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1 Sedaj samo za trenutek sklonimo naše glave. Gospod, ponovno smo se zbrali tukaj
zaradi službe. In razmišljamo o zgodnjih dneh, ko so vsi prišli tja gor v Šilo, da bi od
Gospoda dobili blagoslov. In sedaj, nocoj smo se zbrali tukaj, da bi slišali Tvojo Besedo.

In proučevali smo ta določen del Pisma, kjer je bilo Jagnje edino, ki je lahko odprlo
Pečate, oziroma da jih sprosti. In mi molimo, da bi nocoj, ker imamo v obdelavi ta velik
šesti Pečat, molimo nebeški Oče, da nam ga Jagnje nocoj odpre, da bi ga… Mi smo tukaj,
da bi to razumeli in na zemlji ter v nebesih ni bilo ljudi, ki bi bili vredni. Samo Jagnje se
je našlo, ki je vredno.

Tako, naj bi On, ki je vse-zadosten, prišel in nam nocoj odprl Pečat, da bi lahko
pogledali skozi zaveso časa. Verjamemo, da bi nam to pomagalo, Oče, v tem velikem
mračnem dnevu,  v  katerem živimo -  to  bi  nam pomagalo in  nam dalo  poguma. Mi
verjamemo, da smo v Tvojih očeh našli milost. Mi se z Besedo predajamo Tebi, v Imenu
Jezusa Kristusa. Amen.

2 Dober večer, prijatelji. To je privilegij, da sem nocoj spet tu, v službi Gospodu. Jaz
sem malo zamudil. Nujno sem odšel zaradi nekega moža, ki je umiral - člana te cerkve.
Njegova mama prihaja sem. In rekli so, da človek pravkar umira. Zato sem šel dol, da bi
videl le senco od človeka, kako leži na postelji in umira - moški mojih let. In tedaj sem v
trenutku videl človeka, kako se dviga na noge in daje hvalo Gospodu.

Torej Bog... Če bi bili pripravljeni, da priznamo svoje grehe in bi delali to, kar je
pravilno in prosili za milost, klicali Njega, je Bog pripravljen in čaka, da nam to podeli.

In  sedaj,  jaz  vem,  da  je  nocoj  tukaj  toplo.  Ne,  jaz  mislim,  da  je  ogrevanje
popolnoma izključeno. In mi smo… Sinoči ali danes sem opazil… To je moj sedmi dan v
sobi brez svetlobe (samo električna svetloba, vidite), ko proučujem in molim k Bogu, da
bi odprl te Pečate.

3 In toliko jih je v tej skupini, ki so včeraj napisali svoja vprašanja, več ali manj… Ne
toliko kot vprašanja, kot pa čakanje na službo ozdravljenja, kakorkoli - želeli so, da
ostanem še kakšen dan več, da bi imeli službo ozdravljenja v ponedeljek. Tako bi lahko…
Pravzaprav bi to lahko storil, če bi bila to volja ljudi, da bi to storili. Razmislite lahko o
tem in me obvestite,  toda…, če želite  ostati  in  moliti  za  bolne,  ker  sem zaradi  teh
Pečatov ves čas popolnoma ločen in se zaradi teh Pečatov držim ob strani. Torej, vi
lahko o tem razmislite in molite glede tega in me potem obvestite.

4 In  jaz  bom,  če  je  Gospodova  volja,  jaz  lahko…  Moj  naslednji  sestanek  je  v
Albuquerque, New Mexico in to bo komaj čez nekaj dni. In jaz moram domov zaradi
nekega dela in pripraviti eno drugo srečanje v Arizoni. In potem, če bo Gospodova volja,
vi samo molite za to, tudi jaz bom delal enako in potem bomo nekoliko kasneje vedeli
malo več o tem.

In pravkar sem opazil… Vidite, samo začnete govoriti o boleznih in one pridejo,
vidite. Videl sem to damo, ki sedi točno tukaj, če ji nekaj ne pomaga, ne bo več dolgo
ostala tukaj. Tako da, vidite, mi samo molimo, da bo Bog… To je, čemu ste tukaj. Ko
prihajate od daleč… Tako, vidite, Sveti Duh ve popolnoma vse. Toda jaz sem poskušal
posvetiti ta čas za te Pečate, ker smo tukaj prav zaradi tega. Vidite? Ampak, če obstaja…

5 Koliko vas je bolnih, ki ste prišli, da bi se za njih molilo? Rad bi videl vaše roke -
povsod naokrog, vsepovsod. Oh, moj! Dobro, koliko vas misli, da bi bilo dobro, da je to
Gospodova volja, da bi ostali in bi imeli - da bi v ponedeljek zvečer bila samo molitev za
bolne, da bi v ponedeljek zvečer imeli eno službo ozdravljenja? Ali želite to storiti? Ali
lahko to storite? Torej, po Gospodovi volji bomo torej to storili. Potem bomo imeli službo
za bolne v sredo…, v nedeljo zvečer…, ali v ponedeljek zvečer in bomo molili za bolne.

Torej,  upam, da to ne moti  te skupine,  s  katero se vračam nazaj  (s katero se
vračam v Arizono). Ali je brat Norman tukaj? Ali to moti tvoj program brat Norman? Brat
Fred  in  vi  ostali,  ali  je  to  v  redu?  O.K.  V  redu,  potem bomo po  Gospodovi  volji  v
ponedeljek zvečer molili za bolne. Vzeli bomo en večer samo za to, da bi molili za bolne.
Takrat to ne bo več o Pečatih. Če bo Gospod le odprl te Pečate, bomo v ponedeljek
zvečer molili za bolne.
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6 Sedaj… Oh, jaz sem zares zelo užival v tem, služiti Gospodu pod temi… ali ste vi
uživali v tem? Sedaj, mi smo… Torej, mi govorimo iz petega Pečata, oziroma šestega
Pečata - raje, in to se sedaj dogaja od 12. vrstice 6. poglavja, pa vse do 17. vrstice. To
je eden izmed dolgih Pečatov. Zares, tukaj se dogaja veliko stvari.

7 In sedaj vam bom podal kratek pregled od prejšnje noči, da bi vsakič dal ustrezno
ozadje. In prav tako vam želim nekaj povedati. V tej škatli sem našel štiri ali pet stvari,
ki so zame zelo pomembne. Rečeno mi je bilo, da… In jaz se vsekakor želim opravičiti
(Ali  se kasete snemajo?),  jaz se želim opravičiti  mojim bratom pridigarjem in vam
ljudem, ki ste tukaj.

Sinoči, ko sem govoril o Eliji, so oni dejali, tisto uro, ko so bili… On je mislil, da je
edini, ki bo šel v vzetje, oziroma da bo samo on rešen. In jaz sem dejal 700 namesto
7000.  Ali  je  to  res?  Zagotovo mi  je  zaradi  tega žal,  ljudstvo.  In  jaz  vem, da je  to
drugače. To je bilo enostavno momljanje med govorom, kajti tudi jaz vem, da jih je bilo
7000. Jaz tega enostavno nisem dobro izgovoril. Zahvaljujem se vam.

In to pomeni…

8 Vesel sem, da ste pozorni na to, kaj govorim, kajti to je 7000. Dobil sem dve ali tri
pisma glede tega. Rečeno je: »Brat Branham, jaz verjamem, da si se ti zmotil.« Dejal
je: »Ali jih ni bilo tam 7000, namesto 700?«

In jaz sem pomislil: »Zagotovo, jaz nisem rekel 700.« In potem je Billy… In potem
prva  stvar,  saj  veste,  vzel  sem  naslednji  zapis  in  tam  je  pisalo:  »Brat  Branham,
verjamem, da si dejal 700.«

In neka oseba je dejala: »Brat Branham, ali je bila to duhovna vizija, od česa bo to
samo tip in ti to tipiziraš s sedem…?« To vodi ljudi do napetosti, ko začnete razmišljati o
teh stvareh in to je prav tako dovolj. To me vodi v napetost.

Danes se je nekaj zgodilo, ko je bil ta Pečat razodet, tako da sem moral oditi ven,
na dvorišče in sem se po dvorišču samo malo sprehajal. To je res. To mi je enostavno
vzelo dih, vidite. Tako. Pritiski, oh, moj. In druga stvar, vi se naslanjate na to, kar vam
jaz povem in Bog bo zaradi tega mene držal za odgovornega, kar vam govorim. Vidite?
In zato moram biti popolnoma prepričan, kolikor sem le lahko o teh stvareh, vidite, ker
je to strahovit čas, v katerem sedaj živimo.
9 Jaz sem razmišljal o službi ozdravljenja za ponedeljek zvečer. Ali vas bo to motilo
brat Neville? Dragoceni brat Neville. Povem vam, da so oni naredili enega. Mislim, da
smo izgubili vzorec. On mi je vsekakor bil pravi kolega in prijatelj, vam povem.

Tabernakelj je sedaj zgrajen in je dobil prostore za nedeljsko šolo in tukaj je vse
urejeno. In nekateri izmed vas ljudje, ki ste tukaj v okolici, v Jeffersonvillu in želite priti
v cerkev, ste dobili lepo mesto za priti - prostore za nedeljsko šolo, dobre učitelje in
brata Nevilla, tukaj z urami za odrasle in enega pravega pastorja. Jaz tega ne govorim
zato, da bi ga hvalil, toda sedaj bi mu raje dal eno majhno rožo, kot pa cel venec takrat,
ko nas bo zapustil. In brat Neville, jaz ga poznam že od takrat, ko sem bil majhen fant.
Torej, on se ni niti malo spremenil. On je še vedno Orman Neville, tako kot je to vedno
bil.

10 Spominjam se obiska… Imel je celo dovolj milosti, da me zaprosi, če bi prišel za
njegovo pridigalnico, ko je bil tu spodaj v mestu metodistični pridigar. In mi smo tam v
Clarksvillu  imeli  prijetno  skupnost.  Jaz  ugibam,  da  se  je  imenoval  Howard  Park…
Harrison Avenija Metodistična cerkev. Jaz mislim, da je bil to kraj, kjer je on našel tebe,
sestra Neville. Tam spodaj, ker je ona bila metodistka.

Vrnil  sem se nazaj  in  tu  v  cerkvi  dejal,  dejal  sem: »To je  eden izmed najbolj
uglajenih ljudi in v enem izmed teh dni ga bom krstil v Ime Jezusa Kristusa.« Zgodilo se
je. Tukaj je on. In sedaj je moj kolega, točno ob moji strani in spoštovan, dostojanstven
človek. On je vedno stal ob meni, tako blizu, kot je le lahko stal. Karkoli sem dejal, je on
to skupaj z mano nadaljeval in se držal tega do konca. Celo takrat, ko je prvič vstopil…
Takrat  ni  razumel  sporočila,  toda  verjel  je  in  stal  točno  s  tem.  To  je  čast.  To  je
spoštovanje. Za brata, kot je ta, ne morem povedati dovolj. In sedaj, naj ga Gospod
blagoslovi.

11 V redu, sedaj majhen pregled prelamljanja petega Pečata iz prejšnjega večera. Mi
se nocoj ne bomo vso pot vračali nazaj, ampak samo toliko, da bi dobili peti Pečat.
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Torej, mi ugotavljamo, da je tam bil antikrist, ki je jezdil in je bil ovit v tri sile in
vse to je odšlo v eno silo in je jezdilo na bledem konju v smrt, v jamo brez dna, v
propad, od koder je to tudi prišlo. In potem smo videli, ko… Pismo govori, ko sovražnik
prihrumi kot potop, Božji Duh daje odgovor na to.

In mi smo to sinoči v Besedi videli popolnoma potrjeno, kajti tam so bila štiri živa
bitja, ki so odgovorila štirikrat, ko je ta jezdec jezdil. In on je vedno jezdil na različnih
konjih:  na belem konju in  potem na rdečem konju in  na črnem konju in  potem na
bledem konju. In mi smo videli te barve in kaj so bile in kaj so povzročale; potem smo
to  vzeli  in  postavili  naravnost  v  cerkvene dobe in  to  je  točno to,  kar  je  to  storilo,
naravnost popolno.

Zaradi tega, vidite, ko se Božja Beseda zlije sama s sabo, pomeni da je točna.
Vidite? Jaz verjamem, da je vse, kar je spojeno z Božjo Besedo, vedno ›amen‹.

12 Torej, to je tako, kot da oseba pove, da je imela vizijo in reče, da je bilo… Oh, oni
vedo, da je to dal Bog, ker je to prišlo s tako veliko silo. Torej, vizija je lahko v redu,
toda če se ne sklada z Božjo Besedo in je v nasprotju z Besedo, ni pravilna. Vidite?

Torej, tukaj so morda prisotni bratje in sestre mormoni in mogoče bo kdo izmed
njih dobil te kasete in jaz sedaj ne želim tega povedati… Nekateri od teh uglajenih ljudi,
jaz… Če bi jih želeli srečati, so to mormoni - zelo uglajeni ljudje. In potem njihov prerok
Joseph Smith, ki so ga metodisti ubili tukaj v Illinoisu, na koncu njihove poti. In tako, ta
uglajeni človek... In ta vizija - jaz sploh ne dvomim, da je on imel vizijo. Jaz verjamem,
da je bil iskren mož. Toda vizija, ki jo je imel, je bila v nasprotju s Pismom, zaradi tega
so morali  imeti  mormonsko biblijo, da bi  to naredili.  To je to tukaj, pri  meni.  To je
razlog… To je Beseda - to je to.

13 Nekoč je prišel sem pridigar iz tuje države in jaz sem ga videl zunaj z - pravzaprav
se je vozil naokrog z avtomobilom, kar ni bilo - z neko gospo. In prišla sta na službo. In
izvedel sem, da sta se vozila dva ali  tri  dni (samo ona in on - zaradi službe), da bi
skupaj prišla na službo. In žena je bila poročena tri ali štirikrat. In ta pridigar je prišel v
dvorano hotela, kjer sem bil tudi jaz in je pritekel k meni ter se rokoval z mano. In jaz
sem se rokoval z njim, vstal sem ter se z njim pogovarjal.

Vprašal sem ga, dejal sem: »Ko boste prosti, ali bi se za kakšno minuto lahko z
vami pogovoril v moji sobi?«

On je dejal: »Vsekakor, brat Branham.«

Odvedel sem ga do sobe in dejal pridigarju, dejal sem: »Spoštovani gospod, vi ste
v tej deželi tujec.« Dejal sem: »Toda ta gospa ima ime.« Dejal sem: »Prišli ste vseskozi
z nekega določenega mesta sem na eno takšno mesto?«

On je dejal: »Da, gospod.«

In jaz sem dejal: »Ali se ne bojite, da vas bo to na nek način… Jaz ne dvomim v
vas, toda ali ne mislite, da se bo to odražalo na vašem ugledu kot pridigarju? Ali ne
mislite, da bi mi morali dajati malo boljši primer, kot je ta?«

In on je dejal: »Oh, ta gospa je sveta.«

Jaz sem dejal: »Jaz ne dvomim v to.« Vendar sem dejal: »Toda brat, stvar je v
tem, da kdorkoli gleda na njo, ni svet - oni gledajo na to, kar vi delate.« In dejal sem: »
Verjamem, da je boljše, da ste pazljivi. To je kot brat bratu.« In on je dejal… Dejal sem:
»Ta gospa je bila do sedaj poročena štiri ali petkrat.«

In on je dejal: »Da, jaz to vem.«

Dejal sem: »Vi gotovo ne učite kaj takega v vaši cerkvi, mar ne, brat?«

In tako, dejal je: »Ne. Toda ali veste, jaz sem glede tega imel vizijo, brat Branham.
«

Dejal sem: »Dobro, to je v redu.« Dejal sem…

On je dejal:  »Bi  vas motilo? Jaz verjamem, da bi  lahko nekoliko popravil  vaše
učenje glede tega.«

14 In jaz sem dejal: »V redu,« In sem dejal: »Bil bi vesel, če bi to izvedel, gospod.«

Dejal je: »Torej,« je dejal, »veste, v tej viziji,« je dejal, »sem jaz zaspal.«
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In jaz sem dejal: »Da.« (Potem pa sem videl, da so to bile sanje.)

In on je dejal: »Moja žena,« je dejal, »ona je živela z drugim moškim.« Dejal je: »
Tekala je okrog mene.« In je dejal: »Potem je prišla k meni in mi rekla: ›Oh, dragi!
Oprosti mi! Oprosti mi!‹ Dejala je: ›Žal mi je, ker sem to storila. Od sedaj naprej bom v
redu.‹« Dejal je: »Seveda, jaz sem jo tako ljubil, da sem ji takoj odpustil ter rekel: ›V
redu.‹« In dejal je: »Potem, veste kaj? Potem sem dobil razlago te vizije.« Dejal je: »To
je bila žena.« Dejal je: »Zagotovo, ona je bila poročena in tako naprej in to mnogokrat.«
In dejal je: »To je vse v redu glede poročenosti, ker jo Gospod tako ljubi, da se lahko
poroči tolikokrat, kolikokrat se ona želi.«

Dejal sem: »Vaša vizija je bila silno sladka, vendar je to daleč od utrjene poti tukaj.
« Dejal sem:

»To je napačno. Vidite? Vi tega ne bi smeli storiti!«

15 Tako da je… Vidite, ko zagledate, da se Pismo sklada s Pismom in se konstantno
nadaljuje, kjer pridejo skupaj… Pismo, kjer eno izmed teh prihaja od tu in drugo od tam
čez in potem prihaja tukaj  do združevanja ter nam da celotno sliko tega. Tako kot
sestavljanje sestavljanke. Vi naletite na stvari, ki se ujemajo. Ne obstaja nič drugega,
kar bi lahko odgovarjalo temu, potem dobite pravilno sliko. In samo Eden je, ki lahko to
stori: to je Jagnje in zato mi gledamo na Njega.

Toda mi ugotavljamo, ko ta jezdec… On je bil jezdec, ki je jezdil na teh konjih in
potem smo ga spremljali vseskozi tja dol in smo videli, kaj je storil in ostalo in tam v
cerkvenih dobah smo videli, da je to natanko to, kar je storil.

Ko je  prišel  ven na določeni  zveri  in  naredil  določene stvari,  smo videli,  da je
določeno živo bitje prišlo naprej, da bi se bojevalo proti temu, kar je počel.

16 Ena je bila  poslana za prvo dobo kot Lev.  To je bila  Beseda, seveda -  Kristus.
Naslednja je bila Vol,  v času mračne dobe, ko se je cerkev organizirala in namesto
Besede sprejela dogme.

In spomnite se, vsa stvar temelji na dveh stvareh: prva na antikristu in druga na
Kristusu. Še danes je tako. Ne obstajajo polovični kristjani. Ne obstaja pijan - trezen
mož, ne obstajajo črno - bele ptice. Ne, ne. Ni svetega grešnika. Ne, vi ste ali grešnik ali
svetnik. Ne obstaja nekaj, kar bi bilo vmes.

Vi  ste ali  na novo rojeni  ali  pa niste na novo rojeni.  Vi  ste izpolnjeni  s Svetim
Duhom ali pa niste izpolnjeni s Svetim Duhom. Ni pomembno, koliko senzacij ste imeli,
če niste izpolnjeni s Svetim Duhom, potem niste izpolnjeni z Njim. Vidite? In če ste to
zgrešili,  se  to  kaže  na  vašem življenju.  Gre  natanko  do  tega.  Vidite?  Nikomur  ni
potrebno ničesar reči glede tega. Oni to vidijo, ker je to en Pečat.

17 Torej, in mi vidimo te zveri, kako so vedno znova jezdile. Ena je bila poslana v
svojo službo v politični sili, dokler se niso politične in religiozne sile združile. Vidimo, da
Bog pošilja ven Svojo silo, da se proti temu bojuje. Mi gremo naravnost nazaj in vidimo,
kaj je bila cerkvena doba in gledamo nazaj in to je bilo natanko na ta način.

Potem  smo  ugotovili,  da  je  nastopila  ena  druga  doba  in  sovražnik  je  poslal
antikrista v imenu religije, v Kristusovem Imenu, v imenu cerkve. Da, gospod! Prišel je
ven celo v imenu cerkve. »To je bila prva cerkev,« bi dejal. Vidite? Rusija ni antikrist.
Antikrist ni takšen. Antikrist je tako podoben pravemu krščanstvu, da je celo Sveto
Pismo dejalo, da bodo prevarali vse, ki niso bili predodrejeni.

