »Ubiti z mečem in smrtjo in zemeljskimi zvermi.«
Vidite?  Ta  Jezabelina  cerkev,  pravzaprav  njeno  telo,  je  bilo  pojedeno  od  ptic  in
zemeljskih zveri. Točno tako, kot sta Ahab in Jezabela bila v naravnem smislu, tako
bodo v duhovni obliki te cerkve. Ali vidite, kaj mislim? V redu.

139 Elija… Elija je bil prerok v Ahabovih in Jezabelinih dneh v naravnem smislu. In On je
obljubil, da bo duhovni Jezabeli v svoji duhovni službi v Besedi delal iste stvari v skladu
s »Tako govori Gospod«. Poglejte.

Elija, čeprav je bil v svojem dnevu pravilno in obilno potrjen, jih ni mogel vrniti
nazaj k Besedi. Je to res? Čeprav se je Elija trudil na vse načine. On je naredil vse. On
jim je pokazal znamenja in čudeže in oni so se mu smejali v obraz. Isto stvar bodo storili
s tem v duhovnem smislu. Vidite? On jih ni mogel obrniti nazaj k Besedi.

140 Od milijonov… Poslušaj  sedaj  cerkev,  sedaj  zaključujem in tudi  vi,  ki  ste malo
zmedeni  glede  teh  stvari.  Od milijonov,  ki  so  bili  na  svetu  v  Elijevih  dneh,  ko  sta
Jezabela in Ahab vladala v tipu anti-tipa danes - od vseh na svetu jih je bilo samo 700
rešenih zaradi Elijevega pridiganja. Ali je to res? Točno tako.

Poglejte, Elija ni poznal niti enega, ki so bili na tej poti. On je mislil, da je bil edini
rešen, vse dokler Bog ni odprl enega izmed Pečatov in mu pokazal skrivnost Knjige, da
ima 700 tistih, ki se nikoli niso poklonili tem veroizpovedim, ki so jih imeli. Ko je Bog
Eliji odprl Svojo Knjigo, je dejal: »Torej, samo malo počakaj, sin. Jaz imam 700 tistih, ki
se skrivajo naokrog: tam zunaj, katerih imena so zapisana v Knjigi pred stvarjenjem
sveta. Oni so moji.« Uhh! Bog je odprl Pečat. Mislim, da je to razlog, zakaj je Janez
prejšnjo noč tako vzklikal. On je tam zagotovo videl svojo ime. Ali vidite? Nekega dne je
Bog odprl…

141 Elija,  on je pridigal.  On je storil  vse. Ko je pridigal,  je vso svoje srce izlil  ven,
naredil je vse, kar je lahko in kljub temu so ga pričakali z »hmm« in ga klicali na vse
načine. In dejali so: »Ti si vzrok vsega tega. Ti si spiritualist. Ti si tisti, ki povzroča, da
prihajajo vse te nadloge. Ti si kriv,« in vse te druge stvari. Rekli so mu veliko tega.
Jezabela mu je grozila, da mu bo odsekala glavo in vse drugo. To je res, vsi so bili proti
njemu.

In potem je on dejal: »Gospod, potem ko sem storil  vse, kar si mi Ti dajal, da
storim… Jaz sem stal natanko s Tvojo Besedo. Ko si mi karkoli dejal, sem bil brez strahu.
Odšel sem naravnost pred kraljevi obraz in vse druge in jim dejal: »Tako govori Gospod.
« In Ti mi nisi povedal ene stvari, ki je jaz ne bi povedal, toda kaj se je zgodilo. In sedaj
sem tukaj, edini, ki sem ostal od celotne skupine. Jaz sem edini, ki je ostal in oni me
poskušajo ubiti.«
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142 Bog je dejal: »Odprl bom enega od Pečatov in ti nekaj pokazal.« Dejal je: »Veš, jaz
imam tam  700  tistih,  ki  se  nikoli  niso  poklonili  ali  pridružili  katerikoli  izmed  teh
veroizpovedi ali  tem denominacijam. Tam je 700 njih, ki so pripravljeni za Vzetje.«
Vidite? Oh! On je dejal svojemu preroku, kateremu razodeva Svojo Besedo skozi Pismo:
»Jaz imam še 700 pripravljenih imen iz te generacije - njih 700. Oni se niso nikomur
poklonili  (če  bi  lahko  to  izrekel  v  tem  dnevu),  tem  religioznim  organizacijam  in
nekakšnim veroizpovedim v njih.

Ali vidite, kaj mislim? Potem to enostavno mora biti. To enostavno mora biti. In to
je po Besedi. Ko ta človek pride na sceno, bo prerok tako zagotovo, kot jaz stojim tukaj
za to pridigalnico in bo stal točno s to Besedo. On se ne bo spustil tja dol zaradi nobene
veroizpovedi ali česarkoli drugega. To je res.

