
Slovenian 
Laodicean Church Age  
CAB-09 

 
 

Pridiga  
Williama Marriona Branhama 

“… v dneh glasu …” Raz 10,7 

 
 
 

Laodicejska cerkvena doba 
Razlaga sedmih cerkvenih dob 

 
 



 

Uvod 
Izredna služba Williama Branhama je bil odziv 

Svetega Duha na svetopisemske prerokbe iz Malahije 
4,5-6, Luka 17,30 in Razodetja 10,7. To poslanstvo je 
vrhunec mnogih drugih prerokb Svetega pisma po vsem 
svetu ter nadaljevanje dela Božjega Duha v tem 
zadnjem času. To poslanstvo je bilo prerokovano v 
Svetem pismu, da pripravi ljudi za drugi prihod Jezusa 
Kristusa. 

Molimo, da bi natisnjena Beseda postala zapisana v 
vašem srcu, ko v molitvi prebirate to sporočilo. 

Zvočne in prepisane različice z več kot 1100 
pridigami, ki jih oznanja William Branham, so na voljo 
za brezplačno nalaganje in tiskanje v več jezikih na 
naslovu  

www.messagehub.info 
Čeprav so bili vloženi vsi napori, da se zagotovi 

zanesljiv prevod, se za najbolj natančen posnetek 
pridige obrnite na izvirno angleško avdio datoteko. 

To delo je mogoče kopirati in razdeljevati tako 
dolgo, dokler je kopirano v celoti in se ne sme 
spreminjati, deli se brezplačno. 
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govoril in tisti, ki sprejmejo preroka v svojem lastnem imenu, 
bodo sprejeli dobrotljive učinke službe tega preroka. In tisti, ki 
ga bodo poslušali, bodo blagoslovljeni in bodo postali del tiste 
neveste zadnjega dne, ki je omenjena v Razodetju 22, 17: »In 
Duh in nevesta govorita: Pridi!« Pšenično zrno (Nevesta 
Pšenice), ki je padlo v zemljo v Niceji, je prišlo ponovno nazaj 
do originalnega zrna Besede. Slava Bogu za vedno. Da, 
poslušajte Božjega preroka zagotovljene verodostojnosti, ki se 
pojavlja v tej zadnji dobi. Kar on reče od Boga, bo rekla tudi 
nevesta. Duh in prerok in nevesta bodo govorili isto stvar. In kar 
bodo oni povedali, bo že rečeno v Bese¬di. Oni to govorijo 
sedaj: »Izidite sedaj iz njene sredine in se ločite.« Klic je izšel. 
Klic gre ven. Koliko časa bo glas klical? Mi tega ne vemo, a eno 
stvar vemo, to ne bo dolgo, ker je to zadnja doba. 

Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam! Duh 
je govoril. Zahajajoče sonce bo za cerkvene dobe kmalu zbledelo 
v večnost. Takrat bo vsega konec. Potem bo prepozno, da bi se 
še dalo priti. A če je Bog kje v teh knjigah delal z vami po 
Svojem Duhu, se lahko celo sedaj obrnete k Njemu v kesanju in 
Mu predate svoje življenje, da bi vam On lahko po Svojem Duhu 
dal večno življenje. 

Laodicejska cerkvena doba 
Razodetje 3, 14-22: 

»Angelu cerkve v Laodiceji piši:  
›Tole govori Amen, zvesta in resnična priča, 

začetek Božjega stvarjenja. Vem za tvoja dela, da nisi 
ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa 
nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, 
da te izpljunem iz Svojih ust. Praviš: premožen sem, 
obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš 
se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. 
Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v ognju 
prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se 
pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter 
mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in 
vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se 
spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo 
sliši Moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in 
večerjal z njim, on pa z Menoj. Kdor zmaga, mu bom 
dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi 
sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov 
prestol. Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh 
cerkvam.‹«  

 

MESTO LAODICEJA 

 

Ime Laodiceja, ki pomeni »človeške pravice«, je bilo zelo 
vsakdanje in je bilo dano različnim mestom v čast kraljevskim 
damam s tem imenom. Mesto je bilo eno izmed politično 
najpomembnejših in finančno najbolj uspešnih mest v Mali 
Aziji. Mesto je od pomembnih ljudi podedovalo ogromno 
količino imetja. Bilo je sedež velike medicinske šole. Ljudje tega 
mesta so bili cenjeni v umetnosti in znanosti. Pogosto so ga 
imenovali »prestolnica«, ker je pre¬dstavljalo sedež okrožja s še 
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petindvajsetimi ostalimi mesti. Slavili so poganskega boga 
Zeusa. Mesto je imelo v čast njihovemu bogu celo ime Diopolis 
(mesto Zeusa). V četrtem stoletju je v mestu zasedal pomembni 
cerkveni koncil. Pogosti potresi so povz¬ročili, da je bilo mesto 
na koncu popolnoma zapuščeno. 