18 Sveto Pismo je dejalo,  da bodo v zadnjih dneh vsi,  ki  niso bili  predodrejeni,  ti
izbrani… Rečeno je: »Izbrani…« Vsak lahko vzame to besedo in ji lahko sledi ter ob robu
prebere ter vidi, kaj pomeni. Tukaj pravi izbrani, predodrejeni. Vidite? To bo prevaralo
vsakega, katerega ime ni bilo v Jagnjetovi Knjigi življenja pred stvarjenjem sveta.

Ko je bilo Jagnje ubito, so bila imena vstavljena v Knjigo. In On stoji  nocoj na
svetem mestu v slavi kot Posrednik in posreduje za vsako od teh duš, katerih imena so v
tej Knjigi. In nihče ne pozna tega imena razen Njega. On je Tisti, ki ima to Knjigo v
Svojih rokah. In On ve, ko bo vstopil zadnji, potem bodo dnevi Njegovega posredovanja
končani. Potem On prihaja po tiste, ki jih je zastopal. On sedaj opravlja delo sorodnika
Odkupitelja in prihaja, da sprejme Svoje lastne.
19 Oh, moj! To bi moralo vsakega kristjana postaviti v pozicijo, da se izpraša in drži
svoje roke pred Bogom, govoreč: »Očisti me, o Gospod. Poglej na moje življenje in daj,
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da bi videl, kateri je moj slab del, dovoli mi, da to takoj in hitro odstranim s poti.« Kajti,
če se pravičnik komaj rešuje, kje se bodo potem pojavili grešniki in brezbožneži? To je
čas preverjanja.

20 In  če  želite  to  položiti  in  želite  dati  to  Besedo…  (Torej,  jaz  ne  želim,  da  mi
postavljate vprašanja glede tega, ker me bo to preusmerilo na drugo… Mislil sem na
pisanja vaših vprašanj. In mislim, da so vprašanja že vsekakor napotena.) To je čas
sodnega izpraševanja. Tako je. Torej, mi bomo to dobili v Trobentah, če bomo prispeli
do njih, ko nam bo to Gospod poslal, ali pa v Čašah. In mi bomo našli glede tega sodišča
izpraševanja, ko bo…, tik preden nastopijo ta ›Gorja‹ in mi vidimo, da je to resnica in
trije angeli, ki so udarili zemljo vzklikajoč, saj veste: »Gorje, gorje, gorje prebivalcem
zemlje!«

21 In mi živimo v izrednem času, v času, ki… Ali vidite te stvari, v katerih smo sedaj,
ki jih ravnokar proučujemo? To je po tistem, ko je Cerkev že odšla. Te stvari so obdobje
stisk. In jaz mislim, da bi resnično moralo biti razjasnjeno v srcu vsakega vernika, da
Cerkev ne gre v obdobje stisk. Vi ne morete Cerkve postaviti nikamor v obdobje stisk. Vi
lahko postavite tja cerkev, vendar ne Neveste.

Nevesta je že odšla, zato ker vidite, ona nima niti enega greha - proti Njej ni niti
ene stvari. Božja milost jo je prekrila in belilo je odstranilo vsak greh tako popolnoma,
da nanj ni niti spomina. Ničesar ni, razen čistoče - Ona je v Božji prisotnosti popolna.
Oh, to bi moralo povzročiti,  da bi Nevesta padla pred Boga na kolena in vzklikala k
Njemu.

22 Razmišljam o eni  majhni zgodbi,  če vam v tem uvodu le ne odvzemam preveč
vašega časa. Jaz to počnem z namenom - dokler ne začutim, da je Duh natanko tu in da
lahko začnem. To je ena sveta stvar! Vidite, kdo sploh pozna te stvari? Nihče, razen
Boga in one niso bile določene, da se razkrijejo in v Svetem Pismu je dokazano, da ne
bodo razkrite do tega dne. To je popolnoma točno. Oni so to predvidevali, toda sedaj
smo mi določeni, da to dobimo natanko po resnici, potrjeni resnici. Vidite?
23 Poglejte sedaj. Tam na zahodu je bila ena majhna deklica, ki je bila zaljubljena v
enega fanta in on se je zaljubil v njo. On je bil kupec goveda in je prišel tja v imenu
podjetja Armour Company in oni so imeli en velik… Nekega dne je prišel šef, šefov sin iz
Chicaga. In seveda, oni so ga postavili  na pravo »zahodnjaško mejo« in tamkajšnja
dekleta so se uredila. In vsaka izmed njih se je pripravljala, da bi dobila tega fanta.
Zagotovo,  saj  veste,  ker  je  on bil  glavni  mladenič.  One so se tako uredile  na svoj
zahodnjaški način in…

24 Oni to počnejo na zahodu. Ravnokar gredo skozi eno od teh epizod in brat McGuire
(mislim, da je on sedaj tukaj), tam so ga ujeli brez njegove zahodnjaške obleke na sebi
in so ga vrgli v zapor. In odvedli so ga na samooklicano sodišče ter ga prisilili, da zaradi
tega plača. In potem so ga prisilili, da gre in si kupi zahodnjaško obleko. In jaz sem videl
preostale, kako hodijo s puškami, približno tako dolgimi, obešene na njihovih ramenih.
Oni so tam zares domorodci. Oni poskušajo živeti v nečem, v dneh, ki so že zdavnaj
minili. Vidite?

In potem v Kentucky-u poskušate živeti v dneh, ki so tu na vzhodu minili. Tako se
vračate nazaj v Renfro dolino in ostalo. Vam je všeč, da se vračate v te stare čase.
Obstaja nekaj, kar vas navaja k temu. Toda ko pride do tega, da bi se vrnili nazaj k
originalnemu evangeliju, vi potem tega ne želite storiti. Vi želite nekaj sodobnega. To
kaže na to, da… Vidite, tam je…

25 Kaj navaja človeka, da počne slabe stvari? Kaj ga navaja, da pije in nadaljuje s
tem, ali da žena počne slabe stvari? To je zato, ker poskuša, da… V njej obstaja neka
žeja, v njem obstaja neka žeja. In oni poskušajo to sveto žejo ugasniti s posvetnimi
stvarmi, vendar bi Bog moral biti ta, ki bi to zadovoljil. On vas je ustvaril na takšen
način, da bi bili  žejni. To je razlog, zakaj ste za nečim žejni. Bog vas je ustvaril  na
takšen način, tako da vi obrnete to sveto žejo k Njemu. Vidite? Toda ko pa poskušate to
žejo pogasiti… Kako si kdorkoli upa to storiti? Vi nimate pravice, da bi to počeli, da bi
poskušali ugasniti to sveto žejo za nečim. Vi ste žejni za nečim in potem to obrnete k
svetu, poskušate to zadovoljiti s svetom. Vi tega ne morete storiti. Obstaja samo ena
stvar, ki bo to zadovoljila in to je Bog. In On vas je ustvaril na tak način.

26 In tako, ta mlada dekleta so se oblekle v običajno zahodnjaško nošo in se uredile
zaradi tega fanta, ki bi moral priti. In vsaka izmed njih je bila prepričana, da bo dobila
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tega mladeniča.

Tam na ranču je bila ena majhna sorodnica in je bila sirota. In ona je opravljala vsa
njihova dela, ker so ostale morale imeti svoje nohte urejene, saj veste. In one niso
mogle umivati posode zaradi rok in ostalih stvari. In ona je opravljala vsa resnično težka
dela.

In  končno,  ko  je  prišel  mladenič,  so  one  odšle  ven  in  mu  pristopile  na  star
zahodnjaški način. In vsi so prihajali ter streljali s svojimi pištolami in tako naprej, saj
veste in se obnašali na tak način.

In tiste noči so imeli tam zunaj velik ples, staromoden ples in vsi rangerji iz okolice
so prihajali, da bi plesali in tako naprej. In veste, to se je nadaljevalo, ta jubilej, dva ali
tri dni.

27 Potem je nekega večera ta mladenič odšel malo ven iz plesišča, da bi se nekoliko
spočil od plesa in se oddaljil od teh deklet. In zgodilo se je, da je pogledal in krenil proti
neki  staji.  Tam mimo je šlo majhno dekle,  nekoliko raztrganega videza in je imelo
posodo polno vode. Ona je pomivala posodo. In on je pomislil: »Nikoli prej je še nisem
videl. Sprašujem se, od kod je prišla?« In tako je samo nadaljeval po svoji poti, da bi šel
naokrog lesene barake in šel tja dol in da bi se vrnil ob ograji hleva in da bi jo srečal.

Bila je bosonoga. Obstala je. Svojo glavo je imela sklonjeno. Videla je, kdo je to in
se je zelo sramovala. Vedela je za to veliko osebo, vendar je bila ona tem dekletom
samo sestrična. Njihov oče je bil poslovodja na tem velikem Armour podjetju, tako da so
one… Ona je kar naprej gledala v tla. Bilo jo je sram, ker je bila bosonoga.

On je dejal: »Kako se imenuješ?« Ona mu je povedala. Dejal je: »Torej, zakaj nisi
tam zunaj, kjer so vsi ostali?« In ona se je začela opravičevati.

28 In tako, naslednji večer jo je ponovno poiskal. Končno, on je sedel tam zunaj in
ostali so samo nadaljevali in vse ostalo. On je sedel na ograji staje in čakal na njo, da
pride in izlije vodo iz posode. In on jo je opazoval ter ji dejal, dejal je: »Ali veš, kakšen
je resničen namen mojega prihoda?«

Ona je dejala: »Ne, gospod, ne vem.«

On je dejal: »Namen mojega prihoda je, da si najdem ženo.« Dejal je: »V tebi sem
našel karakter, ki ga druge nimajo.« (Jaz sem mislil na Cerkev, vidite.) Dejal je: »Ali se
hočeš poročiti z mano?«

Ona je dejala: »Jaz, jaz? Jaz ne morem misliti na takšno stvar. Jaz?« Vidite, on je
sin od glavnega šefa. On je lastnik celotnega podjetja in ranča v vsej deželi in vsega
ostalega. Ali vidite?

Dejal je: »Da, jaz ne morem najti niti ene v Chicagu. Jaz želim pravo ženo. Jaz
želim karakterno ženo. In to,  kar sem iskal,  sem našel  v tebi.« Dejal  je:  »Se želiš
poročiti z mano?«

Ona je dejala: »Dobro…« (To jo je prestrašilo.) Dejala je: »Da.«

In on je dejal: »Dobro…« (Dejal ji je, da se bo vrnil nazaj.) Dejal je: »Ti se samo
pripravi in čez leto dni od današnjega dne se bom vrnil nazaj in te bom vzel ter odpeljal
daleč vstran. Ne bo ti treba več tako delati. Vzel te bom in bom odšel v Chicago. In
zgradil ti bom hišo, kakršne še nikoli nisi videla.

Ona je dejala: »Nikoli nisem imela doma. Jaz sem sirota.«

On je dejal: »Zgradil ti bom dom - en pravi dom.« Dejal je: »Jaz se bom vrnil.«

29 On je bil z njo na vezi v času enega leta.

Ona je delala vse, kar je lahko, da bi privarčevala dovolj denarja od svojega dolarja
na dan, oziroma koliko je pač imela pri sebi, da bi si kupila poročno obleko - popoln tip
Cerkve. Ona si je pripravila obleko.

Veste, ko je pokazala svojo poročno obleko, so njene sestrične dejale: »Zakaj, ti
ubog neumen otrok. Ali misliš, da bi takšen človek hotel imeti opravka s tabo?«

Ona je dejala: »Toda, on mi je obljubil.« Dejala je: »On je obljubil in jaz verjamem
njegovi besedi.«

»Oh, on se je samo norčeval iz tebe.« Dejale so: »Če bi hotel katero vzeti, potem bi
vzel eno izmed nas.«
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»Oh, on se je samo norčeval iz tebe.« Dejale so: »Če bi hotel katero vzeti, potem bi
vzel eno izmed nas.«

Dejala je: »Toda on je to obljubil meni. In jaz to pričakujem.« (Amen. In jaz prav
tako.)

Tako je postajalo vse bolj pozno in pozno. Ta dan je končno napočil. Ob določeni uri
bi naj on bil tam, tako da se je oblekla v svoja oblačila. In ničesar ni slišala o njem,
vendar je vedela, da bo prišel, tako da je oblekla svojo poročno obleko in vse pripravila.
Dobro,  ostali  so  se  ji  takrat  resnično  smejali,  ker  si  je  glavni  šef  privoščil  enega
nadzornika, ali… In nobena od deklet ni ničesar slišala o tem, tako da je bila to za njih
popolnoma skrivnostna stvar.
30 Tako je tudi s tem. Zagotovo je. Toda to dekle je kljub vsemu na temelju njegove
besede, da se bo vrnil po njo, čakalo. Tako, oni so se začeli smejati, z rokami so objeli
drug drugega in začeli okrog nje plesati. Govorili so: »Ahhh!« In se smejali, saj veste,
na ta način ter govorili: »Ubogo majhno neumno dete.«

Ona je tam samo stala - sploh ni zardela. Držala je svoje rože in njena poročna
obleka je bila popolnoma pripravljena. Bilo je naporno, saj veste. (Njegova Nevesta se je
pripravila.) Ona je kar naprej držala svoje rože in čakala. Oni pa so ji govorili: »Torej,
saj smo ti rekli, da nima smisla. Vidiš, on ne prihaja.«

Dejala je: »Imam še pet minut.« Dejala je: »On bo prišel.«

Oh, oni so se samo smejali. In natanko ob času je stara ura odbila pet minut in
zaslišali  so konjski  galop in kako se je pesek kotalil  izpod koles.  Stara kočija se je
zaustavila.

Ona je skočila med vsemi ostalimi k vratom in on je skočil iz kočije in padla mu je v
objem. Dejal  je:  »Sedaj  je  vse končano,  draga.« Pustila  je  majhne stare sestrične
(denominacije), ki so tam sedele in gledale ter odšla v Chicago na svoj dom.

31 Jaz  vem za  še  eno drugo veliko  obljubo,  kot  je  ta:  »Grem,  da  vam pripravim
prostor in prišel bom nazaj, da vas sprejmem.« Oni morda lahko govorijo, da smo nori,
toda  brat,  zame  so  pravkar  tudi  ti  Pečati,  ki  se  lomijo  na  takšen  način,  pod  to
nadnaravno stvarjo in skorajda lahko slišim zvok bitja ure časa tam v večnosti.

Skoraj  lahko  vidim  tega  angela,  kako  stoji  tam  in  govori  na  koncu  sporočila
sedmega angela: »Časa več ne bo.« Ta majhna zvesta Nevesta bo odletela v Jezusovo
naročje v enem izmed teh dni, ko jo bo On vzel v Očetov dom. Razmišljajmo o teh
stvareh, medtem ko bomo nadaljevali s tem.

32 Bodite  pozorni  na  službo  Leva,  Besede;  Vol  -  delo  in  žrtev;  prebrisanost
reformatorjev; potem prehaja v dobo Orla, ki bo odkrila in pojasnila te stvari ter jih
pokazala.

Torej, mi smo v sinočnji  službi prav tako ugotovili,  da se je ta velika skrivnost
odprla  s  tem  Pečatom,  kar  je  bilo  absolutno  v  nasprotju  z  mojim  prejšnjim
razumevanjem tega - jaz sem samo predvideval, da je to pravilno.

33 Vedno  sem dopuščal  možnost,  da  so  te  duše  pod  oltarjem  zgodnji  krščanski
mučenci, toda sinoči smo odkrili,  ko nam je Gospod Bog prelomil ta Pečat, da je to
popolnoma nemogoče. To niso bili oni. Oni so odšli v slavo, popolnoma na drugo stran.
In oni so bili tam…

Videli smo, da so to bili Judi, ki se bodo pojavili v času pozivanja teh 144.000, v kar
bomo  vstopili  nocoj  in  jutri.  In  med  šestim  in  sedmim  Pečatom  je  teh  144.000
poklicanih. In potem ugotavljamo, da so to bili mučenci, ki so bili pobiti in ki še niso bili -
na sebi so imeli bela oblačila in njihova imena so bila v Jagnjetovi Knjigi življenja in
vsem njim so bila dana bela oblačila.

34 In mi smo to vzeli in verjamem, da to ni nihče drug na svetu, kot ta skupina Judov,
ki je šla skozi čas velike stiske, ker so v času te zadnje vojne morali biti osovraženi od
vseh. In Eichmann je v Nemčiji ubil na milijone izmed njih (vi ste poslušali sojenje), na
milijone nedolžnih ljudi  je  bilo  pobitih,  Judov,  samo zato,  ker  so bili  Judi  in  ni  bilo
drugega razloga.

Sveto Pismo je tukaj dejalo, da so bili ubiti zaradi svojega pričevanja za Boga -
oziroma zaradi Božje Besede in pričevanja, ki so ga dajali. In mi ugotavljamo, da je
imela Nevesta pričevanje Božje Besede in pričevanje Jezusa Kristusa. Oni niso imeli
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pričevanja Jezusa Kristusa. In ugotovili smo, da Sveto Pismo govori, da bo ves Izrael,
predodrejen Izrael, rešen (Rimljanom 11). Torej, mi to vemo in tam vidimo te duše.

35 Sedaj poglejte, kako si je to podobno. Zakaj to ni moglo biti prej? Zato, ker se to ni
zgodilo prej. Sedaj lahko vidite, vi lahko vidite. Vidite tega velikega Svetega Duha, vidite
te  prihajajoče stvari,  kako prihajajo  dol  skozi  dobe in  skozi  čas  in  sedaj  je  to  bilo
razodeto. In potem gledate tja in vidite, da je to resnica. Tam je, kjer je to.

Torej, to so bili mučenci v obdobju preizkušenj, oziroma pred stiskami Eichmanna.
Torej, oni so samo tip mučencev, teh 144.000, ki so vstopali med 6. in 7. Pečatom. In
sedmi Pečat je samo ena stvar. To je vse: »In v nebesih je bila kakšne pol ure tišina.«
In sedaj, samo Bog lahko to odkrije. To ni  bilo nikjer niti  simbolizirano. To bo jutri
zvečer. Molite zame.

36 Torej. Sedaj smo opazili, medtem ko gremo v 6. Pečat…. Torej, naj nam nebeški
Oče pomaga, ko se bomo osredotočali  na ta 6.  Pečat.  In sedaj,  ta 12.  vrstica iz  6.
poglavja:

Ko je Jagnje odtrgalo šesti Pečat, sem videl, da je nastal velik potres. Sonce je
počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor kri in zvezde na nebu so
popadale na zemljo, kakor smokva otrese nezrele sadeže, če jo premetava silovit veter.

Nebo se je odmaknilo, kakor če se zvije zvitek, in vse gore in otoki so se premaknili
s svojih mest.

Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini, mogočniki in sploh vsi, sužnji
in svobodni, so se tedaj poskrili po votlinah in po gorskem skalovju.

37 Poglejte  sem. Poglejte  te  silne  ljudi.  Vidite?  Kaj  so  storili?  Dobili  so  vino jeze
vlačugarskega nečistovanja. To so natanko isti, ki so pili od njenega vina.

In so rekli goram in skalovju: »Padite na nas in skrijte nas pred obličjem Njega, ki
sedi na prestolu, in pred Jagnjetovo jezo!

Kajti prišel je veliki dan Njune jeze in kdo bo mogel obstati?«

38 Kakšna predstavitev, da bi sedaj videli jezdece, te jezdece - zveri in živa bitja, ki so
na  to  odgovarjala,  so  izginila.  Potem  smo  mi  vzeti  gor.  Mi  vidimo  mučence  pod
prestolom. Torej, ti iz časa… Ti mučenci so pravi ortodoksni Judi, ki so umrli v religiozni
veri, ker niso mogli biti kristjani. Zapomnite si, da je Bog zaslepil njihove oči. In oni
bodo dolgo časa slepi, dokler poganska Nevesta ne bo vzeta. Kajti Bog ne deluje s tema
dvema skupinama ljudi istočasno, ker je to povsem v nasprotju z Njegovo Besedo.
39 Zapomnite si, On vedno deluje z Izraelom kot z narodom. To je Izraelski narod. In s
pogani dela kot s posamezniki - z ljudmi, vzetimi izmed poganov in to je moralo… Pogani
so morali biti sestavljeni iz vseh ljudi na zemlji, tako je sedaj in potem tudi Jud prihaja v
to, vidite. Točno tako kot Arabec in Irec ali kdorkoli. Vse to so ljudje te zemlje, ki tvorijo
Nevestin šopek. Vidite?