143 On bo tip človeka iz gozda, tako kot je to bil Elija in kot je prišel tudi Janez. On bo
sovražil ženske (fant), nemoralne žene. Uhh! Fant, on bo bredel po njih. Elija je to počel
in  to  je  delal  tudi  Janez.  Vidite?  In  on  bo  natanko  s  to  Besedo.  On  bo  proti  tem
organizacijam. Organizacijam? »Nikar v sebi ne mislite: ›Abrahama imamo za očeta,‹
kajti  povem vam, da lahko Bog iz teh kamnov dvigne otroke Abrahamu.« Zagotovo
lahko.

Torej, tukaj ste prijatelji. Tukaj je odprt četrti Pečat in jezdeci na štirih konjih so
razodeti po mojem najboljšem vedenju. To je vse, kar zavzema mesto na tej zemlji.
Naslednji Pečat, ki ga vidimo, je v nebesih, kjer so duše pod oltarjem.

144 Ravno ob koncu želim povedati nekaj stvari, ki sem si jih zapisal. Obdelali smo te
štiri Pečate, prve štiri Pečate. Torej, jutri zvečer menjamo sceno od zemeljskih stvari in
nadaljujemo  naprej…  On  gleda  tu  zgoraj  in  vidi  duše  pod  oltarjem,  pod  žrtvenim
oltarjem. Naslednjo večer udari  sodba. In četrto večer… To zadnjo večer, v nedeljo
zvečer… Jaz ne vem, kaj pomenijo vsi ostali. Jaz jih prebiram prav tako kot vi, vendar je
bila  tam kakšne pol  ure tišina.  Tam se nekaj  dogaja.  Jaz  pričakujem, da bo On to
razodel. On bo to storil in jaz sem zadovoljen, da On bo.

Podati se bomo morali na različna mesta v Pismu, do Razodetja 19, da bi pokazali,
kako bo Kristusov prihod ubil antikrista. To je razlog, zakaj moram zapustiti te in vzeti
samo ti dve vrstici. Moral bom iti v razne dele Pisma, da bi prikazal te stvari, tako da je
to razlog, zakaj sem odšel v Razodetje 19 - da bi pokazal, da bo konec antikrista v
pokončanju… Kristus, ko bo On prišel, bo ubil antikrista.

145 …Do Razodetja 10, da bi pokazal, da bo sporočilo sedmega angela v teh zadnjih
dneh pravzaprav ena oseba, ki bo maziljena od Boga za službo, tako kot je bil to prerok
Elija  (kot  je  prerokovano v Malahiji  4),  da v tej  generaciji  odkrije  resnično Besedo
originalnega Boga, originalno Božjo Besedo v tej generaciji. Kot je to naredil naravni
Jezabeli, tako bo ta človek storil duhovni Jezabeli, tem denominacijskim cerkvam.

Moral sem iti do 7. poglavja, oziroma do 10. poglavja, od 1. do 7. vrstice, da bi
dokazal, da je to resnica in tudi v Malahiji in Amosu in tako dalje, da bi to dokazal. Elija
je bil prerok, ki je prerokoval in v tisti generaciji obsodil Jezabelo. In Elija ni nikoli umrl.
Zagotovo, da ni. On se ponovno pojavlja kakih 800 let pozneje ob boku Jezusa Kristusa
na gori spremenjenja. On ni mrtev.

146 Torej,  mi  ugotavljamo,  da mora Njegov Duh maziliti  človeka v  skladu z  Božjo
obljubo v zadnjih dneh. Obljubljeno je, da bo v teh zadnjih dneh storil isto z duhovno
Jezabelo, tako kot je to bilo z naravno Jezabelo v tisti dobi.

To je razlog, zakaj sem tolikokrat odšel v Sveto Pismo, da bi to dokazal, tako da v
vaših mislih ne bi ostalo niti eno vprašanje. Če je kakšno, mi dajte to vedeti. Napišite mi
pismo ali majhen listek… In to se tako popolno sklada, celo ko zveri v zadnjih dneh
uničujejo njihova naravna telesa, ko jih požirajo, tako kot so to počeli tudi takrat.

147 Po mojem najboljšem razodetju, ki mi je bilo dano od Boga in bilo napovedano, da
bo to narejeno, je po mojem najboljšem vedenju to resnica o teh štirih jezdecih.

Kaj mislite o Jezusu?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je najprej ljubil On.

In rešitev mojo kupil je



ČETRTI PEČAT 27

na križu Golgote.