Lastnosti te zadnje dobe so zelo prikladne za pred¬stavitev 
obdobja, v katerem živimo sedaj. Na primer, slavili so enega 
boga Zeusa, ki je bil glavar in oče bogov. To napoveduje 
religiozno domnevo o »enem Bogu, očetu vseh nas« v dvajsetem 
stoletju, ki izpostavlja bratstvo ljudi in že sedaj združuje 
protestante, katolike, Jude, hindujce itd. z namenom, da se bodo 
s skupno obliko slavljenja povečala naša ljubezen, razumevanje 
in skrb drug za drugega. Katoliki in protestanti si že sedaj 
prizadevajo in resnično širijo to zvezo z neprikritim namenom, 
da bi jim sledili še ostali. Prav to stališče je bilo razvidno v 
Organizaciji združenih narodov, ko so svetovni voditelji zavrnili 
pobudo, da bi določili enega izmed posameznih osnutkov 
duhovnega proslavljanja, a so priporočili, da bi vse te ločene 
osnutke dali na stran v upanju, da se bodo vse religije izenačile v 
eno, ker imajo vse iste cilje, vse imajo isti namen in so v osnovi 
vse pravilne. 

Poglejte ime Laodiceja, »človeške pravice« ali »pravica 
ljudi«. Ali je kdaj obstajala takšna doba, kot je cerkvena doba 
dvajse¬tega stoletja, v kateri se VSI narodi dvigajo in zahtevajo 
socialno in finančno enako¬pravnost? To je doba komunizma, 
kjer naj bi bili vsi ljudje enaki, čeprav velja to le v teoriji. To je 
doba političnih strank, ki same sebe imenujejo Krščanski 
demokrati, Krščanski socialisti, Krščanska zveza držav, itd. 
Liberalni teologi pravijo, je bil Jezus socialist in da je bila 
zgodnja cerkev vodena z Duhom, ki je izvajal socializem in tako 
naj bi delali tudi danes. 

Ko so starodavni ljudje Laodicejo imenovali metropola, je to 
pomenilo pogled v prihodnost, na eno svetovno vlado, ki jo sedaj 
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SLEDI ŽETEV. 

 Čas žetve. Da, čas žetve. Dve trti, ki sta rasli skupaj in 
prepletali svoje veje, se morata ločiti. Sadovi teh trt, ki sta se 
tako razlikovali, bodo zbrani v ločenih žitnicah. Dva duha bosta 
odšla na svoja ločena mesta. Sedaj je čas, da ste pozorni na 
končni poziv, ki pride le k pšenični nevesti: »Pojdi iz nje, 
ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njenih grehih in da te 
(pšenico) ne prizadenejo njene (ljuljkine) nadloge (velika stiska 
šestega pečata in Mateja 24).« 

 

ZADNJE OPOZORILO DUHA 

 

Razodetje 3, 22: 

 »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh 
cerkvam.« 

To je ZADNJE opozorilo. Drugega ne bo več. Prestolna 
dvorana je že pripravljena. Dvanajst temeljev je položenih. Zlate 
ulice so tlakovane. Vrata iz velikanskih biserov so že 
post¬avljena in obešena. Stoji kot piramida, tako lepo in 
slavnostno. Nebeška bitja, ki so ga pripravila, opazujejo brez 
diha, ker se blešči in sije v slavi, ki ni zemeljska. Vsak drobec 
njegove lepote govori zgodbo o čudoviti milosti in Jezusovi 
ljubezni. To je mesto, ki je pripravljeno za pripravljene ljudi. 
Čaka le še na svoje prebivalce in kmalu bodo napolnili njegove 
ulice z radostjo. Da, to je zadnji poziv. Duh ne bo več govoril v 
naslednji dobi. Dobe so končane. 

A hvala Bogu, v tem trenutku ta doba še ni zaključena. On 
še vedno kliče. In Njegov klic ni le v duhovnih ušesih ljudi po 
Njegovem Duhu, ampak je še enkrat v deželi prerok. Še enkrat 
bo Bog razodel Svojo resnico, kot je to storil Pavlu. V dneh 
sedmega glasnika, v dneh laodicejske dobe, bo njen glasnik 
razodel Božje skrivnosti, kot so bile razodete Pavlu. Odkrito bo 
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očetom in z obnovitvijo Besede bo prišla tudi obnovitev moči. 