Toda sedaj, ko to prispe do delovanja z Izraelom, v tem zadnjem delu 70. tedna,
deluje On z njimi kot z narodom. S pogani je končano. Ta ura hitro prihaja in lahko bi
bila že sedaj - ravno ta večer, ko se bo Bog v popolnosti obrnil od poganov. Točno. On je
tako  dejal.  »Teptali  bodo  po  jeruzalemskih  zidovih,  dokler  se  ne  konča  pogansko
obdobje.« S časom smo pri koncu. Da, gospod. In potem: »Naj tisti, ki se omadežuje,
ostane umazan. Naj tisti, ki je pravičen, ostane pravičen.« Vidite?
40 Tam na prestolu ni več krvi, v svetišču je sploh več ni. Tam na oltarju ni več krvi.
Žrtev je bila odstranjena in tam ni več ničesar, razen dima, strel in sodišča. In to je
točno to, kar je bilo nocoj tukaj izlito.

Jagnje je končalo in zapustilo posredniški posel. Posel posredovanja s prestola se je
zaključil.  In Žrtev (potem ko smo Ga v popolnosti povlekli  skozi tipe, kot sorodnika
Odkupitelja, krvaveče Jagnje, ki je nastopilo, Jagnje, ki je bilo zaklano in ranjeno), je
prišlo naprej in vzelo Knjigo iz Njegove roke. To je… Dnevi so zaključeni. On prihaja, da
zahteva to, kar je odkupil. Amen! To ravnokar pošilja nekaj skozi mene!

41 Sedaj ugotavljamo, da je Janez dejal: »Videl sem, ko je On odprl 6. Pečat, je nastal
velik potres.« Takrat je bilo vso delovanje narave prekinjeno. Vidite? Bog je delal velike
stvari, kot je zdravljenje bolnih, odpiranje oči slepim in delal je velike stvari, toda mi
smo tukaj videli, da je narava padla. Da, vsa narava.
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Poglejte,  kaj  se  je  zgodilo.  Ti  potresi,  sonce je  potemnelo  in  luna ni  odsevala
svetlobe in zvezde so se stresle ter padle. Zakaj, vse se je zgodilo, vidite, natanko v
času odpiranja 6. Pečata. Poglejte, kdaj je bilo to - takoj po najavi teh mučencev. Z
mučenci je bilo zaključeno.

42 Torej, ali vidite, mi smo sedaj blizu te ure. To bi se lahko zgodilo kdajkoli, vidite,
ker je Cerkev pravzaprav pripravljena, da poleti. Toda zapomnite si, ko se bodo te stvari
zgodile, Neveste ne bo tukaj. Samo spomnite se, Nevesta je odšla. Njej ni potrebno iti
skozi vse to. To je čas stisk in prečiščevanja cerkve. To je postavljeno zaradi nje, da bi
prešla skozi to, toda ne za Nevesto. On jemlje svojo drago s te poti. Da, gospod. Njena
odkupitev je  končana.  Vidite,  na nek način  je  to… To je  Njegovo osebno izbiranje,
Njegov osebni izbor, tako kot si katerikoli človek izbira nevesto.

43 Torej, potres… Primerjajmo sedaj nekatere svetopisemske odlomke. Ali ste prinesli
svinčnike in papir? Želim, da nekaj naredite zame. Ker želite pisati, potem zapišite to,
ker je to… Seveda, razen če ne boste vzeli kaset.

Torej,  jaz  želim,  da  berete  z  mano,  tako  kot  to  tudi  počnete.  Primerjajmo
svetopisemske odlomke s tem velikim dogodkom in videli bomo te velike skrivnosti ali
uganke, ki so bile pod 6. Pečatom Knjige odkupitve. In sedaj si zapomnite, to so zakrite
skrivnosti. In šest Pečatov, vsi skupaj predstavljajo eno veliko Knjigo, pravzaprav šest
zvitkov, zvitih skupaj. In to odvija celotno Knjigo Razodetja. To je način, s katerim je
bila odkupljena vsa zemlja.
44 To je bil razlog, zakaj je Janez jokal. Kajti če ne bi bilo nikogar, ki bi mogel vzeti to
Knjigo, bi bilo vse stvarstvo in vse ostalo izgubljeno, dokler se enostavno ne bi vrnilo
nazaj v atome in molekule in tako dalje, v kozmično svetlobo in sploh ne bi bilo več bitja
- človeka, ničesar več, ker je Adam izgubil pravice do te Knjige. On je to izgubil, ko je
poslušal svojo ženo in ona je poslušala Satanovo razpravljanje namesto Božje Besede.
Vidite?

To je bilo izgubljeno. Zatem se to ni moglo vrniti v Satanove umazane roke, kateri
jo je s skušnjavo speljal  s poti.  Zaradi tega se je to vrnilo k svojemu originalnemu
Lastniku, kot bi se vrnil katerikoli nerazrešeni primer. Vidite? Vrača se naravnost nazaj k
svojemu originalnemu Lastniku in to je bil Bog, Stvarnik, ki je to ustvaril in On to drži.

45 In tam je cena in to je odkupitev. Obstaja neka cena za odkupitev in tam ni bilo
nikogar, ki bi lahko to storil. Tako, On je dejal… Naredil je Svoje zakone - Svoj lastni
zakon sorodnika Odkupitelja.

Potem niso mogli najti nikogar. Vsak človek je rojen preko spolnega odnosa, rojen
iz seksualne želje. Bil je v originalnem grehu - Satana in Eve. Tako da on tega ni mogel
narediti. Ničesar ni bilo v njem, ne svetega papeža, duhovnika, doktorja teologije in
kdorkoli da je on, tega ni mogel storiti, on je bil…, nihče ni bil vreden. In to ni mogel biti
angel, ker je to moral biti sorodnik. On je moral biti človek. Tako je sam Bog postal
Sorodnik, da bi skozi deviško rojstvo vzel nase človeško telo.
46 In On je prelil Svojo kri. To ni bila kri Judov in ni bila kri poganov, bila je Božja kri.
Sveto Pismo je dejalo, da smo rešeni po Božji krvi. Otrok dobi očetovo kri. Mi to vemo.
Karkoli v moškem spolu proizvaja hemoglobin. Tako ugotavljamo…

Tako kot kokoš sedi na jajcih, ona lahko izvali jajca. Toda če petelin ni bil z njo, ne
bi  mogla izvaliti,  ker ni  bilo oploditve. Ženska je le inkubator,  ki  nosi  jajčece, toda
jajčece prihaja… Seme prihaja od moža. In v tem primeru je bil moški Bog sam.

47 To je to, kar jaz govorim: zgoraj je spodaj in veliko je malo. Bog je bil tako velik,
dokler On ni postal… On se je celo oblikoval v eni takšni majhni stvari, kot je seme v
maternici device. In okrog tega je On razvil celice in kri. In bil je rojen ter je odrastel na
zemlji.  In  od takšnega začetka,  neprešuštniškega,  brez  spolnega poželenja,  v  tem
sploh…

In potem je On dal to kri, ker je postal sorodnik in On je bil sorodnik Odkupitelj. In
On je prostovoljno prelil to kri. To mu ni bilo potrebno. On jo je dal prostovoljno, da bi
izvršil odkupitev. Potem odhaja na Božji oltar in tam čaka, medtem ko Bog v Svoji roki
drži Knjigo odkupitve in krvaveče Jagnje stoji na žrtvenem oltarju. Tam je Jagnje, da
odkupi, ko opravlja posredništvo.

48 In potem, kako si kdorkoli drzne reči, da je lahko Marija ali Jožef ali katerikoli drug
smrtnik posrednik! Vi ne morete posredovati, če tam ni krvi! Da, tam je Posrednik med
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Bogom in človekom in to je Jezus Kristus. To je to, kar govori Sveto Pismo. On stoji tam,
dokler zadnja duša ni odkupljena in potem On prihaja naprej, da bi zahteval to, kar je
odkupil.

Oh, kako velik Oče je On! Sedaj si zapomnite… Torej, jaz sem vedno trdil, da: »Naj
bo vsaka beseda potrjena skozi usta dveh ali treh prič,« in Sveto Pismo… Tako kot ne
morete vzeti samo ene stvari iz Svetega Pisma in s tem karkoli dokazati, če z njim ne
gre še kakšen drug del. Vidite? Jaz lahko vzamem en del Svetega Pisma in rečem: »Juda
je odšel in se obesil.« In vzamem drugega ter rečem: »Vi pojdite in naredite isto.«
Ampak vidite, to se ne bo ujemalo z ostalim.
49 In jaz sem mislil… Pod tem 6. Pečatom, ki ga je Sveti Duh tam prelomil in potem
sem videl, kaj je bilo to. Potem sem mislil, da bi bila dobra stvar, če bi nocoj to predal
razredu nekoliko  drugače,  zato  ker  bi  bilo  mogoče za  vas  naporno,  če  bi  nenehno
poslušali samo mene. Zaradi tega sem pomislil, da bi mogli to narediti nekoliko drugače.

50 Sedaj poglejte. Ta velik dogodek je bil zapečaten pod Knjigo skrivnosti odkupitve.
Torej, Jagnje ima to v Svoji roki in ga bo prelomilo. Torej, poglejmo v Matejev evangelij,
24. poglavje, kjer Jagnje samo govori. Torej, vsakdo ve, da je Kristus avtor celotne
Knjige, kar se tega tiče; toda tukaj je Njegov govor ali Njegova pridiga ljudem, Judom.

51 Torej,  jaz  želim,  da  vi  držite  vašo  knjigo  na  ta  način:  Matej,  24.  poglavje  in
Razodetje 6, nekako tako in naredimo tukaj malo primerjave. Tako, pazite sedaj na to in
lahko  boste  ugotovili,  kako  je  to.  Poglejte,  kaj… Jagnje  tukaj  prikazuje  natanko  v
simbolu,  kaj  je  On  dejal  tu  v  Besedi,  delujoč  natanko  tako.  Tako,  zaradi  česar  je
pravilno. To je vse, kar je z njo. Tukaj je eden - On govori o tem in tukaj je to, kjer se
dogaja. Tukaj je popolna potrditev.

Torej, poglejmo v 24. poglavje svetega Mateja in Razodetje 6 in primerjajmo to s
24. poglavjem iz Mateja. Vsi vemo, da je bilo to poglavje, ki ga vsak učenjak, vsak
človek povzame, ko se govori o obdobju stisk. To prihaja iz 24. poglavja Matejevega
evangelija. In sedaj, dajmo…

52 Če je to tako, torej…

Mi vemo, da je šesti Pečat, Pečat sodbe. To je Pečat sodbe in to je natanko to, kar
to je. Torej vidite, mi smo imeli antikrista, ki jezdi, videli smo, da Cerkev odhaja in sedaj
se vse končuje, odhaja gor. Potem vidimo mučence, kar so ti  Judi,  tam spodaj pod
oltarjem. Torej tukaj nastopa sodba nad ljudmi, ki so… Ven iz te sodbe preizkušenj bo
prišlo 144.000 odkupljenih Judov. Dokazal vam bom, da so to Judi in ne pogani. Oni
nimajo nič skupnega z Nevesto, niti ene stvari. Nevesta… Zatem vidimo, da je Nevesta
odšla.  Vi  tega  ne  morete  postaviti  nikamor  drugam.  Nazaj  se  ne  vrača  vse  do  19.
poglavja knjige Del.

53 Sedaj poglejte, zato ker je 6. Pečat, v Besedi Pečat sodbe. Torej tukaj, začnimo
tukaj in sedaj preberimo. Sveti Matej, 24. poglavje. Sedaj bi vam tukaj želel dati nekaj,
kar sem iskal, da bi to ugotovil. Torej, sveti Matej od 1. do 3. vrstice. Dobro, od tukaj
najprej bomo začeli brati.

Jezus je šel iz templja in je odhajal. K Njemu so stopili njegovi učenci, da bi Mu
pokazali tempeljske stavbe.

Rekel jim je: »Vidite vse to? Resnično, povem vam: Tu zagotovo ne bo ostal kamen
na kamnu, ki bi ne bil zrušen.«

(Torej.) In 3. vrstica. Ko pa je sedèl na Oljski gori, so stopili k Njemu učenci in Mu
na samem rekli: »Povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje Tvojega prihoda in
konca sveta.«

54 Sedaj se tukaj ustavimo. Te tri vrstice so se pravzaprav zgodile v četrtek popoldan,
4. aprila N.E.30. In prvi dve vrstici sta se zgodili popoldne 4. aprila, N.E. 30. In tretja
vrstica se je zgodila v četrtek zvečer istega dne. Vidite?

Oni so prišli v tempelj in Ga vprašali te stvari: »Kako je s tem in kako je s tistim?
Poglej na ta veličasten tempelj. Ali ni čudovit?«

On je dejal: »Tu zagotovo ne bo ostal kamen na kamnu.«

Potem  je  On  odšel  na  goro  in  se  usedel,  vidite.  Tam  je  On  začel…,  tistega
popoldneva. In potem, ko so oni to naredili, so Ga tam zgoraj vprašali: »Mi želimo vedeti
glede nekaterih stvari.«
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Potem  je  On  odšel  na  goro  in  se  usedel,  vidite.  Tam  je  On  začel…,  tistega
popoldneva. In potem, ko so oni to naredili, so Ga tam zgoraj vprašali: »Mi želimo vedeti
glede nekaterih stvari.«

55 Sedaj poglejte, tukaj je… Tri vprašanja so bila postavljena s strani Judov, njegovih
učencev. Tri vprašanja so postavljena. Sedaj poglejte. Prvič: »Kdaj bodo te stvari (ko
tam ne bo več kamna na kamnu)?« »Kakšno bo znamenje Tvojega prihoda (drugo
vprašanje) in konca sveta?« Ali vidite?

Postavljena so tri vprašanja. Torej, tukaj je mesto, kjer mnogi ljudje delajo napake.
Oni primerjajo tukajšnje stvari z nekimi dobami, ko pa vidite, da je On odgovoril na tri
vprašanja. Poglejte sedaj, kako je to čudovito.

Tretja vrstica. Vidite? Torej, zadnji del te tretje vrstice: »In kakšno bo…?« Prvič, oni
so Ga osebno poklicali na Oljsko goro: »Povej nam, kdaj se bodo te stvari zgodile?«
(Vprašanje številka ena.) »…kakšno bo znamenje Tvojega prihoda?« (Vprašanje številka
dve.) »…in kdaj bo konec sveta?« (Vprašanje številka tri.) Vidite, postavljena so tri
različna vprašanja.

56 Torej, jaz želim, da odprete na tem mestu, da bi videli, kako jim Jezus tukaj govori
o teh stvareh. Oh, to je tako lepo! To me dela… Jaz sem… Katera je bila tista beseda, ki
smo jo uporabili prejšnjo večer? Stimulacija razodetja!

Poglejte sedaj. Poglejmo sedaj ta 1. Pečat od Pečatov te Knjige in primerjajmo ta 1.
Pečat s prvim vprašanjem; in primerjali bomo vsako naslednje vprašanje, da bi videli, ali
ne delujejo z roko v roki, tako kot smo naredili v vseh teh odpiranjih v cerkvenih dobah
in vse ostalo točno popolnoma enako. Potem je Pečat odprt v popolnosti.

57 Poglejte sedaj. Sedaj bomo prebrali, najprej za… »Potem jim je On odgovoril…« In
potem bo On začel odgovarjati in to želimo primerjati s Pečati. Sedaj poglejte. Prvi Pečat
iz Razodetja 6,1 in 2. Sedaj preberimo 6,1 in 2.

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

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

Kaj smo odkrili, kdo je bil ta fant? Antikrist. Sedaj pa Matej 24, 4 in 5:

Jezus jim je odgovoril: »Glejte, da vas kdo ne zavede!

Veliko  jih  bo  namreč  nastopilo  pod Mojim Imenom in  bodo govorili:  ›Jaz  sem
Kristus,‹ tako da bodo mnoge zavedli.«

58 Ali vidite to? Antikrist. Tu je vaš Pečat. Vidite? On je tukaj spregovoril in tukaj se je
odprl Pečat in tukaj je bil ta - kako popolno.

Sedaj pa drugi Pečat: Matej 24, 6 ter Razodetje 6, 3 in 4. Sedaj poglejte. Matej 24,
6. Sedaj poglejmo, kaj govori.

Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti to
se mora zgoditi, vendar še ni konec.

V redu. Vzemimo drugi Pečat - Razodetje 6, 3 in 2. Poglejte, kaj On govori sedaj.

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

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

59 Perfektno - natanko tako. Oh, jaz imam to rad, ko Pismo odgovarja samo sebi, ali
vi ne? Sveti Duh je vse to napisal in samo On je sposoben to razkriti.

Sedaj si poglejmo tretji Pečat. Torej, tukaj je pomanjkanje. Sedaj Matej 24, 7 in 8.
Pojdimo v Mateja 7 in 8.

Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in
potresi bodo na raznih krajih,

vendar je vse to začetek porodnih bolečin.

Vidite, sedaj prihajate naravnost na to. Torej, Razodetje 6. Sedaj bomo odprli tretji
Pečat. Najdemo ga v Razodetju 6, 5 in 6.
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Ko je odtrgalo tretji  Pečat,  sem slišal,  kako je tretje živo bitje reklo: »Pridi  in
poglej!« In glej, prikazal se mi je črn konj, in tisti, ki ga je jezdil, je držal v roki tehtnico.

In slišal sem kakor glas, ki je govoril sredi štirih živih bitij: »Merica pšenice po
denariju in tri merice ječmena po denariju! Olju in vinu pa ne delaj škode!«

Pomanjkanje, vidite? Natanko isti Pečat - ista stvar, kot je dejal Jezus.

V redu, četrti Pečat - bolezen in smrt. Bodite pozorni na Mateja 24, prebrali bomo
8. vrstico, 7. in 8. vrstico. Verjamem, da je to v tem četrtem Pečatu, ki ga imam tukaj.
V redu. Sedaj… Kaj sem to bral malo prej? Ali sem prebral kaj narobe? Da, to imam
zapisano. Da, tu smo mi sedaj. Sedaj gremo naprej. Sedaj bomo šli. V redu, gospod.

In glej, prikazal se mi je konj mrtvaško blede barve…

60 Sedaj začnimo tukaj v 7. vrstici tega, kar zadeva četrti Pečat; ter 6. in 7. in 8.
vrstico v Razodetju 6. Sedaj poglejmo 7. in 8. vrstico v Mateju 24. V redu. Torej.

Vzdignil se bo namreč narod proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu in lakote in
potresi bodo na raznih krajih,

vendar je vse to začetek porodnih bolečin.

Torej, četrti Pečat, kot smo ga brali tukaj, je bil… Četrti Pečat je bil… Začel se je v
7. in 8. vrstici.

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

61 Sedaj  počakajte.  Jaz  sem si  to  napačno zapisal.  Torej,  samo trenutek,  7  in  8,
poglejmo sedaj.  Matej  24,  7  in  8,  poglejmo sedaj.  Mi  bomo dobili  to.  To  je  tretje
odpiranje, ali ni? Matej 24, 7 in 8. Se opravičujem. Sedaj to odpira dež… pravzaprav
lakoto, odpira pomanjkanje.

V redu, torej bolezen in smrt… Da, gospod. Sedaj gremo v to; 7. in 8. vrstica sedaj,
to bo četrti Pečat. Poglejmo, kje dobimo četrti Pečat. »In ko je odtrgalo četrti Pečat….«
Da, jezdec na bledem konju, Smrt, vidite?

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.

Sedaj poglejte, to je bila Smrt.

62 Torej,  peti  Pečat  -  Matej  24,  9-13.  Poglejmo,  če  sem sedaj  to  dobil  ponovno
pravilno. Vidite?

Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili (tukaj ste vi). Vsi narodi vas bodo
sovražili zaradi Mojega Imena.

Veliko se jih  bo takrat  pohujšalo.  Izdajali  bodo drug drugega in  se med seboj
sovražili.

Vstalo bo veliko lažnih prerokov in bodo mnoge zavedli.

Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Kdor pa bo
vztrajal do konca, bo rešen.

Torej, mi smo sedaj v petem Pečatu in to je bilo prejšnji večer, vidite. Oni vas bodo
prodajali, izdajali drug drugega in tako dalje.

63 Sedaj poglejte tukaj v petem Pečatu; 6, 9-11. Torej začnimo s tem: Razodetje 6, 9-
11.

Ko je odtrgalo peti  Pečat, sem videl ob vznožju oltarja duše pomorjenih zaradi
Božje Besede in zaradi pričevanja, ki so ga dajali.