148 Torej, zapomnite si, brez slabih občutkov do katerekoli osebe v organizacijah! Kajti
Bog ima svoje otroke tudi v katoliškem sistemu. On ima otroke tudi v metodističnem
sistemu. On ima otroke tudi v baptističnem sistemu. Koliko je teh iz vseh teh razno
raznih sistemov, ki so nocoj predstavljeni tukaj, koliko jih bo izšlo iz tega, ko bodo videli
Svetlobo? Dajte, da vidim vaše roke. Zapomnite si, tam zunaj se ravnokar nahajajo
ljudje, kot ste vi, vendar je to sistem, ki ubija. Vidite? To je antikristov duh, ki jih vodi
do mesta, kjer na koncu ne bodo mogli slišati resnice.

149 In spomnite  se  prejšnjega večera,  ko sem šel  skozi  pečatenje.  Če človek sliši
jubilejni poziv in to odbije, da bi odšel v svobodo, je odpeljan do kovačnice in mu z iglo
prebodejo uho. Uho je točka, kjer slišite in vera prihaja s poslušanjem. Potem ko on sliši
in zavrne svojo svobodo, mora služiti svojemu denominacijskemu gospodarju do konca
svojega življenja. Amen. Oh, moj! Ali ni On prečudovit?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

(Sedaj samo dvignite svoje roke in Ga častite.)

ker me je najprej ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

Sedaj samo sklonite svoje glave in Ga častite, medtem ko mrmramo.

150 Gospod, kako smo Ti hvaležni. In jaz sem tako vesel, Gospod, jaz sem tako srečen
zaradi Tebe v Tvojih ljudeh. Oh, Gospod, Ti si pridobil naše odrešenje na Golgoti. Mi ga
veseli  sprejemamo, Gospod. Gospod, po Tvojem Duhu in če je tukaj med nami kdo
zloben, Gospod, če je kakršnakoli nevera v Besedo, vsaka oseba, ki je tukaj, Oče, ki ne
bi potrdila vsake obljube dane od Boga z »Amen«… Naj sedaj Sveti Duh pride dol, Jezdec
na belem konju, medtem ko Njegov Duh, Kristusov Duh, nasproti antikrista… in naj
pokliče Svoje lastne.

Pokliči jih ven, Gospod. Naj se sedaj pokesajo, da bi prišli hitro k Tebi in da bi bili
napolnjeni z oljem in vinom in bodo spremenjeni od denominacijskih oblek, od smrti v
snežno bela oblačila večnega življenja, ki so dana od Ženina. In potem gredo nekega
dne na svatbeno večerjo v potrjeno Besedo vstajenja. Daruj to, Gospod. Preišči srca,
medtem ko ljudje čakajo Nate, skozi Jezusovo Ime.

151 Torej, ti sedaj samo preišči svoje srce, moj brat, moja sestra, moj prijatelj! Jaz sem
bil dolgo časa z vami. To je okrog 33 let. Ali sem vam kdaj karkoli povedal v Imenu
Gospoda in da se to ni zgodilo? Iščite Kristusa, ko je še priložnost za to. Zelo hitro lahko
pride,  da vi  tega ne boste mogli  narediti.  Vidite? On lahko kadarkoli  zapusti  sedež
Svojega posredovanja. Potem bi lahko jokali z vsem svojim srcem, lahko bi plesali, lahko
bi govorili v jezikih, lahko bi tekali gor in dol po podiju, lahko bi naredili karkoli bi želeli
in se pridružili  vsaki cerkvi v svetu. Tam ni več ničesar, ni več belila za vaše grehe.
Potem, kaj bi vi lahko… kje ste potem?

152 Dobro,  jaz  verjamem z  vsem svojim  srcem,  da  je  sedež  še  vedno  odprt.  Jaz
verjamem, da je On še vedno na Gospodovem prestolu. Toda kmalu bo On vstal in prišel
naprej,  da  bi  zahteval  to,  kar  je  odkupil.  On  opravlja  delo  sorodnika  Odkupitelja,
medtem ko Ruta čaka. Toda kmalu, vi  veste, potem ko Boaz opravi delo sorodnika,
potem pride On in zahteva Svoje, ki jih poseduje. In to je točno to, kar je Sveto Pismo
povedalo, da je On naredil. On stopa naprej in vzame Knjigo. Potem je posredništvo
končano, On odide s prestola.  Tam na prestolu milosti  ni  več krvi  in kaj  je potem?
Prestol sodbe.

Naj to ne bo rečeno v enem od teh dni: »Jaz pa sem mislil, da bi Vzetje moralo
priti,« in bi poslušali glas, ki odgovarja, »to je že minilo.« Bog naj vam pomaga. Torej,
sedaj sklonimo naše glave.

Brat Nevill pridi, da nas razpustiš ali kar pač moraš narediti. Naj vas Bog blagoslovi
do jutrišnjega večera.
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