Kako odločilni so ti časi, v katerih živimo. Kako pazlji¬vi 
moramo biti, da ostanemo zvesti tej Besedi in od nje ne 
vzamemo ali ji kaj dodamo, ker tisti ki bi govoril tam, kjer Bog 
ni govoril, bi Ga delal za lažnivca. Kar imam posebej v mislih, je 
to: nekje na prehodu v to stoletje je lakota za Bogom, ki je 
nastala v filadelfijs¬ki dobi, prinesla vzdihovanje po Božjem 
Duhu. In ko je Bog odgovoril na vzdihe in poslal manifestacije v 
jezikih, razlaganju in preroko¬vanju, je skupina nemudoma in v 
močnem nasprotju z Besedo zasnovala doktrino, ki govori, da so 
jeziki dokaz doživetja krsta s Svetim Duhom. Jeziki so bili daleč 
od dokaza. Bili so manifestacija, a ne dokaz. Lažnost doktrine ni 
razvidna le iz pomanjkanja citatov iz Pisma, ki bi jo podprli, 
ampak so se tisti, ki so privolili v doktrino, na njeni podlagi 
nemudoma organizirali in s tem dokazali, da niso bili v resnici, 
kakor so ljudi prepričevali. Oh, videti je bilo dobro. Videti je bilo 
kot vrnitev Binkošti. A dokazalo se je, da ni. Ni moglo biti, ker 
se je organiziralo. To je smrt, ne življenje. Videti je bilo tako 
podobno pravemu, da je bilo mnogo zavedenih. Torej, če ni bilo 
pristno, kaj je to bilo? Bila je luščina, plevel. V obliki mehke 
zelene lupine je bilo videti, kot da je prava stvar. Tako kot lahko 
nekdo gre v polje in vidi to, kar je zelo podobno pšenici, a je 
kljub vsemu le luščina (ker se pšenično zrno še ni oblikovalo), je 
tudi to bila le mehka lupina, ki je bila videti kot pravo seme, ki 
bo šele prišlo. Originalno pšenično seme Binkošti se je moralo 
vrniti v zadnji dobi. V Niceji je bilo pokopano. Vzklilo je v 
Sardah. V Filadelfiji je zraslo v steblo in v Laodiceji je moralo 
dozoreti. A ni moglo priti nazaj v origi¬nal, dokler ni bila 
obnovljena Beseda. Prerok še ni prišel na sceno. Torej, v skladu 
s časom, v katerem smo v laodicejski dobi, mora biti »prerok – 
glasnik« iz Razodetja 10, 7 že v deželi. Še enkrat mora biti »tako 
govori Gospod« pripravljeno, da se man¬ifestira z nezmotljivo 
potrditvijo. Tako da resnično seme že dozoreva in POTEM 
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vzpostavljamo. Ko razmišljamo o tem mestu kot na kraj, kjer je 
bil velik cerkveni koncil, vidimo v tem oznanilo ekumenskega 
gibanja, ki danes že zavzema svoje mesto in v katerem bomo 
zelo kmalu videli združene »tako-imenovane« kristjane. Zares, 
cerkev in država, religija in politika se združujeta. Ljuljka se 
zbira v snope. Pšenica bo kmalu pripravljena za žitnico. 

To je bilo mesto potresov, takšnih potresov, ki so ga na 
koncu uničili. Ta doba se bo končala tako, da bo Bog stresel ves 
svet, ki se je predal ljubljenju s staro vlačugo. Ne le, da se bo 
sve¬tovni sistem zdrobil, ampak bo vsa zemlja pretresena in 
potem obnovljena za tisočletno vladavino Kristusa. 

Mesto je bilo bogato, obdarjeno z bogastvom. Bilo je polno 
kulture in obilne znanosti. Tako kot danes. Cerkve so bogate. 
Slavljenje je lepo in formalno, a hladno in mrtvo. Kultura in 
izobrazba sta prevzeli mesto Besedi, dani po Duhu in vero je 
nadomestila znanost in tako so ti ljudje postali žrtve 
materializma. 

Vsako lastnost starodavne Laodiceje ponovno najdemo 
prerojeno v laodicejski dobi dvajsetega stoletja. Naj v Božji 
milosti tisti, ki imajo uho da slišijo, izidejo iz nje, da ne bodo 
udeleženi v njenih grehih in da ne prejmejo posledic sodbe. 