In zavpili so z močnim glasom: »Doklej, o Vladar, ki si svet in resničen, ne boš sodil
in  maščeval  naše  krvi  nad prebivalci  zemlje?« Tedaj  je  vsak izmed njih  dobil  belo
oblačilo in rečeno jim je bilo, naj potrpijo še malo časa, dokler se ne dopolni število
njihovih soslužabnikov in njihovih bratov, ki morajo biti umorjeni kakor oni sami.

64 Sedaj vidite, pod tem petim Pečatom najdemo tukaj mučence. In pod 24, 9-13 prav
tako najdemo mučeništvo. »Oni vas bodo izročali in ubijali,« in tako dalje. Vidite, isti
Pečat se je začel odpirati.
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Torej, v šestem Pečatu je ta, h kateremu sedaj prihajamo. Matej 24, 29 in 30… 24
in vzemimo 29 in 30. Tukaj smo mi. Sedaj bomo prav tako vzeli Razodetje 6, 12-17. To
je točno to, kar bomo sedaj brali.

Torej, poslušajte to. To je to, kar je Jezus dejal v Mateju 29… 24, 29 in 30.

Takoj po stiski tistih dni…

(Kaj… To so preizkušnje… Amaterske preizkušnje, skozi  katere so oni tukaj šli.
Vidite?)

…bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe.

Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.

Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina Človekovega in tolkli se bodo po prsih
vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina Človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko
slavo.

65 Torej, sedaj preberimo tukaj v Razodetju šesti Pečat, na katerem smo sedaj.

Ko je Jagnje odtrgalo šesti Pečat, sem videl, da je nastal velik potres. Sonce je
počrnelo kakor žimnata vrečevina (vidite), vsa luna je postala kakor kri

in zvezde na nebu so popadale na zemljo, kakor smokva otrese nezrele sadeže, če
jo premetava silovit veter.

Nebo se je odmaknilo, kakor če se zvije zvitek, in vse gore in otoki so se premaknili
s svojih mest.

Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini, mogočniki in sploh vsi, sužnji
in svobodni, so se tedaj poskrili po votlinah in po gorskem skalovju.

In so rekli goram in skalovju: »Padite na nas in skrijte nas pred obličjem Njega, ki
sedi na prestolu, in pred Jagnjetovo jezo!

Kajti prišel je veliki dan Njune jeze in kdo bo mogel obstati?«

66 Enostavno popolno. Vrnite se nazaj in poglejte, kaj je Jezus tukaj v Mateju 24, 29
dejal. Poslušajte (za tem Eichmannovim primerom in tako naprej).

Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe.
Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. (Sedaj poglejte.)

Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina Človekovega in tolkli se bodo po prsih
vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina Človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko
slavo.

Poslal bo svoje angele (in tako dalje) ob močnem donenju trobente in zbrali bodo
njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba.«

67 Vidite, natanko tako. Primerjajte to, kar je Jezus dejal v Mateju 24. In to, kar je
razodevalec odprl tukaj v šestem Pečatu, je popolnoma enako… In Jezus je govoril o
obdobju stisk. Vidite?

Prvo,  kar  so  ga  vprašali,  je  bilo:  kdaj  bo  to,  kdaj  bo  tempelj  porušen.  On  je
odgovoril  na  to.  Naslednja  stvar,  ki  so  vprašali:  kdaj  bo  nastopil…,  prišel  čas
mučeništva; in kdaj se bo to zgodilo, kdaj se bo dvignil antikrist in kdaj bo antikrist
odstranil tempelj.

68 Daniel - kako bi se mi lahko vrnili nazaj do Daniela, ko je dejal, da bo ta glavar
prišel… Vi, ki berete, to veste. In kaj bo naredil? On bo odstranil dnevno žrtev in kaj vse
se mora v tem času zgoditi.

Jezus je celo govoril o tem in to je poudaril, rekoč: »Ko boste videli gnusobo, ki
pustoši, o kateri je govoril prerok Daniel, da stoji na svetem mestu…« Kaj je bilo to?
Omarjeva mošeja stoji na mestu templja, ki je bil požgan. Dejal je: »Naj tisti, ki so v
hribih… Naj tisti, ki so na strehah, ne prihajajo dol v hišo, da bi vzeli stvari. Ali tisti, ki so
na polju, naj se ne vračajo nazaj, ker bo nastopil čas stiske.« Vidite? In vse te stvari se
bodo zgodile  -  premikajoč  to  naprej,  s  potrditvami  nazaj  k  odpiranju tega šestega
Pečata.

69 Torej, jaz želim, da bi to opazili, Jezus (glede jutrišnjega večera, kar zadeva to),
Jezus je izpustil učenje o sedmem Pečatu. Ni ga tukaj. Poglejte. On sedaj nadaljuje s
prilikami, za tem. Tudi Janez je izpustil sedmi Pečat, sedmega, zadnjega… Sedmi Pečat.
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To bo velika stvar. To sploh ni zapisano - izpustil je sedmi Pečat, oba sta to storila. In
pisec Razodetja, ko… Bog je samo dejal… Janez je dejal, da je bila v nebesih tišina.
Jezus ni nikoli povedal o tem niti besede.

Poglejte sedaj nazaj v 12. vrstico. Poglejte, ni živih bitij (to je 12. vrstica, kjer se
začenja naš Pečat, kjer ga vidimo odprtega), ni živali - živih bitij, ki so predstavljene
tukaj - isto, kot je bilo to v petem Pečatu. Zakaj? To se je zgodilo na drugi strani dobe
Evangelija, v obdobju trpljenja.

70 Ta šesti Pečat je obdobje trpljenja. To je to, kar se dogaja. Nevesta je odšla. Vidite?
Tam ni živih bitij, ničesar, da bi dejalo… Je samo… Torej, Bog se s cerkvijo ne ukvarja
več. Ona je odšla. On se ukvarja z Izraelom. To je druga stran. To je takrat, ko Izrael
dobi sporočilo o Kraljestvu od dveh prerokov iz Razodetja 11.

Zapomnite si, Izrael je nacija, narod služabnikov. In ko je Izrael priveden notri, bo
to nacionalni  dogodek.  Izrael,  doba kraljestva je,  kjer  David… Sin Davidov sedi  na
prestolu.

71 To je razlog, zakaj so žene vzklikale: »Ti, Sin Davidov!« In David je… Sin Davidov -
Bog se je pri Sebi zaklel Davidu, da bo On povzdignil Svojega Sina, ki bo prevzel Njegov
prestol, in to bo večni prestol. Vidite? Ne bo imel konca. Salomon je to predstavil v tipu
o templju. In Jezus jim je ravnokar tam dejal, da tam ne bo ostal niti kamen na kamnu.
Toda kaj jim je On poskušal povedati? On prihaja nazaj.

»Kdaj se vrneš nazaj?«

»Te stvari se bodo zgodile, preden se Jaz vrnem nazaj.« In tukaj so!

Sedaj je čas stiske. Zapomnite si, ko je kraljestvo postavljeno na zemlji… Sedaj bo
to malce šokantno. In če je tukaj vprašanje, me še vedno lahko vprašate, če želite
postaviti naknadno vprašanje, ker sem se tega samo dotaknil, če tega že niste vedeli. V
času Milenija je Izrael narod. Dvanajst rodov je narod, toda Nevesta je v palači. Ona je
sedaj kraljica. Ona je poročena. In vsi iz celotne zemlje bodo prišli v to mesto Jeruzalem
in bodo tja prinesli svojo slavo. Toda vrata ponoči ne bodo zaprta, ker tam ne bo noči.
Vidite?  Vrata  bodo  vedno  odprta  in  kralji  zemlje  (Razodetje  22)  bodo  v  to  mesto
prinašali svojo čast in slavo. Toda Nevesta je tam notri z Jagnjetom.

72 Oh, moj! Ali vidite to? Tam notri. Ne… Nevesta ne bo tam zunaj v vinogradu, da bi
delala. Ne, gospod. Ona je Nevesta. Ona je kraljica Kralju. Drugi so, ki delajo tam zunaj
- narodi, ne Nevesta. Amen.

V redu, bodite sedaj pozorni na ta glasnika, na ta dva glasnika iz Razodetja 12, na
dva preroka, onadva bosta pridigala: »Nebeško kraljestvo se je približalo!« Mora se
vzpostaviti Nebeško kraljestvo. Ta čas, zadnja tri leta in pol - od Danielovih 70 tednov so
obljubljena Judom, Njegovemu narodu.

Zdaj se spomnite, da bi sedaj to dokazali, da je to v zadnjem delu Danijelovih 70
tednov… (Za jutri  sem dobil  vprašanje glede tega,  vidite.)  Torej,  70 tednov je bilo
obljubljenih, kar je bilo sedem let. In v sredini 7. tedna, mora biti Mesija usmrčen, da
postane žrtev. On bo prerokoval 3,5 let in potem bo usmrčen, da bi bil žrtev za ljudi. In
tam je še vedno odrejen čas, 3,5 let za Izrael.

73 Potem ko je bil Mesija usmrčen, so bili Judi zaslepljeni, da ne bi mogli videti, da je
On bil Mesija. In potem ko je Mesija bil usmrčen, potem sta evangelij in obdobje milosti
prešla na pogane. In oni so prišli in Bog je potegnil enega od tu in enega od tam ter od
tu in tam ter jih postavil pod glasnike; in tukaj in od tam in od tu in od tam ter jih
postavil pod glasnike. In On je poslal naprej prvega glasnika, ki je pridigal in oglasila se
je trobenta (kot bomo to predstavili čez nekaj časa) in potem je trobenta napovedala
vojno.

Trobenta vedno najavlja vojno. Glasnik, angel prihaja na zemljo, glasnik za svoj
čas, kot je to Luther, kot je bil kdorkoli izmed ostalih glasnikov, o katerih smo govorili.
Kaj on počne? On pride in Pečat se odpre, se razodene; oglasi se Trobenta, naznani
vojno in  oni  gredo naprej.  In  potem glasnik  umre.  On to  skupino zapečati.  Oni  so
vstavljeni  notri,  a nadloge padajo na tiste,  ki  so to zavrnili.  Vidite? In potem se to
nadaljuje. Potem se oni organizirajo in dobijo novo organizacijo. (Mi smo pravkar prešli
skozi to.)

74 Potem, oni prihajajo tukaj ven z drugo silo - z drugo silo, druga cerkvena doba,
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druga služba. Potem ko on to naredi, pride Bog naprej s Svojo službo, ko se antikrist
pojavlja s svojimi. Vidite, anti je proti. Potem tečejo drug ob drugem.

Jaz želim, da ste tukaj na nekaj pozorni.  Natanko v času, ko je Kajn prišel  na
zemljo, je tudi Abel prišel  na zemljo. Želim, da to vidite, da je ravno v času, ko je
Kristus prišel na zemljo, tudi Juda prišel na zemljo. V času, ko je Kristus odšel s sveta,
je tudi Juda odšel s sveta. Natanko v času, ko se je izlil Sveti Duh, se je izlil antikristov
duh. Ravno v času, ko se Sveti Duh tukaj v zadnjih dneh razodeva, antikrist kaže svoje
barve,  prihaja skozi  svojo politiko in ostale stvari.  In ravno v času,  ko se antikrist
pojavlja na sceni v popolnosti, se Bog pojavlja v popolnosti, da bi odkupil svoje, nas.
Gresta natanko skupaj in oba sta drug ob drugem. Kajn in Abel, vrana in golob na barki,
Juda in Jezus in vse skozi tja dol. Vi jih lahko vzamete samo…

75 Tukaj sta bila Moab in Izrael, oba. Moab ni bil poganski narod. Ne, gospod. Oni so
darovali iste žrtve, kot jih je daroval Izrael. Molili so k istemu Bogu. Točno tako. Moab je
bil eden izmed Lotovih hčera, ki je spala z očetom in imela otroka, ki je bil imenovan
Moab.  In  iz  njega  izhaja  moabska  rasa,  dežela  Moab.  In  ko  so  oni  videli  Izraela,
njihovega odkupljenega brata, so prišli…

Oni so bili fundamentalisti. Bili so velika denominacija. Izrael ni imel denominacije.
Kamorkoli so prišli, so živeli samo v šotorih. Toda Moab je imel velikane, kralje in tako
dalje. In tam so imeli Bileama, lažnega preroka. Oni so imeli vse to. In potem so prišli
tja dol, da bi prekleli svojega majhnega brata, ki je bil na poti v obljubljeno deželo,
gredoč k svoji obljubi.

In on je odšel ter jih vprašal: »Ali lahko grem skozi vašo deželo? Če bodo moje
krave pile vodo, jo bom plačal. Če bodo jedle travo, jo bom plačal.«

On je dejal: »Ne, tukaj ne boste imeli takšne vrste prebujenja.« To je točno. Vi ne
boste imeli tukaj ničesar podobnega temu.

76 In potem poglejte, kaj je storil. Prišel je naravnost nazaj v Jezabelini obliki. In prišel
je dol skozi tega lažnega preroka ter navedel Božje otroke na greh in poročil moabske
žene v Izrael ter povzročil prešuštvo.

In on je v tej dobi naredil isto stvar, na poti v obljubljeno deželo, na kateri smo mi.
Kaj je naredil? Lažni prerok je prišel naravnost naokrog in se poročil ter jih poklical v
protestantsko cerkev in povzročil denominacije - točno tako, kot so oni to naredili v
preteklosti.

Toda majhen star Izrael nadaljuje naprej na enak način. On je dolgo bival v puščavi
in vsi ti stari borci so morali umreti. Toda odšel je naravnost v obljubljeno deželo. Da.
Poglejte  jih,  vsi  oboroženi,  preden  so  prešli  Jordan.  Meni  je  to  všeč.  Mi  se  sedaj
spuščamo sem, točno do te dobe, tukaj sedaj.

77 Bodite pozorni. Sedaj ugotavljamo, da je ta čas trajal… Dejal sem tri leta in pol,
Danielovih 70 tednov. Sedaj mi dovolite, da to malce razložim, ker tukaj vidim nekoga,
ki je nenehno to gledal in jaz želim, da samega sebe naredim za jasnega - kot učitelj.
Poglejte, ko je nastopilo 70 tednov - ko je Daniel videl vizijo prihajajočega časa in konca
za Jude... Toda on je dejal, da je bilo za njih določenih 70 tednov (to je 7 let) in v
sredini tega, kajti, Mesija bo tukaj in bo usmrčen, da bi bil žrtev.

Torej, to je natanko to, kar se je zgodilo. Nato Bog deluje s pogani, dokler On
izmed njih ne vzame ljudstva za Svoje Ime. Kakor hitro je poganska Cerkev vzeta… On
dvigne Cerkev gor in ko On to stori, zaspana devica, sama cerkev… Nevesta je odšla gor
in sama cerkev je postavljena v največjo temo, kjer je jok, stokanje in škripanja z
zobmi.

78 In ob istem času, ko se na ljudi izlivajo preizkušnje in medtem ko na ljudi padajo
težave, prideta ta dva preroka iz Razodetja 11, da jim pridigata evangelij. In onadva
pridigata 1260 dni. Vidite? Torej, to je natanko s 30 dnevi v mesecu, kot je pravi koledar
in to znaša točno tri leta in pol. To je Danielov sedemdeseti - zadnji del sedemdesetega
tedna.

Vidite, Bog tukaj ne deluje z Izraelom. Ne, gospod! Nek brat me je nedolgo tega
vprašal: »Ali moram tudi jaz iti…« Nek brat tu v cerkvi, zelo prijeten in drag brat, je
dejal: »Jaz želim oditi v Izrael. Jaz verjamem, da je tam prebujenje.«

Nekdo mi je dejal: »Brat Branham, ti  bi takoj moral oditi  v Izrael. Oni bodo to
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videli.« Vidite, vi tega ne morete storiti. Jaz sem stal točno tam in sem mislil…

Ti Judi so dejali: »Če se bo to… Če je ta Jezus Mesija,« so dejali, »nam dovolite, da
vidimo Njegov preroški znak. Mi bomo verovali našim prerokom, ker je to - to, kar oni
morajo biti.«

»Kakšna zahteva,« sem pomislil. »Jaz grem.« Ko sem prišel točno tja, zelo blizu
temu mestu, v redu… Bil sem… Dobro, bil sem v Kairu in v svojih rokah sem imel karto
za Izrael. In dejal sem: »Odšel bom tja, da bi videl, če oni to iščejo. Če oni lahko vidijo
znamenje preroka, bomo videli, če bodo sprejeli Kristusa.«

79 Levi Pethrus iz Stockholmske cerkve jim je poslal milijon Svetih Pisem. In ti Judje
prihajajo tja notri… Videli ste sliko. Jaz jo imam na kolutu, točno tu zadaj: »Tri minute
do polnoči.« In ti Judi vstopajo z vseh koncev sveta, od vse povsod - začenjajo se zbirati
tam.

Po tistem, ko je Anglija v času generala Allenbyja odšla od tam, (ob koncu svetovne
vojne, mislim da v drugem poglavju)… In oni so se predali. Turki so se predali. Potem so
jo vrnili nazaj Izraelu in oni so postali narod. Torej, oni so popoln narod - imajo svoj
lasten denar, valuto, zastavo, vojsko in vse ostalo. Vidite?

80 In ti Judi so se vračali nazaj domov, oni so bili… Prva stvar, ko so odšli dol v Iran in
tja dol, da bi jih odvedli, so oni vprašali… Rekli so, da jih želijo odvesti nazaj v Izrael, jim
dati njihovo, jim vrniti njihovo zemljo, Palestino, kjer bi morali biti. In zapomnite si, tako
dolgo, kot je Izrael izven te dežele, je izven Božje volje. Tako kot Abraham, ki mu je bila
dana. In ko…. Oni se niso želeli vkrcati na letalo. Še nikoli niso videli kaj takega. In tam
je bil nek star rabin, ki je prišel tja ter dejal: »Naš prerok nam je dejal, da ko se bo
Izrael vračal nazaj, bo to na krilih orla.« Z letalom naravnost domov…

On je sedaj tam, se gradi, smokvino drevo se obnavlja, amen, stara šesterokraka
Davidova zvezda plapola. »Poganom so dnevi šteti, z groznim bremenom…«

81 Obdobje trpljenja je na dosegu roke, stoji točno tu; in Pečati so se odprli, Cerkev je
pripravljena, da se dvigne v zrak in stiske bodo nastopile. Potem se Bog spusti dol in od
tam izbere 144.000. Amen!

Oh, to je popolno! Ali vidite, kako Pečati sedaj to prinašajo, to odpirajo? Torej, za
ljudi so to zadnja tri leta in pol. Prav tako, če ste opazili, je to čas, ko bo Bog poklical
144.000 Judov, v zadnjih treh letih in pol. Vidite, On z njimi sploh ni delal. Oni niso imeli
preroka.  Oni  ne  verjamejo  nobenemu  drugemu,  razen  preroku.  Vi  jih  ne  morete
preslepiti. Tako, oni so šli poslušat preroka. Da, gospod. To je vse. Bog jim je to povedal
na začetku in oni stojijo za tem.
82 On je dejal: »Gospod bo med vami dvignil  preroka, kot sem jaz.« Mojzes je to
dejal. Dejal je: »Njega poslušajte. In vsakdo, ki ne bo poslušal tega preroka, bo odsekan
od ljudi.« To je točno. In vidite, njihove oči so morale biti zaslepljene, drugače bi Ga
prepoznali. Namesto tega… Ker so bili slepi, je bilo Satanu omogočeno, da jih dobi. In
oni so dejali: »On je napovedovalec prihodnosti - Belzebub. Naj gre Njegova kri na nas.
Mi vemo, da ni ničesar na Njem.« Vidite? In ubogi ljudje so bili zaslepljeni.

To je razlog, da je Eichmannova skupina in celotna skupina, ki je bila v preteklosti
pobita, imela pravico, da vstopi. Njihov lastni Oče jim je zaslepil oči, tako da bi On lahko
vzel nas - to je skoraj najbolj ganljiva stvar v Svetem Pismu. Samo pomislite o tem…
Tam so Judi nase klicali kri lastnega Očeta, njihovega lastnega Boga, ki je visel tam,
krvaveč…

83 Poglejte. »Oni so Ga križali,« govori Sveto Pismo. To so štiri  največje besede…
Poglejte. Tam v Jeruzalemu, v najsvetejšem mestu na svetu, oni - najsvetejši ljudje na
svetu, so Ga križali - najbolj brutalna smrt na svetu; Njega - najpomembnejšo Osebo na
svetu.

Zakaj? Religiozni ljudje - iz največje religije na svetu, edine resnične religije na
svetu - so stali tam in križali samega Boga, za katerega njihovo Sveto Pismo govori, da
bo prišel. Zakaj Ga niso videli? Sveto Pismo nam govori, da jim je Bog zaslepil oči, da Ga
niso mogli videti.

On je dejal: »Kdo izmed vas me more obtožiti za greh?« Z drugimi besedami: »Če
Jaz nisem naredil točno tega, kar je bilo zame prerokovano, potem mi to povejte.« Greh
je nevera. On je naredil točno to, kar Mu je Bog dejal, toda oni tega niso mogli videti.
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84 Torej, ko govorite z ljudmi, je to kot polivanje vode po račjem hrbtu. Razumete, kaj
mislim? Žalostno je, ko vidite to nacijo in ljudi, kako se obnašajo, poškrobljeno, uradno
in religiozno… Toda, ali nam ni Sveti Duh tega povedal, da bodo ti svojeglavi, naduti,
ljubili  bodo užitke bolj  kot  Boga,  lomilci  miru,  lažni  obtoževalci,  nevzdržni  in  bodo
prezirali  tiste, ki  so dobri? Imeli  bodo obličje pobožnosti,  vendar bodo zanikali  moč
evangelija. Rečeno je: »Takih se izogibaj.«
85 Tukaj smo mi, te denominacije so to sprevrgle. Oni jemljejo vso slavo in silo in
postavljajo to nazaj na apostole, a ostanek od tega v Milenij. To je tako kot človek, kot
sem maloprej povedal. Ljudje vedno dajejo slavo Bogu za to, kar je On naredil, gledajo
naprej na to, kaj bo On naredil in ignorirajo to, kar ravnokar dela. To je točno. Človek je
še vedno isti.

Ti Judi so stali tam, govoreč: »Slava Bogu! Kajti (kot govori 6. poglavje svetega
Janeza), naši očetje so jedli mano v puščavi.«

In Jezus je dejal: »Oni so vsi mrtvi.«

86 Oni so pili vodo iz Skale v puščavi in potem je On dejal: »Jaz sem ta Skala.« On je
dejal: »Jaz sem Kruh življenja, ki prihaja z nebes od Boga - Drevo življenja iz Edena tam
nazaj. Če bo človek jedel ta Kruh, ne bo umrl. Jaz ga bom ponovno obudil v zadnjih
dneh.« To je točno.

Sam Mesija je stal tam, govoreč same besede njihovega srca in stvari, kot so te in
je kazal, da je On bil Mesija, točno to, kar je Mesija moral narediti. In oni so stali tam z
rokami na hrbtu: »Ah, to ne more biti. Ne, ne. On ni prišel v pravem trendu. Vidite, on
je prišel iz Betlehema. In On ni nič drugega, kot nezakonski sin in to je hudič, ki deluje v
Njem. Mi vemo, On je nor. On je zmešan. On ima hudiča.« Vidite?

Njihove oči so bile za to dejansko zaslepljene.

Torej, toda oni so iskali preroka in oni ga bodo dobili. Dobili bodo dva. Točno.

87 Sedaj bodite ponovno pozorni.  Torej,  ko so ti  Judi… Dal vam bom še nek drug
majhen simbol, tako da boste razumeli, da so to bili Judi - tu čez, na tej strani vzetja.
Poglejte, kaj se dogaja. To tudi simbolizira (mi ne bomo trošili časa, da bi to naredili,
zato ker bomo šli tukaj ven), prav tako je simbolizirano v tem, kar se imenuje Jakobova
težava.

Sedaj poglejte, ti Judi so tukaj imeli… Bodite pozorni! Oh, jaz si bom tukaj vzel
malo časa. Če skačem naokrog na ta način, me to dela nervoznega.

Sedaj poglejte. Jaz želim, da to vidite. Torej, jaz… Torej, Bog vam bo to pokazal,
jaz sem prepričan. Glejte! Jakob je imel pravico prvorojenstva. Ali je to res? Toda on je
zagotovo bil majhen odvetnik pri tem. Vidite? On je odšel dol in prevaral lastnega očeta,
prevaral je brata, on je naredil vse. Toda tudi pravno, naravnost tam spodaj je on to
imel, ker je Ezav to prodal.

In potem ko je on odšel tja dol, da bi delal za svojega tasta, je postavil te topolove
palice v vodo, da bi sparil živino in ostalo, ki prinašajo na svet pisana teleta. In veste, on
je vse to počel zaradi tega, da bi dobil denar.

88 Sedaj poglejte. Torej, on je bil od svojih ljudi zavrnjen. In to je današnji tip Judov.
On je en pridobitnik denarja. Ni pomembno, kako bo to dobil, on bo to dobil. On vas bo
odrl do živega, da bi to dobil. Zakaj, vi to veste. On je majhen advokat in to je vse.
Fant, ne imej opravka z njim. On te bo dobil, fant. Da, gospod! Zakaj? On mora biti
takšen. Duh, ki prevladuje, je takšne vrste.

Točno tako, kot tudi reformatorji niso mogli razumeti te Besede, ker je to bil duh
Človeka, poslan k njim. Doba Orla dobiva Besedo in razodetje. Vsi,  ki  to razumete,
dvignite roke, tako… To je dobro. To je prijetno. To je dobro.

89 Vidite sedaj, če se lahko vrnete nazaj pod te Pečate, če oni kdajkoli dobijo… Ko so
odprti, lahko natanko vidite, kaj Bog dela in kaj bo On naredil. Natanko tukaj je to. In to
je razlog, zakaj so ljudje delovali na ta način, kajti to je duh, ki je bil prerokovan za to
dobo, da bi bil na njih. Oni niso mogli storiti nič drugega. Ničesar niso mogli…

Janez, Pavel in ostali in ta duh Leva (L-e-v-a) stoji tam, sama Beseda. Pavel, ki je
stal natanko s to Besedo, je dejal: »Jaz vem, da bodo med vami vstali lažni bratje. Šli
bodo naokrog in kaj bodo naredili? (Denominacije in vse ostalo.) In kaj bodo počeli? In
to se bo nadaljevalo do zadnjih dni in bo strašen čas.« Zakaj? On je bil prerok. V njem je
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stala Beseda, kako se bo to končalo vse tja čez. »Med vami bodo vstali nekateri lažni
možje in bodo govorili stvari, da bi brate, ki so bili učenci, odvedli vstran.« Točno to je
antikrist. To se je tako zgodilo.

90 Poglejte,  potem ko so vstopili  v mračno dobo stisk,  kaj  je bilo to? Tam ni  bilo
ničesar, kar bi oni lahko storiti. Rim je posedoval… On je imel religiozno silo in je imel
politično silo. Tam ni bilo ničesar, kar bi lahko storili, lahko so samo naporno delali, da bi
ostali živi in dajali sami sebe kot žrtev. To je bil Vol. To je vse, kar so lahko storili. To je
vrsta duha, ki so ga imeli. Božji Duh - Vol.

Potem prihajajo reformatorji, glava Človeka, prekanjeni, pametni: Martin Luther,
John Wesley in tako dalje, Kalvin, Finney, Knox in ostali. Oni so prihajali naprej. In ko so
to storili, so bili reformatorji. Prišli so, da reformirajo, da izpeljejo ljudi ven. In potem se
obračajo nazaj, točno tako, kot so se ostali v preteklosti in se ponovno poročajo nazaj z
njo, v njihov denominacijski sistem. To je točno. Sveto Pismo tako govori. Ona je bila
vlačuga in ima hčere vlačuge. Točno tako.
91 In Bog je dejal: »Dal sem ji čas, da se pokesa, vendar tega ni storila, tako da bom
vzel njo in njeno potomstvo ter jih vrgel tja, kamor sodijo.« To je točno. In to je… Bog je
tako dejal pod tem Pečatom. Torej, tam je ona bila. Mi ugotavljamo, da On to dela in da
bo On to storil. In oni se vsi priklanjajo temu.

Toda, ta… Vse tiste, katerih imena so zapisana v Knjigi življenja, bo Bog poklical in
oni  bodo slišali.  »Moje  ovce  slišijo  Moj  glas,«  je  dejal  Jezus.  Edina  stvar,  ki  jo  mi
moramo narediti je, da opravimo poziv ovcam. Koze tega ne vedo!

92 Bodite pozorni. Ampak, ali vidite poziv ovcam? »Moje ovce slišijo moj glas.« Zakaj?
Kaj je glas? Želim vam povedati, kaj je glas. Glas je duhovni znak.

On je dejal Mojzesu: »Če ne bodo slišali glasu prvega znaka, bodo potem slišali glas
drugega znaka. Moje ovce slišijo Moj glas.«

Ko se bodo v zadnjem času te stvari dogajale, bodo Božje ovce to prepoznale. One
bodo to prepoznale. »Moje ovce Me poznajo (vidite) in ne bodo sledile tujcu.« Ne bodo
sledile tujcu. To mora biti potrjen znak tega dneva in one to vidijo. Torej.

93 Sedaj  poglejte.  Torej,  Jakob,  kot  sedaj  prihaja,  prva stvar,  za  katero je  začel
hrepeneti, vi veste je, da gre kam? Nazaj v domovino. Oh, to je točno to, kar je storil
Izrael. To je Izrael. Jakob je Izrael. Njemu je pravzaprav bilo spremenjeno ime, vi to
veste. Vidite? In on je odšel tja ven ter vzel ves denar, ki ga je imel in ki ga je mogel
dobiti. In vzel ga je na način, kot ga je le mogel - od svojih domačih ali katerih drugih.
Tako, z varanjem, s krajo, z lažmi - na kakršenkoli možni način, da bi ga dobil, ga je on
dobil. Vidite? On je to naredil.

In  potem ko  se  je  začel  vračati  domov,  je  moral  dobiti  v  svoje  srce  občutek
domotožja. Toda ko je krenil nazaj, je na svoji poti vrnitve srečal Boga. Takrat je bilo
njegovo ime spremenjeno. Vidite? Toda v tistem času je bil zelo zaskrbljen, ker se je bal
Ezava, da bi prišel za njim. Vidite? In poglejte denar, denarno ponudbo. Točno tako, kot
bodo Judi poskušali skleniti to zavezo z Rimom in jim dati svojo denarno ponudbo.

94 Poglejte to. Ezavu ta denar ni bil potreben, niti Rimu - on ima bogastvo sveta v
svojih rokah. Vidite? Toda to ni delovalo. Toda mi sedaj ugotavljamo, da se je Izrael v
tistem času težav,  ko  je  še  bil  Jakob,  boril  z… On se  je  oprijel  nečesa,  kar  je  bilo
resnično.

Tam je bil Človek, ki je prišel dol. Jakob se ga je oprijel z rokami in on je stal tam.
In ta Človek je dejal: »Jaz moram sedaj oditi.  Začelo se je svitati.« Oh, to jutranje
svitanje! »Določeno je, da nastopi dan.«

Toda Jakob je dejal: »Ne bom Te pustil, da bi šel. Ti ne moreš kar oditi. Jaz bom
ostal tukaj s Tabo. Želim, da se tukaj stvari spremenijo.« To je teh 144.000, ta denar -
spletkarska skupina in podobne stvari.  Ko bodo videli  resnico prave stvari,  ki  se je
morajo oprijeti,  bo tam stal Mojzes in tam bo stal Elija. Amen! Oni se bodo borili  z
Bogom, dokler ne bo teh 144.000 iz Izraelovih rodov poklicanih ven.

To  je  natanko  pred  obdobjem trpljenja.  Vidite?  Oh,  kako  čudovito.  Prav  tako
Jakobova težava. Tukaj je to, ko je teh 144.000 poklicanih ven. Ta dva… Pridigarja, ta
dva preroka sta pridigala kot Janez Krstnik: »Božje kraljestvo se je približalo. Pokesaj
se, Izrael!« Pokesaj se, česa? »Pokesaj se svojih grehov, svoje nevere in se obrni nazaj
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k Bogu.«

95 Tukaj se sedaj spomnimo nečesa. Te velike naravne spremembe so se dogajale
prej, tukaj v tej 12. vrstici. Vidite? Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina. Sedaj
primerjajte to… Torej, zapomnite si, to se ne dogaja poganom. To je Izrael.

Dovolite mi, da vam to pokažem. Sedaj si zapomnite, jaz govorim, da je to poziv za
teh 144.000, vidite. Ta čas je sedaj, ko je On…, stiske, ki  morajo to narediti.  In to
govori, kaj se v tem času stisk dogaja.

96 Torej, sedaj poglejmo v 2. Mojzesovo knjigo 10, 21-23 in poglejte sem, ko… Izhod
je,  seveda,  ko je  Izrael  prišel  ven,  ko je  bil  izpeljan ven.  2.  Mojzesova knjiga,  10.
poglavje in od 21. do 23. vrstice. Jaz sem bil tako vznemirjen, da sem vzklikal, ko sem
zapisoval te beležke in sem jih verjetno včasih tudi pomešal. V redu, 2. Mojzesova 10,
21 in 23. V redu, začnimo z 21 in 23.

Tedaj je GOSPOD rekel Mojzesu: »Iztegni roko proti nebu in tema naj pride nad
egiptovsko deželo, taka tema, da bi jo lahko tipali!«

Mojzes je iztegnil roko proti nebu in po vsej egiptovski deželi je bila tri dni gosta
tema.

Drug drugega niso videli in tri dni se nihče ni mogel ganiti z mesta; Izraelovi sinovi
pa so vsi imeli svetlobo v svojih bivališčih.

97 Poglejte,  točno  tako  kot  pridete  sem:  »…in  sonce  je  počrnelo  kakor  žimnata
vrečevina…« Vidite? Ista stvar, ti dogodki v naravi. Kaj je to bilo? Kaj bi se dogajalo, če
bi narava postala takšna? Bog je klical Izrael, da bi Izraelce osvobodil od tam (v redu),
da bi jih pripeljal ven iz rok njihovega sovražnika, kar je v tistem času bil Egipt. Torej,
tukaj jih On izvede ven iz rimskih rok, kjer so sklenili svojo zavezo.

Dogaja se ista stvar. To so te nadloge. V času, ko bodo te nadloge padle, bodo
padle na skupino poganov. Če bomo imeli čas, bi vam lahko pokazal, kaj se bo dogajalo
poganski cerkvi. Sveto Pismo je dejalo, da se je zmaj, Satan, razsrdil (bil je jezen) na
ženo (na Jude, Izrael) in je izlil  vodo iz svojih ust (mnoštvo in množice ljudi), ki so
ostali, da bi se bojevali z ostankom ženinega semena (Razodetje 13). Torej, ali vidite
tam? Mi smo imeli  to. In to je, ko Rim pošilja svojo vojsko na ostanek -na ostanek
ženinega semena.

98 Sedaj poglejte. Prvič, ko so bili v sovražnikovih rokah, ko jih je On izpeljal ven, se
je sonce spremenilo v raševino… v črnino kot raševina. Torej, to je sedaj drugič na
koncu obdobja trpljenja.

Torej, v Danielu 12, če imamo čas, lahko to preberemo. Daniel, 12. vrstica… Raje
12. poglavje, kjer Daniel govori: »Vsi, ki so se našli zapisani v Knjigi, bodo rešeni.«

Sedaj si zapomnite, Daniel je govoril o tem obdobju, ko se morajo te stvari zgoditi,
ko mora biti Izrael osvobojen na koncu njihovih 70 tednov… In to je takrat, ko bi oni
morali biti rešeni. Sedaj vzemimo Daniela 12, samo za trenutek.

»Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva.
(Vidite, to so Judi.) To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa.

Sedaj primerjajmo to natanko s tistim, kar je Jezus dejal v Mateju 24. Takrat bo
namreč velika stiska, kakršne ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi več ne bo.
Poglejte na 6. Pečat. Vidite? Ista stvar, čas stisk. Bodite pozorni.

…odkar so narodi, do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo;

(Torej v tem drugem delu zadnjega tedna)

…bo rešeno tvoje ljudstvo; vsak, ki se najde zapisan v Knjigi.

Izbrani, vidite, vsi ki so zapisani v Jagnjetovi Knjigi življenja, bodo v tem času
rešeni.

Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili; nekateri za večno
življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo.

Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti,
pa bodo kakor zvezde za vso večnost.

99 Potem je On Danielu dejal, da naj Knjigo zapre, ker bo počival na svojem mestu do
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tega časa.  Sedaj  vidite,  tukaj  ni  nobene razlike,  če  vi  živite  ali  umrete,  v  vsakem
primeru  se  boste  ponovno  pojavili.  Vidite?  Umreti  za  kristjana  ne  pomeni  nič.  On
vsekakor ne umre. Vidite?

Torej, Daniel 12 govori, da bodo rešeni vsi, ki so se našli zapisani v Knjigi. Tukaj
mora Bog osvoboditi svojega drugega sina, Izraela, po stiskah. Vidite? Drugič, Izrael….
Izrael  je Njegov sin,  vi  to veste.  Izrael  je Božji  sin.  Tako da ga bo On osvobodil  iz
obdobja trpljenja na enak način, kot je to storil tam spodaj v Egiptu.

100 Sedaj se ponovno ustavimo tukaj, da bi dobili še nekaj, ker bomo to nesli domov.
Torej, poglejte sem na ta dva preroka. Poglejte, kaj bosta sedaj storila - točno to, kar so
delali  Mojzes  in  oni  tam spodaj.  »In  tam mi  je  bila  dana  rdeča…«  (3.  vrstica  11.
poglavja.)

Toda dvema Svojima pričama bom dal silo, naj prerokujeta tisoč dvesto šestdeset
dni, oblečeni v raševino.

To sta dve oljki,

(Vi se tega spominjate - Zerubabél in tako dalje, ko so morali obnoviti tempelj)

in dva svečnika, ki stojita pred Gospodarjem zemlje.

Če  bi  jima  kdo  hotel  storiti  kaj  žalega,  bo  iz  njunih  ust  bruhnil  ogenj  (vi  se
spomnite, da iz Kristusovih ust prihaja meč - Beseda),

in požrl njune sovražnike. Tako bo moral umreti, kdor koli bi jima hotel storiti kaj
žalega.

101 Torej, mi vemo za ogenj v 19. poglavju Kristusovega prihoda, kjer izhaja meč iz
Njegovih ust, kar je bila Beseda. Je to točno? Beseda. Oh, če boste samo vzeli to gradivo
za Pečat jutri zvečer. Beseda je stvar, s katero Bog ubija svoje sovražnike.

Sedaj  poglejte  sem.  Ko  ta  dva  preroka  tam  prerokujeta  in  če  ju  hoče  kdo
vznemirjati ali jima škoditi, prihaja ogenj iz njunih ust - ogenj Svetega Duha, Beseda.
Beseda je Bog. Beseda je ogenj. Beseda je Duh, vidite. »Bruhnil bo iz njunih ust.«

102 Poglejte na Mojzesa. Poglejmo, kaj prihaja iz njegovih ust. Izrael je moral… Zato,
ker so oni šli tja… Jaz mislim na Egipt. Oni so te Jude trpinčili. Mojzes… Niso jim dovolili
oditi, Faraon jim ni dovolil. Bog je postavil besede v Mojzesova usta. Vidite? To so Božje
misli, ki gredo v Mojzesovo srce. On gre sedaj tja čez, da jih izrazi in potem postanejo
Beseda. Iztegnil je svojo roko in dejal: »Naj bodo tam muhe!« In pojavile so se muhe.
Poglejte sem: »Če bi jima kdo hotel storiti kaj žalega, bo iz njunih ust bruhnil ogenj in
požrl njune sovražnike.« Tukaj je to. Lahko govorita, karkoli želita in tam se to zgodi.
Amen! »Če jima hoče kdo škodovati, bo moral tako umreti.«

Brat, Bog jezdi sem na sceno. Imata moč, da zapreta nebo, da ne bo deževalo v
dneh njunega preroštva. Elija. On ve, kako to storiti, ker je to počel že prej. Amen!
Mojzes ve, kako to narediti. On je to naredil že prej. To je razlog, zakaj sta tam zadaj
pripravljena. Torej. Amen!

103 Na tem mestu bi lahko povedal nekaj zelo dobrega, toda menim, da je bolje, da to
zadržim do jutrišnjega večera. Vidite? V redu.

»Prav tako imata oblast nad vodami, da jih spremenita v kri, in nad zemljo, da jo
udarita z vsakršno nadlogo, kolikor krat hočeta.«

Kaj je to? Kaj drugega more proizvesti te stvari, kot Beseda? Oba lahko upravljata z
naravo na način, kot želita.

Tukaj je to. To sta ta dva, ki prinašata 6. Pečat. Ta dva ga odpirata in razkrivata.
To je Božja sila, ki ruši naravo. Vidite, 6. Pečat je v popolnosti eno motenje narave.

Ali ste sedaj to razumeli? Tam je vaš Pečat. Kdo to počne? To sta preroka z druge
strani vzetja. Z Božjo močjo, z Božjo Besedo pravzaprav oba obsojata naravo. Lahko
pošljeta potrese,  spremenita luno v kri,  sonce se lahko spusti  ali  karkoli  po njunih
navodilih. Amen!

104 Tukaj ste vi. Tukaj ste vi. Vidite? Ali vidite, kako so tam spodaj v cerkvenih dobah
Pečati odprti? Kako je to razodelo mučence. In sedaj, tukaj sta ta dva preroka z Božjo
Besedo, da naredita karkoli z naravo in oba treseta zemljo. In to natančno kaže, kdo to
počne: Mojzes in Elija, ker je tam ta ponovljena služba - od obeh mož. Oh, moj! Ali
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sedaj to vidite? Ali vidite, kaj je 6. Pečat? To sta ta dva preroka.

Sedaj bodite pozorni. Ne dovolite, da bi vas to vznemirilo, temveč poglejte, kdo je
odprl ta Pečat - ta dva preroka. Amen! Tukaj ste vi. Oh, mi živimo tukaj v dnevu Orla. In
to je sedaj med nami. Onadva sta odprla ta 6. Pečat. Onadva imata silo, da to naredita!
Amen! Tukaj se odpira vaš 6. Pečat. Vidite?

105 Torej,  mi  smo se tukaj  ravnokar  spustili  nazaj,  kjer  Jezus govori,  da se bo to
zgodilo. Nazaj v Staro Zavezo, nazaj v Ezekiela, nazaj v stare preroke, kjer so govorili,
da  se  bo  to  zgodilo.  In  tukaj  se  je  odprl  6.  Pečat  in  oni  govorijo:  »To  je  najbolj
skrivnostna stvar. Kaj je to naredilo?« Tukaj je skrivnost tega, teh dveh prerokov, ker je
tukaj Sveto Pismo to dejalo. Onadva ga lahko odpreta kdajkoli… Onadva lahko z naravo
naredita karkoli hočeta. In oba počneta iste stvari, kot sta jih že, ker vesta, kako to
narediti. Amen! Slava!

Ko sem to videl, sem vstal s stola in samo začel hoditi sem ter tja po sobi. Pomislil
sem: »Gospod, kako sem ti hvaležen, nebeški Oče.« Tukaj je to. To je to. Onadva sta
odprla 6. Pečat. Amen!

Opazujte ju. Če jima želi kdo škodovati, izhaja ogenj iz njunih ust - Beseda. Sveti
Duh je prišel na apostole, vidite. Ogenj prihaja iz njihovih ust.

106 Sedaj bodite pozorni, tam v Razodetju 19 vidimo isto stvar. In velik meč izhaja iz
Njegovih ust (Beseda. Vidite? Kristus prihaja.), in On z Njo ubija sovražnike. Je to res?
Torej, On je na svoji poti. Opazujte Ga sedaj. V redu.

Onadva imata oblast, da zapreta nebo, tako da v času njunega prerokovanja ne bo
deževalo. Fant, to uničuje naravo. Torej, za kako dolgo je ta mož Elija zaprl nebo? Tukaj
ste vi, natanko tako! Kako dolgo je trajala zadnja polovica Danielovega 70. tedna? Tukaj
ste vi, točno tako!

107 Kaj je naredil Mojzes? On je spremenil vodo v kri, on je izvajal vse vrste čudežev,
točno to, kar je napovedano tukaj v 6. Pečatu. In tukaj sta onadva, v Razodetju 11
delata isto stvar! Amen! V Pismu obstajajo tri različna mesta, točno tam in povezujejo
skupaj isto stvar. To je odpiranje 6. Pečata. To je natanko tukaj. Amen! Slava!

Sedaj bodite pozorni. Ta dva imata oblast, da zapreta nebo, da v dneh njunega
prerokovanja ne bo deževalo. Prav tako imata oblast nad vodami, da jih spremenita v kri
in nad zemljo, da jo udarita z vsakršno nadlogo, kolikor krat hočeta. Oh, moj! Tukaj ste
vi.  Sedaj  poglejte  sem k  nadlogam.  Vsa  narava  je  v  teh  šestih  nadlogah  uničena,
pravzaprav v odprtem 6. Pečatu. To je točno to, kar se je zgodilo.

108 Sedaj poglejte. Vidite, tukaj mora Bog izpeljati svojega sina Izraela, na način istih
preizkušenj,  kot jih je On storil  tam spodaj.  On je tja dol  poslal  Mojzesa in izpeljal
Izraela. Ali je to res? In on je naredil te iste stvari.

On je poslal k Ahabu Elijo in ven jih je prišlo 7000. Ali je to res? Pravzaprav jih On
ponovno pošilja  sem, v času stisk in  kliče ven teh 144.000.  Sedaj  poglejte,  bodite
pozorni, med 6. Pečatom (nadloge), oprostite mi… Med 6. Pečatom in 7. Pečatom, nam
7. poglavje Razodetja z matematično natančnostjo vse to postavlja na pravilen način.

109 Točno tako, kot je Amerika število trinajst. Začelo se je s trinajstimi državami, s
trinajstimi zvezdami na zastavi, trinajst kolonij, trinajst črt - vse je trinajst, trinajst. In
ona se pojavlja točno tukaj v 13. poglavju Razodetja. To je točno. Ona je trinajst in
žena.

Torej, ko je On osvobajal Svojega edinorojenega Sina (ki je bil Njegov edinorojeni -
Jakob je Njegov sin, toda to je Njegov edinorojeni Sin).

110 Matej 27, poglejmo, kaj je On tam storil. Matej 27. poglavje. Sedaj si zapomnite,
Njegov Sin je bil tepen, mučen in oni so se norčevali iz Njega. In On je sedaj visel na
križu ob tretji uri popoldne, na veliki petek - tik preden se dogodi. Matej, 27. poglavje
Mateja in 45. vrstica, verjamem, da je to.

Ob šesti uri se je stemnilo, do devete ure.

Sedaj bodite natanko pozorni, kaj je On tukaj v tem storil.

Ko je Jagnje odtrgalo šesti Pečat, sem videl, da je nastal velik potres. Sonce je
počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor kri.

Tema, mračnost, Egipt. Tema, mračnost, Bog osvobaja Jezusa s križa, tik preden
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ga je izpeljal iz vstajenja. Najprej tema. Sonce je zašlo sredi belega dne in zvezde niso
dajale svetlobe. Dva dni zatem ga je On dvignil od mrtvih z močno zmago. Potem ko so
sonce, mesec in zvezde in vse v Egiptu, zatem ko se je vse to zgodilo, je On izpeljal
Izraelce v obljubljeno deželo.

111 Tukaj je to v obdobju stisk in tukaj stojita tudi  preroka, ki  imata kontrolo nad
Besedo, katero jima daje Bog. Onadva lahko govorita le Besedo, katero jima daje Bog.

Torej, onadva nista bogova. Sta začasno, amatersko sta, ker je Jezus dejal, da oni
so. Dejal je: »Vi jih imenujete bogovi, tiste, h katerim prihaja Beseda.«

Toda poglejte. To so ti, katerim Bog daje Besedo. In ko on to izreče, se zgodi. To je
vse. In on je tukaj s poslanstvom od Boga, da udari zemljo s čimerkoli želi. Oh, moj! Da
zaustavi nebo. In on to naredi. V čem je stvar? On je odredil, da vzame teh 144.000
zaradi odkupitve - ven iz Knjige odkupitve. In to je pod Pečatom odkupitve, v 6. Pečatu.
To je to, moji dragi prijatelji. To je 6. Pečat, ki je bil tako skrivnosten.

112 Vzemimo samo… Imamo še deset minut. Dajmo, vzemimo še samo nekaj. Imam še
dve ali tri strani. Dobro, jaz imam… Vi lahko to vidite. Mislim, da je tam okrog… O tem
enem, mislim da imam še preostalih 15. strani, do katerih ne morem priti.

Oh, o tem je tukaj toliko tega. Moj, vi bi lahko šli od točke do točke, toda bojim se,
da vas bom zmedel, če vam bom o tem preveč natrosil. In jaz nisem… Jaz ne morem
tega obdržati skupaj, kot bi to moral.

113 V Izaiji… Vzemimo sedaj to. Izaija, prerok je videl ta 6. Pečat odprt in je govoril o
njem. Ne glede na to, če je to pomembno ali ne. Vidite? Torej, ves načrt odkupitve leži
pod temi Pečati, celotna Knjiga.

Sedaj si zapomnite, mi vidimo, da je Jezus to videl. Ali je to res? Vidite? Jezus je to
videl. In sedaj mi ugotavljamo, da so tudi drugi to videli. Mi ugotavljamo, da je bilo to
tipizirano v Jakobu. Mi ugotavljamo, da je to tipizirano v Egiptu. Mi vidimo, da je to
tipizirano na križu.

Torej, gremo nazaj do Izaije. Jaz imam tukaj zapisanih še več prerokov. Dajmo
samo… Jaz imam rad to o Izaiji. Vrnimo se nazaj do Izaije, 13. poglavje Izaije. Jaz imam
rad…

114 Izaija je sam po sebi kompletno Sveto Pismo, veste. Ali ste vedeli to? Vidite, Izaija
začne s stvarjenjem, v sredini knjige prinese Janeza in na koncu to prinese Milenij. In v
Svetem Pismu je 66 Knjig in v Izaiji  je 66 poglavij. Sama po sebi je ena kompletna
enciklopedija.

Poglejte sedaj 13. poglavje Izaije. Začnimo tukaj v 6. vrstici.

Tulite, kajti dan GOSPODOV je blizu, prihaja kakor opustošenje od Mogočnega.

115 Oglejte si sedaj ta 6. Pečat v odpiranju - tam v preteklosti 713 let pred Kristusovim
prihodom. In On je bil pred 2000 leti, to je nekje 2700 let nazaj, ko je Izaija videl ta
Pečat, kako tam visi. V redu.

Zato bodo vse roke omahnile, vsako človeško srce bo splahnelo.

Kaj je Jezus dejal? » Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih
ohladila…, in srca ljudi bodo oslabela zaradi strahu.« Morje doni, vidite? Človeška srca
bodo omagala.

Prestrašile jih bodo bolečine, zgrabili jih bodo krči, zvijali se bodo kakor porodnica,
osupli bodo drug pred drugim, obrazi jim bodo goreli v vročici.

Bodite pozorni na vse to tukaj. Oh, njihova lica, sramota. Mi bomo prišli do tega
samo čez minuto. Malo se bomo zadržali na tem. Vidite?

116 Glej,  dan GOSPODOV prihaja, poln je krutosti,  togote in srdite jeze, da deželo
spremeni v puščavo in iztrebi njene grešnike iz nje.

(Zemljo - to je kompletno vse. Vidite? Bodite pozorni.)

Kajti zvezde neba in njegova ozvezdja ne bodo več dajala svoje svetlobe, sonce bo
otemnelo že ob svojem vzhodu in luna ne bo več odsevala svoje svetlobe.

Kaznoval bom svet za njegovo hudobijo, krivičnike za njihovo krivdo, uničil bom
napuh prevzetnih, ponižal bom ošabnost nasilnih.
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Vidite tam, natanko tako. Izaija je videl isto stvar, o kateri je govoril Jezus. To
odkriva 7. Pečat, ko On prečiščuje zemljo s trpljenjem. To je obdobje trpljenja - ta 6.
Pečat. Da, on je bil prerok in Božja Beseda mu je bila razodeta. To je bilo pred 2700 leti.

117 Zares, jaz želim povedati to: ves svet - kot Izaija tukaj; tako kot je žena v porodnih
bolečinah - je vse stvarstvo v porodnih bolečinah. Zaradi česa je vso to hromenje in vse
te porodne bolečine? Kot žena, ki bo postala mati, tudi sama zemlja, narava…

Zakaj  to  mesto tukaj… Vzemimo naše mesto,  kjer  so pivnice in  prostitucija  in
umazanija in izmečki, kot v vsakem drugem mestu… Zakaj, jaz verjamem, da bi bilo za
Boga bolje, da bi On to gledal na način, kot je to imel tisočletja nazaj. Ko je Ohio potoval
dol, oni niso imeli stoječih voda in poplav. Oni v dolini niso imeli greha. Tukaj so tavali
bivoli in stari Cherokee Indijanci so jih lovili in omogočali dostojno življenje. Tam sploh
ni bilo težav. Toda prišli so ljudje in to je točka, kjer greh vstopa. Ko so se ljudje začeli
na zemlji množiti, je nastopil greh in nasilje. To je točno. Vedno je bil človek. Zakaj, jaz
mislim, da je to sramota.

118 Jaz sem stal nedolgo tega nazaj v moji domovini. Sedaj je tam Arizona… In vse te
stvari, ki sem jih bral, ko sem bil otrok o Geronimu in Cochisu in teh starih Apačih…
Zato, ker sem jim tam pridigal - prijetni ljudje. Nekatere od teh ljudi bi vi želeli srečati,
to so namreč Indijanci Apači. In potem sem šel tja čez v Tombostone, kjer so imeli vse
te stare relikvije in stvari iz vojne. In jaz sem pogledal na… Oni vedno… Kot veste, oni so
vedno prikazovali  Geronima kot odpadnika. Za mene je on bil  Američan rdeče krvi.
Absolutno! On se je boril izključno za svoje pravice, kot bi to počel kdorkoli drug. On ni
želel onesnaževanja v svoji deželi. In poglejte, kaj je sedaj - njegove otroke in njegove
hčerke so spremenili v prostitutke in vse ostalo - in bel človek prihaja tja. Belec je lopov!

Indijanci so bili  konservativni. On je bil  konservativec. On bi šel tja ven in ubil
bizona in celotno pleme bi jedlo od tega. Oni so uporabljali kože za obleko in šotore in
vse ostalo. In belec je prišel, da bi jih ubijal kot tarčo. Zakaj, to je takšna sramota!

119 Jaz sem v časopisu bral nek članek, kjer so v Afriki, v velikem mestu, polnem divjih
iger, ujeli te fante (Arthurja Gogfey in ostale), ki so šli tja in ubijali slone ter ostale živali
iz helikopterja in iz ostalih stvari podobne temu. Slika neke stare slonice, ki poskuša
umreti in solze so ji tekle po licu in dva velika slona sta jo poskušala dvigniti, da bi jo
držala… Zakaj, ali ni to greh? To ni šport!

Ko sem stal tam zunaj na polju, kjer sem lovil in stvari kot so te, sem videl, da so ti
beli lovci prišli od nekod in ubijali jelene in jim rezali rogove. In včasih so ubili osem ali
deset malih srn ter jih pustili ležati tam in mladiči so tekali naokrog ter poskušali poiskati
svoje mame - in vi mislite, da je to šport. To je kruto, čisti umor v mojih knjigah!

120 Upam da Kanada ne bo zgradila takšnih poti, vsaj dokler sem jaz živ, da preprečijo
prihod ameriških odpadnikov tja. To je res. Oni so najbolj bedni športniki, ki sem jih
kdajkoli videl v svojem življenju. Torej, ne vsi. Tam so tudi pravi resnični ljudje, ampak
ti so eni od tisočih, ki jih lahko najdete. Streljajo na vse, kar lahko vidijo in na katerikoli
način to želijo. To je res. To je umor. To je res. On je brezsrčen. On bo streljal tudi izven
sezone.

Tam zgoraj na Aljaski, bil sem tam zgoraj z enim od njihovih vodičev. On je dejal: »
Jaz sem pobral… Jaz bi odšel tja in poiskal celotno krdelo teh velikih severnih jelenov (ne
jelenov, temveč losov), ki ležijo tam in so streljali s pet kalibrskimi avtomatskimi naboji
skozi njihove rogove, kjer so ti ameriški piloti tam zunaj na Aljaski streljali na njih iz
letala, na celotno krdelo losov.« To je čisti umor!

121 Oni so vedeli, če bi ubili bizona, bi lahko dobili Indijanca, ker bi se izstradal do
smrti. To je razlog, zakaj se je ta Cochies moral predati in vsi njegovi princi in vsi ostali.
Njegovi otroci in vsi njegovi ljudje so stradali do smrti. Oni so šli tja ven nad njih z
velikim številom. Buffalo Bill in ti stepski ljudje so pobijali vse te bizone, štirideset ali
petdeset v enem popoldnevu. Oni so vedeli, če se bodo znebili  njih, se bodo znebili
Indijancev. Oh, moj! To je madež na zastavi zaradi načina, ki so ga imeli do Indijancev.
Tu ste vi. Toda zapomnite si, Sveto Pismo je dejalo, da je prišla ura, ko bo Bog uničil
tiste, ki so uničevali zemljo. In ves svet…!

122 Poglejte na te doline. Jaz sem neki dan stal  tam zgoraj in gledal dol  na dolino
Phoenixa. Odšel sem gor na Južne planine. Z ženo sva sedela tam zgoraj in gledala dol
na Phoenix in jaz sem dejal: »Ali ni to grozno?«
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In ona je dejala: »Grozno? Kaj misliš s tem?«

Dejal sem: »Ta greh. Koliko prešuštev in pijančevanja in preklinjanja in zlorab
Gospodovega Imena tam v dolini  z  okrog 140.000 ali  150.000 ali  mogoče 200.000
prebivalci  v  tej  dolini?« In dejal  sem: »Pred 500 leti  ali  pred 1000 leti  tam ni  bilo
ničesar, razen kaktusov, iglavcev in starih kojotov, ki so dirjali sem ter tja po peščenih
plažah rek in se kopali.« In jaz sem dejal: »Na tak način je Bog to ustvaril, toda prišli so
ljudje.  Kaj  so  naredili?  Zemljo  so  napolnili  z  umazanijo.  Ulice  so  polne  izmečkov.
Odvodni kanali in reke so onesnažene s svinjarijo.« Oni ne morejo… Kajti, za vas je
bolje, da ne pijete vode od tam, ker bi lahko kaj staknili.

123 Poglejte na to. Ne samo tukaj, temveč po vsem svetu je ta stvar onesnažena in
svet, narava… Bog, bodi milostljiv! Ves svet je v porodnih bolečinah. Svet poskuša… Ona
je brezplodna, je dejal Izaija. Kaj se dogaja? Ona poskuša roditi novi svet za Milenij,
poskuša roditi novo zemljo za nove ljudi, ki ne bodo grešili in je onesnažili. To je točno.
Ona je v porodnih bolečinah.

To je razlog, zakaj smo v duševnih mukah - Kristus poskuša roditi Nevesto. Vse je
v porodnih bolečinah in ječanju. Vidite, tam je nekaj določeno, da se zgodi. In ta šesta
nadloga to dopušča.

124 Brat, iznenada se bodo pojavili potresi in zvezde se bodo stresle, izbruhnili bodo
vulkani  in  zemlja  bo  sama sebe  obnovila.  Lava  bo  izbruhnila  iz  središča  zemlje  in
razpadala bo vse naokrog in naokrog in naokrog, ko bo ona to izvrgla.

Povem vam, nekega jutra, ko se bosta Jezus in Njegova Nevesta vrnila nazaj na
zemljo, bo tam Božji raj, ki… Oh, moj! Ti stari bojevniki iz bitk bodo hodili tam s svojimi
prijatelji in ljubljenimi. Himna bo napolnila zrak, z angelsko vojsko. Oh! »Dobro je bilo
narejeno,  moj  dobri  in  zvesti  služabnik.  Vstopi  v  Gospodovo  veselje,  ki  je  bilo
pripravljeno zate - kot si to imel tam v preteklosti, preden je Eva začela kotaliti žogo
greha.« Amen! Uh!

Da,  6.  Pečat  bo  nekaj  naredil.  Da,  gospod!  Resnično,  ves  svet  ječi  in  trpi  v
bolečinah za dobo Milenija. Torej, ta sedanja se napolnjuje z umazanijo.

125 Kot sem nedolgo tega tukaj v Tabernaklju to pridigal: »Svet, ki se razpada.« To je
res. Poglejte, kaj v svetu razpada. Vse razpada. Zagotovo, da. To mora propasti. Da,
gospod. Poglejte to ogrodje… Dovolite mi, da vam povem razlog, zakaj mora svet to
storiti. Ogrodje tega sveta - železo, baker in materiali te zemlje bodo potegnjeni ven iz
ogrodja za vojno in industrijo, vse dokler dejansko ne bo pripravljeno…

Dobro,  mi  v  tem  delu  zemlje  nikoli  nismo  imeli  potresa,  vse  do  nedavnega,
pravzaprav ne tako daleč od tu, vidite - v Sant Louisu tam spodaj. Ona se je začela
tanjšati. Oni so potegnili vse iz nje. Vidite? Njihova politika je tako pokvarjena, da komaj
kakšen poštenjak stoji sredi med njimi - to je sistem. Njihova morala je tako nizka, da je
sploh nimajo. To je vse. Vidite? Zagotovo. Njihova religija je zbolela za rakom. Da,
gospod.
126 Čas je za 6. Pečat, da se čim prej odpre in ko se bo odprl (oh, moj), konec! Nevesta
je takrat že odšla. Kraljica je pripravljena, odšla je, da zavzame svoje mesto. Medtem ko
se vse to dogaja, je ona že poročena s Kraljem. In ostanek Izraela je zapečaten ter
pripravljen, da odide in potem gre narava. Oh, kakšen čas!

127 Bodite pozorni na to zadnjo vrstico odprtega Pečata. Tisti, ki so se smejali pridigani
Besedi - potrjeni Besedi živega Boga, ko sta ta dva preroka stala tam in delala čudeže,
zastrla sonce in vse ostalo in vse tja skozi dobe - so oni vpili, da jih naj kamni in planine
skrijejo, vidite, da jih skrijejo pred Besedo, ki so se ji smejali, ker so Ga videli, kako
prihaja. »Skrijte nas pred Jagnjetovim gnevom.« On je Beseda. Vidite?

Oni so se smejali Besedi. In tukaj je bila učlovečena Beseda in oni so se iz Nje
norčevali, smejali so se jima, ju zasmehovali, toda učlovečena Beseda je stopila naprej.
Zakaj se niso pokesali? Oni se niso mogli - to je bilo že predaleč. Tako, oni so vedeli, da
kazen… Slišali so za to. Oni so sedeli na takšnih srečanjih in so to slišali in oni so vedeli
za te stvari in vedeli so, da te stvari, ki sta jih ta dva preroka prerokovala, da jim je to
gledalo naravnost v obraz.
128 Zaradi stvari, ki so jo zavrnili, so s tem zadnjič zavrnili milost. In ko vi zavrnete
milost, ne ostane nič drugega kot sodba. Ko vi zavrnete milost - samo pomislite o tem.
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In oni so bili tam. Niso imeli prostora, kamor bi šli, brez zaklonišča. In Sveto Pismo
tukaj govori: »In so rekli goram in skalovju: ›Padite na nas in skrijte nas pred obličjem
Njega, ki sedi na prestolu, in pred Jagnjetovo jezo!‹« Oni so se poskušali pokesati, toda
Jagnje je prišlo,  da zahteva to, kar je Njegovo. Vidite? In oni  so vzklikali  goram in
skalovju; molili so, toda za njihove molitve je bilo prepozno.

129 Moji bratje, sestre, Božja dobrota in milost sta se za ljudi podaljšali, medtem ko je
bil Izrael za to zaslepljen, za približno 2000 let, da bi nam bila dana priložnost, da se
pokesamo. Ste zavrgli to milost? Ste jo zavrnili? Kdo ste sploh vi? Od kod ste prišli in
kam greste? Vi o tem ne morete vprašati zdravnika. Vi ne morete vprašati nikogar na
tem svetu. In ne obstaja knjiga, ki bi jo lahko prebrali, ki bi vam povedala, kdo ste, od
kod ste prišli in kam greste, razen te Knjige.
130 Torej, vi veste, da bi brez Jagnjetove krvi, ki zastopa vaše mesto - ali vidite, kje bi
končali. Tako, če je Bog to storil za vas, je najmanjša stvar, ki bi jo lahko naredili, da
sprejmemo to, kar je On storil za nas. To je vse, kar On zahteva od nas, da bi storili. In
na tem temelju…

Če bi nadaljeval, bi prišel natanko v te nadloge. To bo jutri zvečer na službi in jaz
tega ne morem narediti. Ne morem iti naprej. Jaz sem to tukaj zabeležil z enim križcem
- ustavi se tukaj. Tako, jaz moram počakati do jutri.

131 Torej, sklonimo naše glava za trenutek. Če nisi, moj dragi prijatelj, če nisi sprejel
ljubezni od tega Boga, o katerem jaz govorim… Če si… (Sedaj to pazljivo poslušajte.) Če
nisi sprejel Njegove ljubezni in milosti, boš moral prenašati Njegovo sodbo in gnev.

Torej, vi ste nocoj v istem položaju, v katerem sta bila Adam in Eva v Edenskem
vrtu. Vi imate pravico… Vi imate svobodno voljo. Lahko greste k Drevesu življenja ali pa
izberete sodbo. Toda danes, ko ste še dojemljivi, ko ste še pri sebi in ste še dovolj
zdravi, da vstanete in da to sprejmete, zakaj tega ne storite, če tega še niste storili?

Ali so tukaj ljudje, ki tega še niso naredili? Če je tako, ali lahko dvignete svoje roke
in rečete: »Moli zame Brat Branham. Jaz želim narediti to sedaj. Jaz ne želim, da to
pride.«

132 Sedaj si zapomnite, prijatelji… (Bog vas blagoslovi. To je dobro.) Jaz imam…To niso
moje ideje o tem. To ni to, kar sem jaz mislil. Vse to ni od mene. Tako, pomagajte mi,
Sveti Duh to ve.

In vi počakajte, če bo jutri zvečer Božja volja, vam želim pokazati eno skrivnost, ki
je bila ves čas točno tukaj na tem srečanju. Jaz močno dvomim, ali ste že kdaj videli ali
ne, kaj je to bilo. To je bilo nekaj, kar vam je bilo predstavljeno in vsak večer sem
opazoval, da se pojavi, ali da bi kdo dejal: »Jaz to vidim.« Vidite?

Ne zavrnite tega, prosim. Jaz vas prosim, če niste kristjan, če niste pod krvjo, če
niste na novorojeni, izpolnjeni s Svetim Duhom, če niste nikoli javno priznali Jezusa
Kristusa, tako da ste se krstili v Njegovo Ime, da bi pričevali za Njegovo smrt, pokop in
vstajenje, če tega niste sprejeli, potem je voda pripravljena. Oni čakajo. Obleke so tukaj
pripravljene in vse je pripravljeno. Kristus stoji pripravljen, z iztegnjenimi rokami, da bi
vas sprejel.
133 Morda čez eno uro od sedaj ta milost ne bo več dostopna. Vi lahko to zavrnete
zadnjič in to se nikoli več ne bo znova dotaknilo vašega srca. Dokler še lahko, dokler še
lahko, zakaj tega ne storite? Sedaj, dokler…

Jaz vem, da je običajen način, da se ljudi pripelje do oltarja. Mi to počnemo in to je
popolnoma pravilno. Toda tokrat imamo tukaj ravno okrog oltarja takšno gnečo, da tega
ne morem storiti. Toda želel bi reči tole: oni bi v apostolskih dneh dejali: »Mnogi, ki so
postali verni, so se krstili.« Če lahko resnično v globini vaših src…

134 Tukaj je vse to. To niso čustva, čeprav čustva gredo s tem. Kot sem dejal: kajenje
in pitje ni greh. To je atribut greha. To kaže na to, da ne verujete. Vidite? Ampak, ko vi
v svojem srcu resnično verjamete in vi veste, da je to na temelju vaše vere, tam kjer vi
sedite in vi to sprejemate z vsem srcem, se bo nekaj zgodilo, natanko tam. To se bo
zgodilo. Potem boste lahko stali kot priče tega, kar se je zgodilo.

135 Potem pojdite do vode in recite: »Jaz želim to pokazati  skupnosti,  jaz želim to
dokazati, jaz želim stoje dati pričevanje, da bom stal na mestu z Nevesto. Jaz stojim
sedaj tukaj, da bi bil krščen.«
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Jaz vem, da je nocoj na svetu mnogo žena, ki so dobre, vendar strašno hrepenim,
da bi videl kakšno. Tam je ena izmed njih, ki je moja žena. Ona gre z menoj domov. Od
začetka ni bila moja žena, toda ko je postala moja žena, je vzela moje ime.

On prihaja. Obstaja mnogo žena, mnogo cerkev v svetu, toda on prihaja po svojo
ženo. Ona je imenovana z Njegovim Imenom. Tiste, ki so v Kristusu, bo Bog povedel z
Njim. Kako bomo prišli v to? »Z enim Duhom smo vsi krščeni v eno telo.«

136 Torej, medtem ko molimo, tudi vi molite - znotraj in zunaj. Velika skupina ljudi je
po prostorih, zunaj, ki stojijo naokrog, zunaj na ulici, toda sedaj, dokler ste vi… Mi vas
ne moremo poklicati sem do oltarja. Toda svoje srce naredite za oltar. In točno v svojem
srcu recite: »Gospod Jezus, jaz to verujem. Jaz stojim tu zunaj, na tem večernem zraku.
Jaz sem se dušil v tej majhni sobi, jaz sedim tukaj notri med temi ljudmi. Jaz ne želim
biti… Jaz ne želim tega zamuditi, tega si ne morem dovoliti.«

Vse, tako kot sem vam povedal sinoči in pomagajte mi, Gospod ve, da govorim
resnico. »Jaz ne lažem,« kot je dejal Pavel. Ta vizija, ali karkoli je bilo, jaz sem stal tam
in gledal ter se dotikal teh ljudi, ki so umrli. To je bilo tako resnično, kot sedaj stojim
tukaj.

Ne zgrešite tega, moj ubogi brat, sestra. Ne naredite tega. Jaz vem, da ste slišali
pridiganje, da ste slišali eno in drugo in zgodbe in vse to - toda samo poslušajte me. To
je… Jaz vem, da je to resnica! Vi samo… Jaz tega ne morem razložiti bolj jasno, vidite.
Ne zgrešite tega! To je vse vaše. Sedaj molimo!

137 Gospod Jezus,  tukaj  pred mano je škatla z  robčki,  ki  predstavljajo bolne ljudi.
Medtem bom nad njimi molil in nanje položil roke, tako kot je dejalo Sveto Pismo: »Tako
da so ljudje prinašali bolnikom robce ali rute, ki so se dotaknile Pavlovega telesa, in
bolezni so izginjale in zli duhovi so jih zapuščali.« In velika znamenja so bila narejena,
ker so videli Pavla in oni so vedeli, da je bil v njem Božji Duh. Vedeli so, da je bil čudak
in da stvari, o katerih je govoril, o Besedi… On bi odšel ter vzel staro hebrejsko Besedo
iz hebrejske cerkve in jo vrnil v življenje ter jo postavil v Kristusa. Oni so vedeli, da je bil
Bog v njem. Potem so videli, da je Bog delal v njem čudežna in močna dela, vnaprej
napovedane stvari, ki bi se zgodile na ta način in vedeli so, da je bil Božji služabnik.

138 Bog, jaz molim, da boš počastil te ljudi zaradi spoštovanja do Besede in ozdravi jih
zaradi Jezusa. Zunaj med poslušalstvom, Gospod, sedijo ljudje, prav tako kot tisti, ki so
poslušali  apostola  Petra na Binkoštni  dan,  kako se je  v Besedi  vračal  nazaj  in  vzel
Besedo ter dejal: »Joel je dejal, da se bodo v zadnjih dneh začele dogajati te stvari in to
je to.« In tri tisoč jih je začelo verovati in so bili krščeni.

In Oče, danes stojimo tukaj zaradi Tvoje milosti in to ni zato, ker so to posebni
ljudje, to je zato, ker - točno tako, kot v dnevih Leva ali Vola ali Človeka - to je čas Orla.
To je maziljenje tega časa, to je čas, v katerem živimo. To je delovanje Svetega Duha za
ta odrejeni čas, da bi dokazal, da Jezus ni mrtev in stvari, za katere je On dejal, da jih
bo delal, preden bo nastopila večerna svetloba.

139 In tukaj smo videli Njega, kako On to dela vseskozi po poti.

Mi smo videli, da je to prišlo skozi znanstvene raziskave in da so naredili Njegovo
sliko, ta veličastni Ognjeni Steber, ki je vodil otroke Izraela in ki je srečal Pavla na poti…
In mi vemo, da je to isti Ognjeni Steber, ki je tam spodaj v puščavi vodil Mojzesa in po
tem istem Ognjenem Stebru je on napisal nekaj svetopisemskih Knjig, ker je bil maziljen
s to Besedo.

Ta isti Ognjeni Steber je prišel na Pavla na poti v Damask. On je napisal veliko
svetopisemskih Knjig, imenovanih Božja Beseda. In sedaj, Gospod, mi ta Ognjeni Steber
po potrditvi  Besede in  skozi  znanstveno raziskovanje  vidimo tukaj,  kako razodeva
Gospodovo Besedo.

140 Bog, naj se ljudje hitro prebudijo Gospod, hitro! Tisti, katerih imena so vstavljena v
Knjigo življenja, naj vidijo, ko to obsije njihovo življenjsko pot, tako kot je videla tistega
dne majhna žena na slabem glasu pri vodnjaku. Ona je hitro prepoznala in je vedela, da
je to bilo Pismo.

In sedaj Oče, jaz prosim, da vsi, ki Te bodo v tem času sprejeli v svoja srca, da
bodo v tem času rešeni za vedno in so z grehom končali, da vstanejo in se pripravijo za
javno priznanje, da se krstijo v Ime Jezusa Kristusa zaradi odpuščanja svojih grehov, da
bi pokazali, da verujejo, da jim je Bog odpustil grehe in da vzamejo nase Ime Jezusa
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Kristusa.

141 Zatem Oče, izlij  na njih olje Svetega Duha, da bi  se lahko postavili  v služenje
Gospodu Bogu, da bi lahko bili delavci v teh zadnjih dnevih zla. Kajti mi spoznavamo, da
imamo le malo časa in da Cerkev lahko vsak čas odide.

Jagnje lahko tam zgoraj v vsakem trenutku zapusti svetišče ali žrtveni oltar in pride
naprej iz Božjega prestola, kjer je položena žrtev in potem je končano. Tam potem za
svet ni več upanja, z njim je končano. Potem odhaja v nihanje velikih potresnih krčev in
velike pretrese, kot je bilo ob vstajenju.

In kot je Kristus vstal iz groba, ko so vstali sveti, se bo zgodila ista stvar. Gospod,
to bi se lahko zgodilo v vsakem trenutku. Mi pričakujemo, da se ta veseli dan pojavi.
Vzemi sedaj, Oče, tvoje otroke v Svoje roke. Pritegni Svoja mala jagnjeta na Svoje prsi.
Daruj to in hrani jih z Besedo, dokler ne dobijo moči za službo.

142 Mi jih sedaj izročamo Tebi, Gospod. Odgovori na to molitev. Ti si dejal, Oče, tam v
Marku, v 11. poglavju: »Za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se
vam bo zgodilo.« In z vsem svojim srcem Njemu, ki je skozi vsa ta leta odkril te stvari in
tukaj ta zadnji teden te Pečate, jaz Ti verjamem, Gospod, da je ura Tvojega prihoda zelo
blizu, bliže, kot v resnici to mislimo.

Prosim, da bi moja molitev dobila odgovor. In naj vsak poklican Božji  otrok, ki
posluša od daleč, ali ga bo zadela ta kaseta, naj ob tem času… Jaz jih zahtevam za Božje
kraljestvo na temelju razumevanja,  da je to Beseda,  ki  je  bila  odkrita.  Naj  zasveti
večerna svetloba, Oče. Jaz jih izročam Tebi, v Jezusovem Imenu. Amen.

143 Torej, vsi znotraj ali zunaj, ki verujejo in še nikoli niso dali javnega priznanja, da
ste končali z grehom, vendar želite Božjo milost in da jo sprejemate v Imenu Jezusa
Kristusa. Bazen… Oni bodo pripravljeni, da krstijo kogarkoli, ki bi želel danes ali jutri biti
krščen, ravno sedaj ali kadarkoli bi to lahko bilo.

Ali ste uživali v 6. Pečatu? Ali vidite, kje se je to sedaj odprlo? Ali ste to verovali?
Rečeno  je:  »Kdo  je  veroval  našemu oznanjevanju  in  Gospodova  roka,  komu se  je
razodela?« Če verjamete poročilu, potem se Gospodova roka razodeva - roka, Božja
Beseda se razodeva.

144 Torej,  v  skladu  z  Božjo  voljo  bom jutri  zjutraj  poskušal  dati  vse  od  sebe,  da
odgovorim na ta vprašanja. Jaz bom verjetno preživel preostanek noči ali večino nje v
molitvi pred Njim. Jaz spim na noč eno do tri ure. Sinoči nisem odšel v posteljo do ene
ure in ob tretji uri sem že proučeval. Vidite, jaz bom moral zaradi tega odgovarjati. To je
točno. Mi smo preveč blizu nečemu…, vsaka neumnost ali kakršno koli predvidevanje ali
polovičarstvo. Jaz moram to najprej videti. In potem ko bom videl, mora to biti tudi v
Besedi. In sedaj, po Božji milosti se popolnoma… Jaz sem ga vzel od začetka do konca in
vi to veste in vse to se spaja natanko skupaj.

In to mora biti:  »Tako govori  Gospod,« ker to ni  nekaj,  kar bi  jaz povedal,  po
mojem vedenju, temveč je Božja Beseda ta, ki je ›Tako govori Gospod‹. In tukaj je
Beseda, ki jemlje to, kar je On dal meni in povezal to skupaj, da bi pokazal vam, tako da
tudi vi sami veste, da je to ›Tako govori Gospod‹.

145 Tukaj je Beseda, ki tako govori in potem to razodetje, ki mi ga je On dal, kar je v
nasprotju s tem, kar je kdorkoli od nas tukaj mislil… Zakaj je v nasprotju s tem, kar sem
jaz mislil? Zato, ker k temu nisem nikoli pristopal na tak način. Toda sedaj ugotavljamo,
da se vse to povezuje skupaj. In kaj je to? To je: »Tako govori Gospod.« To je točno. To
je bilo odprto mesto, ki  se je ohranjalo tam za to uro in potem pride Gospod in to
vstavlja sem na tak način. Tako, vidite, tukaj je to. To je Gospod. Oh, jaz Ga ljubim. Jaz
Ga ljubim z vsem svojim srcem.

Torej, spomnite se, mi nismo mogli priti do oltarja (nekaj jih drži dvignjene roke),
torej vidite, to je individualni odnos z vami. To je, karkoli hočete storiti. Vidite? Ura je
tako blizu, na dosegu roke, vi bi morali potisniti kolikor morete - ne da bi vas vlekli.
Pravzaprav poskušati vstopiti samo s potiskanjem. »Gospod, ne pusti me zunaj. Nikar
me ne pusti zunaj, Gospod. Vrata se zapirajo. Samo, če bi jaz lahko vstopil…«

146 Nekega dne bo Bog zaprl vrata. On je to naredil v času Noeta in oni so udarjali po
vratih. Ali je to res? Spomnite se, Sveto Pismo govori, da v sedmi uri… Ali je to res?
Nekateri so zaspali prvo uro, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, sedmo. Toda v sedmi uri
je prišla najava, klic: »Ženin prihaja, pojdite ven, da ga srečate.«
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Zaspala devica je dejala: »Recite, tudi jaz bi želela imeti nekaj od tega olja.«

Nevesta je dejala: »Jaz sem ravnokar dobila dovolj za sebe. Pravkar sem dobila
dovolj. Če ti to želiš, pojdi in moli za to.«

Ali  sedaj  ne  vidite,  zaspane  device?  Poglejte  na  episkopalce,  prezbiterijance,
luterance in na vse, ki poskušajo. In težava pri tem je, namesto da bi poskušali dobiti
Svetega Duha, oni poskušajo govoriti  v jezikih. In mnogi od njih govorijo v jezikih,
vendar se sramujejo priti v to cerkev, da bi za njih molili - želijo, da jaz pridem v njihovo
hišo in molim za njih. In vi to imenujete Sveti Duh? To je govorjenje v jezikih brez
Svetega Duha.
147 Jaz verjamem, da Sveti Duh govori v jezikih. Vi veste, jaz to verjamem, vidite,
vendar tam obstaja tudi imitacija tega. Da, gospod! Sadovi Duha so tisti, ki dokazujejo,
kaj to je. Sadovi na drevesu dokazujejo, kakšno drevo je. Ne lubje, sadež.

Sedaj bodite pozorni. Potem ko ona prihaja, to je ta zadnja ura… In potem ko oni
vstopajo notri, potem gredo in rečejo: »Dobro, jaz verjamem, da ga sedaj imam. Jaz
verujem, da sem ga dobil. Da, dobili smo ga.«

148 Bolje je, da tega ne povem, vidite, ker bi morda lahko povzročil zmedo. Ko sem
nedolgo tega to povedal, vzetje, na kakšen način bo prišlo… Torej, če boste rekli, da
boste to vzeli, v redu. V redu, to je na vas. Ko je zaspala devica, vidite, čeprav je ona
molila in ko se je vrnila, je Nevesta že odšla.

Ona je odšla, toda drugi tega niso vedeli - kot tat ponoči. Potem so začeli udarjati
po  vratih.  In  kaj  se  je  zgodilo?  Kaj  se  je  potem zgodilo?  Bili  so  vrženi  v  obdobje
preizkušenj. Sveto Pismo govori, da bo tam jok in škripanje z zobmi. Ali je to res?

149 Kdaj se bo to zgodilo, brat, sestra? Jaz ne vem. Toda… Lahko bi bil sedaj samo jaz
tukaj. Vidite? To je moja misel. Vidite? Jaz verjamem, da je tako blizu… Vsak dan… Jaz
želim… Jaz poskušam iti karseda nežno. In vi veste, danes se je nekaj zgodilo in videl
sem, da se je nekaj pojavilo. Jaz samo… Jaz nisem mogel priti do zraka. Vidite? Tam je
bil On, stal je tam in ta svetloba je stala natanko tam in tukaj je to bilo. Jaz vem, da je
to resnica.

Pomislil sem: »Bog, jaz tega ne bi mogel povedati. Jaz ne morem povedati. Jaz ne
morem.« Jaz sem samo odšel iz sobe ter odšel ven in hodil sem ter tja. Mislil sem: »Moj,
kaj lahko naredim?« In moram oditi na ribolov, ali nekaj takega, oziroma… Gospod, Ti…
Jaz vam tega ne morem povedati!«

150 Imeli  smo  dober  čas,  ali  ne?  Slava  Bogu!  Amen.  Mi  smo  v  veličastnem času,
poglejte… Moje srce je preplavljeno s srečo in veseljem! Toda ko pomislim na ta svet in
na tisoče, ki jih poznam, ki so izgubljeni - temna senca - potem vaše srce samo krvavi.
Kaj lahko storite? Kaj lahko…?

Vi lahko samo čutite, da Sveti Duh kriči v vašem srcu. Tako kot je moralo to biti v
našem Gospodu, ko je gledal  preko Jeruzalema na svoje lastne ljudi  in je dejal:  »
Jeruzalem, Jeruzalem, kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja
piščeta pod peruti, pa niste hoteli.« Vi samo čutite, kako Sveti Duh govori: »Kolikokrat
sem vas skušal zbrati, vendar niste želeli.«

Pazite samo na naslednjo vrstico, na 30. in 31. vrstico, kako je nadaljeval naprej,
32. in 33. vrstica. On je dejal: » Poslal bo svoje angele ob močnem donenju trobente in
zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba.« Je to res? Dejal
je: »Sedaj se učite…«

151 Mi smo ravnokar pred nečim, prijatelji. Karkoli je, Bog ve. Nihče, nihče ne ve, kdaj
se bo to zgodilo. Toda Jezus nam je povedal: »Ko boste videli te stvari…,« vse te stvari,
tako kot sem jaz šel, da bi primerjal to s šestim Pečatom, s tem, kar je On dejal v
Mateju 24… Spomnite se sedaj, kaj je dejal: »Ko boste videli, da prihajajo te stvari…, ko
se bodo začele dogajati, potem je čas pred vrati.

152 Sedaj se spomnite, On se je ustavil točno tukaj. On po tem šestem Pečatu ni nikoli
nadaljeval. On ni nikoli ničesar povedal o tem sedmem. On je povedal o prvem, drugem,
tretjem, četrtem, petem, šestem, toda tam se je ustavil - nikoli ni ničesar omenil o…

Poglejte na naslednjo stvar, ki jo je On povedal: »Sedaj se naučite od prilike.«
Vidite? Potem je On začel govoriti v prilikah. Dejal je: »Te stvari se bodo zgodile.« On
jim je odgovoril na tri vprašanja: »Kateri bodo znaki in kakšen bo znak Tvojega prihoda,
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kakšen bo znak konca sveta?« In ta šesti je bil konec sveta. In v oglašanju sedmega
angela je dvignil roke in prisegel pri Njem, ki živi na veke vekov, da časa več ne bo.

153 Zemlja bo morala roditi eno novo. Končano je in tukaj smo mi, točno pred vrati!
Oh, jaz drhtim! In kaj moram jaz storiti, Gospod? Kaj drugega lahko storim? In potem,
če samo pomislim, da bom videl to mesto in te drage ljudi.

Stal sem tam, gledal sebe in si mislil: »Oh, Gospod, kaj… Oni lahko zgrešijo. Jaz jih
moram potisniti. Moral bi iti tja med občinstvo in jih potisniti…« Vi ne morete tega storiti!
»In nihče ne more priti, če ga moj Oče ne pritegne.«

Toda tukaj je ena tolažba, ki jo imamo: »Vsi, ki mi jih je dal Oče, bodo prišli.« Toda
ostali v teh organizacijah, ki so odvisni od njih na ta način… Vidite? »In on je zavedel
vse prebivalce zemlje, katerih imena že od začetka sveta niso vpisana v Knjigo življenja
Jagnjeta, ki je bilo zaklano pred stvarjenjem sveta.«

154 Tako. Vidite, to je zelo žalostna stvar in edina stvar, ki jo lahko naredite je, da
ostanete samo natanko z Besedo, da pazite na to, karkoli On reče, da morate storiti,
storite to. Karkoli vam On reče, da morate narediti, naredite to. In vi pogledate tja ven
in rečete: »Oh, moj!« Oni delajo to in potem: »Oh!« To je le… Vi ne razumete, kakšna
obremenitev je to!

Torej, jaz želim povedati tole. Predvidevam, da so kasete izklopljene. Mnogi ljudje
govorijo: »Brat Branham, s službo takšne vrste…« (Jaz moram paziti, ker ljudje jemljejo
kasete in jih poskušajo razčleniti  na koščke, saj  veste.)  Tako, ko oni  rečejo: »Brat
Branham, želeli bi imeti službo...,« vi ne veste, kaj govorite. Iskreno, vi ne veste, kaj
vse gre s tem, bratje in sestre. Oh, moj! In odgovornost, ko imate ljudi, ki se držijo
tega, kaj vi poveste…
155 Zapomnite si, če jim napačno poveste, bo Bog zahteval njihovo kri iz vaših rok.
Potem vi razmišljate o tem. To je strašna stvar.

Tako, bodite ljubeznivi. Ljubite Jezusa z vsem svojim srcem. Enostavno, bodite
preprosti. Nikoli ne poskušajte ničesar izumljati, samo bodite preprosti pred Bogom,
kajti čim več stvari boste poskušali razvozlati, tem bolj se boste oddaljevali od Njega.
Vidite? Enostavno mu samo verjemite.

Govorite: »Torej, kdaj bo On prišel?« Če bo On prišel danes, v redu. Če bo On
prišel čez 20 let od danes, je to prav tako v redu. Jaz bom nadaljeval tako kot do sedaj -
sledil bom Njemu. Gospod, če me Ti lahko uporabiš kjerkoli, sem tukaj, Gospod. Če je to
100 let od danes, če bodo moji pra-pra-pra-pra-pravnuki še vedno živeli, da bi ga videli,
kako prihaja, Gospod, jaz ne vem, kdaj bo to, vendar mi dovoli,  da bi  danes samo
pravilno hodil le s Tabo. Jaz želim… Kajti tistega dne bom vstal točno tako, kot da bi
nekje malce odspal.

156 Prihajajoč od tam sem, s tistega veličastnega mesta, s tistega Božjega kraljestva,
kjer bo vse staro mlado, kjer so bela oblačila že oblečena, kjer so se možje in žene
spremenili v eno lepoto, sama umetnost postavnih moških in prelepih žena, ki stojijo v
vsej lepoti postavnosti mladih mož in žena, stoječ tam in nikoli ne morejo ostareti, nikoli
ne morejo biti grešni, kjer nikoli ne more biti kakršnekoli ljubosumnosti, sovraštva ali
česarkoli. Oh, moj!
157 Jaz mislim, da so kasete že izključene in imam samo še približno 3-5 minut v
katerih vam želim govoriti. Ali je to v redu?

Torej, to je pravzaprav osebno. Vidite? Zato ker jutri, to bo tako veličastno, mislim
da je bolje, da to povem sedaj, vidite, kar mislim povedati. To je sedaj samo za nas. Jaz
sem ravnokar bil… Vi veste, da imam ženo, ki jo imam rad in to je Meda. In jaz se niti ne
bi poročil z njo zaradi ljubezni do moje prve žene. Kljub temu, koliko mi je bilo do nje, je
jaz ne bi poročil, če mi Bog ne bi dejal, da naj to storim.

In vi poznate zgodbo o tem, kako je ona odšla, da bi molila in jaz prav tako. In
potem mi je On natanko dejal, kaj naj storim in da se naj z njo poročim ter je določil čas
za to. Ona je čudovita žena in nocoj zame moli. In pri nas doma je ura sedaj osem
zvečer. Ona verjetno sedaj moli.

158 Sedaj poglejte. Nekega dne mi je dejala, dejala je: »Bill,« je dejala, »sedaj te želim
vprašati eno vprašanje glede nebes.«
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Dejal sem: »V redu Meda, katero je to?«

Ona je dejala: »Ti veš, da te jaz ljubim.«

In jaz sem dejal: »Da.« To je bilo takoj za tistim, ko se je to tamkaj zgodilo.

Ona je dejal: »Ti veš, da te je tudi Hope prav tako ljubila.«

Dejal sem: »Da.«

In Ona je dejala: »Torej,« je dejala, »jaz ne mislim, da bi bila ljubosumna, toda
Hope je bila.« In je dejala: »Torej, ko bomo prišli v nebesa… In ti si dejal, da si jo tam
videl.«

In jaz sem dejal: »Ona je bila tam, videl sem jo. Tam sem jo videl dva krat. Ona je
tam, čaka name, da bi prišel, prav tako tudi Sharon. Jaz sem jo videl natanko tako, kot
sedaj vidim tebe. Jaz sem jo tam videl.« In jaz sem dejal…

In ona je dejala: »Torej, ko bomo prišli tja, katera bo tvoja žena?«

In jaz sem dejal: »Obe. Tam ne bo ničesar, toda kljub temu bosta obe.«

In ona je dejala: »Jaz tega ne morem razumeti.«

In dejal sem: »Torej, draga sedi, dovoli mi, da ti nekaj pojasnim.« Dejal sem: »
Torej jaz vem, da me ti ljubiš in ti veš, kako te jaz ljubim, cenim in spoštujem. Torej, na
primer, kaj če bi se jaz oblekel in odšel tja dol v mesto in bi neka majhna prostitutka,
zares lepa, prišla in me objela z rokami ter rekla: ›Oh, brat Branham, jaz te zares
ljubim,‹ in bi začela polagati roke name ter me objemati. Kaj bi si mislila?«

Ona je dejal: »Mislim, da mi to ne bi bilo všeč.«

In jaz sem dejal: »Želim te nekaj vprašati. Koga ti najbolj ljubiš, če bi morala biti
odločitev: mene ali Gospoda Jezusa?« (To je bil samo družinski razgovor.)

In ona je dejala: »Gospoda Jezusa.« Dejala je: »Da, Bill, kako močno bi te ljubila,
toda preden bi odstopila od Njega, bi prej odstopila od tebe.«

Dejal sem: »Hvala ti, draga. Všeč mi je, ko slišim, da to govoriš.« In jaz sem dejal:
»Torej, če bi prišla ta ista majhna žena do Jezusa in ga z rokami objela ter dejala: ›
Jezus, jaz te ljubim,‹ kaj bi si mislila o tem?«

Ona je dejala: »Jaz bi uživala v tem.«

Vidite, to se menja od filea do agape, vidite. To je višja ljubezen. Vidite? In tam ni
takšne stvari, da bi mož in žena vzgajala otroke. Vse to je prešlo.

159 Ta moški in ženski spol, vse žleze so… Oni so vsi enaki, vidite? Tam ni več tega.
Tam ni več spolnih žlez - sploh ne. Vidite? Vi ste samo… Samo pomislite nase, brez
spolnih žlez. Razlog, da jih imamo, je samo zato, da napolnimo zemljo, veste. Toda tam
ne bo nečesa takega. Tam ne bo ne moških ne ženskih žlez - vse je prešlo. Toda, kip,
oblika Božje umetnosti bo tam. To je popolnoma res. Toda mi bomo resnično originalni.
Nobene fileo ljubezni - samo agape.

Zaradi tega žena ne bo nič drugega, kot samo nekaj ljubkega, kar je vaše in ona…
Vi pripadate drug drugemu. Tam ni takšne stvari, kot na primer mož… Ne, tam ni niti…

Vidite, tega fileo dela sploh ni tam. Vidite, tam ne more biti nekaj takega, kot je
ljubosumnost. Tam ni razloga, da bi bil ljubosumen. Tam takšne stvari ni. Vi ne boste
nikoli poznali kaj takega. Vidite? Samo postavni mladi možje in lepa mlada dekleta, ki
živijo tam…

In zatem je ona dejala: »Sedaj to vidim, Bill.«

Dejal sem: »Da.«

160 Želim vam povedati nekaj o eni majhni stvari, ki se je zgodila. To so bile sanje. Jaz
sem spal. Jaz nisem o tem še nikoli javno pričeval. To sem povedal nekaterim ljudem,
toda do sedaj nikoli javno, kolikor vem.

Mesec dni po tistem sem sanjal, da sem nekega dne stal in sem opazoval veličasten
čas…. Torej, ne sodbe. Jaz ne verjamem, da bi cerkev kdajkoli prišla do - mislim na
Nevesto, da bi šla na sodbo. Ampak jaz sem bil tam, ko so se delile krone, Vidite?

In tam je bil postavljen veličasten velik prestol in Jezus in angel zapisovalec in vsi
drugi so stali tam. In tam so bile stopnice iz bele slonovine, da se lahko sestopi dol na ta
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način (spuščale so se navzdol v krog in ustvarile nekaj takega kot ta panoramski adapter
ter so vodile ven), tako da je lahko vsa ta velika vojska tam zunaj videla, kaj se dogaja.

161 In jaz bi stal tu zadaj, povsem zadaj na eni strani. In samo stal sem tam in nisem
imel  pojma,  da  bi  moral  hoditi  po  teh  stopnicah.  Stal  sem  tam  in  videl  angela
zapisovalca, kako bi poklical neko določeno ime in jaz bi vedel… To ime bi prepoznal. In
tam zunaj sem pogledal povsem nazaj in tukaj je prihajal brat ali sestra. Vzpenjal se je
na ta način in tam ob Kristusu je stal angel zapisovalec (to so samo sanje) in jaz sem
opazoval. In njihovo ime je bilo tam - in najdeno je bilo v Knjigi življenja. On bi pogledal
na njih in dejal: »Dobro je bilo narejeno, moj dobri in zvesti sluga. Sedaj stopi notri.«

Jaz sem samo pogledal tja, kamor so šli in tam je bil novi svet, ter veselje. Dejal
je: »Vstopite v Gospodovo veselje, ki je bilo pripravljeno za vas že pred stvarjenjem
sveta.«

162 In oh, pomislil sem: »Odšli bodo od tu in se srečali med sabo,« se samo veseli in šli
čez planine in ta velika mesta. Mislil sem: »Oh, ali ni to čudovito! Slava! Aleluja!« In
skakal sem sem ter tja.

Potem sem slišal neko drugo ime, ki je bilo poklicano, dejal bi: »Oh, jaz ga poznam.
Jaz ga poznam. Jaz… Tam je on šel.« Opazoval sem ga na ta način.

»Vstopi v Gospodovo veselje, moj zvesti in…«

»Oh,« sem dajal, »slava Bogu! Slava Bogu!«

Tako  kot  bi  dejali:  »Orman Neville.«  Vidite?  In  potem bi  jaz  dejal:  »Oh,  brat
Neville, tam je on.« In potem on prihaja iz množice, odhajajoč gor.

In slišal sem ga, kako pravi: »Vstopi v Gospodovo veselje, ki je bilo pripravljeno za
tebe že pred stvarjenjem sveta. Vstopi.«

In veste, brat Neville, pravkar spremenjen, je krnil od tam ter kričal in vpil. Fant,
jaz sem prav tako vzklikal in dejal: »Slava Bogu!« Ko sem stal tam in opazoval, kako
moji bratje vstopajo, sem imel čudovit čas.

In angel zapisovalec je stal tam ter dejal: »William Branham.«

Nikoli nisem mislil, da bom moral iti na tak način, tako da sem se takrat prestrašil.
Jaz sem mislil: »Oh, moj, bom tudi jaz moral to storiti?« Tako da sem odšel tja in vsi so
me  trepljali  po  ramenih  ter  govorili:  »Pozdravljen,  brat  Branham.«  »Bog  naj  te
blagoslovi,  brat  Branham,«  so  me trepljali,  ko  sem nadaljeval  naprej  skozi  veliko
množico  ljudi.  In  vsi  so  stegovali  roke  ter  me  trepljali  na  ta  način:  »Bog  naj  te
blagoslovi, brat. Bog naj te blagoslovi, brat.«
163 Jaz sem hodil,  govoreč:  »Hvala vam, hvala vam,« kot  da bi  prihajal  z  nekega
srečanja ali  kaj podobnega, saj veste. In prišel sem do tja, ko sem moral iti  po teh
mogočnih velikih stopnicah iz slonovine.

Začel sem se vzpenjati in ravno takrat, ko sem naredil prvi korak, sem se ustavil
ter  pomislil…  Gledal  sem v  Njegov  obraz  in  pomislil:  »Jaz  Ga  hočem sedaj  dobro
pogledati,« in sem se ustavil. Svoje roke sem držal tako in občutil sem, kako je nekaj
spolzelo pod moje roke. To je bila roka nekoga drugega. In pogledal sem naokrog in tam
je stala Hope, te velike črne oči in črni lasje, ki so ji padali čez ramena, oblečena v belo
in je tako gledala vame.
164 Dejal sem: »Hope!« Potem sem videl, da je še nekaj udarilo v mojo roko in tam je
bila  Meda,  te  temne oči,  ki  so gledale  gor  in  črni  lasje,  ki  so ji  padali  čez ramena,
oblečena v belo oblačilo. In jaz sem dejal: »Meda!« In obe sta se gledale, vi veste, na ta
način. Držal sem ju za roke in odšli smo na sprehod.

Oh, in jaz sem se prebudil. Zbudil sem se, vstal in sedel na stol ter zajokal, saj
veste. Mislil sem: »O Bog, jaz upam, da bo to na takšen način.« Obe sta bili združeni z
mano v življenju in rodile otroke in podobne stvari in tukaj smo mi korakali v novi svet
(oh, moj), kjer je popolnost in vse ostalo. Ničesar ni…

Zakaj, to bo prečudovita stvar. Ne zgrešite tega! Ne zgrešite tega! Po Božji milosti,
storite vse, kar morete storiti in potem bo vse na Bogu, da poskrbi za vse ostalo. Potem:

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,
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ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

165 Zapojmo znova z vsem svojim srcem in dvignimo svoje oči k Bogu.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

(Brat Branham zapušča oder in gre k občinstvu, da bi molil za ženo v invalidskem
vozičku.)

166 V redu. Ona ni pričakovala, da bo preživela službo. To je res. In ona je tukaj z
obema rokama dvignjenima v zrak v slavljenju Boga. To je bil  razlog, zakaj sem se
zadržal tukaj veliko časa. Govorim vam o tem, kaj sem delal. Govoril sem vam o Medi in
o njih in gledal sem, da bi videl… Opazil sem to svetlobo, kako kroži naprej in nazaj ter
je odšla in obvisela nad njo. Pomislil sem: »To je to.« Oh, ali ni On čudovit?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

167 Torej, samo pomislite v svojih srcih na Njegovo dobroto in usmiljenje.

(Brat Branham mrmlja: »Jaz Ga ljubim.«)

Amen! Torej, ali vidite, kako je to bolje? Amen! Samo razmislite o tem, vi boste
dobro. Pokazala se vam je Božja milost. Oh, slava Bogu. V redu, vaš pastor.

www.messagehub.info

Pridiga
William Marrion Branham

"… v dneh glasu…" Raz 10,7