 

LAODICEJSKA DOBA 

 

Laodicejska doba se je začela nekje v začetku dvajsetega 
stoletja, najverjetneje okoli leta 1906. Kako dolgo bo trajala? 
Kot Božji služabnik, ki je imel že mnogo vizij, od katerih ni bila 
NOBENA napačna, bi napovedal (nisem rekel prerokoval, 
ampak napovedal), da se bo ta doba končala okoli leta 1977. Če 
mi tukaj lahko oprostite to osebno opazko, to napoved temeljim 
na sedmih večjih povezanih vizijah, ki sem jih imel nekega 
nedeljskega jutra v juniju leta 1933. Gospod Jezus mi je 
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spregovoril in dejal, da se Gospodov prihod bliža, vendar se bo 
zgodilo sedem večjih dogodkov, preden bo On prišel. Vse sem 
jih zapisal in tistega jutra sem objavil Gospodovo razodetje. Prvo 
razodetje je bilo, da bo Mussolini napadel Etiopijo in da mu bo 
ljudstvo »padlo pred noge«. Tista vizija je zares izzvala 
razburjenje in nekateri so bili zelo jezni, ko sem to povedal in 
temu niso verjeli. A zgodilo se je na tak način. On je s svojim 
sodobnim orožjem preprosto vkorakal in jo zavzel. Domačini 
niso imeli nikakršne možnosti. A vizija je prav tako napovedala, 
da bo Mussolinija doletel strašen konec, ko se bo proti njemu 
obrnilo njegovo lastno ljudstvo. To se je zgodilo natanko tako, 
kot je bilo rečeno. 

Naslednja vizija je napovedala, da se bo v Nemčiji kot 
diktator dvignil nek Avstrijec z imenom Adolf Hitler in da bo 
svet potegnil v vojno. Pokazala je Siegfriedovo linijo in kako jo 
bodo naše enote z veliko težavo premagale. Zatem je pokazala, 
da bo Hitler doživel skrivnosten konec. 

Tretja vizija je bila na področju svetovne politike, ker mi je 
pokazala, da bodo obstajali trije veliki IZMI: fašizem, nacizem 
in komunizem, ampak da bosta prva dva pogoltnjena s strani 
tretjega. Glas je svaril: »GLEJ NA RUSIJO, GLEJ NA RUSIJO. 
Pazite na Severnega Kralja.« 

Četrta vizija mi je pokazala velik napredek v znanosti, ki bo 
prišel po drugi svetovni vojni. V viziji so bili nakazani plastični 
avtomobili z zaobljeno streho v obliki mehurčka, ki so se 
premikali po čudovitih avtocestah, nadzorovani z daljinskimi 
upravljavci, tako da je bilo videti, kot da sedijo ljudje v teh 
avtomobilih brez volana in igrajo nekakšne igre, da bi se 
zabavali. 

Peta vizija se je nanašala na moralni problem naše dobe, 
osredotočenega predvsem na ženske. Bog mi je pokazal, da so 
ženske s pridobljeno pravico glasovanja odstopile od svojega 
mesta. Potem so si postrigle svoje lase, kar je označilo, da niso 
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da jo sežgemo, pšenico pa spravite v mojo žitnico.‹« « 

Pšenica in ljuljka, ki sta od prve dobe naprej rasli druga ob 
drugi, sta požeti. To, kar je Niceja poizkušala doseči, se je 
končno uresničilo. Z vso mogočnostjo organizacije se lažna 
cerkev obrača od kakršnekoli sledi resnice in se s politično 
mogočnostjo krepi z državno podporo in pripravlja, da za vedno 
iztrebi pravega vernika. A ravno ko bo želela izvršiti svojo 
strahopetno zaroto, bo pšenica zbrana v žitnico. Nič več ne bosta 
pšenica in ljuljka rasli druga ob drugi. Nič več ne bo ljuljka 
sprejemala Božjih blagoslovov zaradi prisotnosti pšenice, ker bo 
pšenica odšla in Božji srd bo izlit v šestem pečatu, ki se bo 
končal s popolnim uničenjem hudobnih. 

Torej, trenutek nazaj sem dejal, da je v tej dobi lažna trta 
prišla v polno izpolnitev. Njen sad bo zorel in dozorel. To je 
prav. Ta cerkev zlega duha, polna nepravičnosti, bo razodeta kot 
gorčično zrno, ki je zraslo v drevo, kjer so gnezdile nebeške 
ptice. Na čelu ji bo antikrist, skrivnost nepravičnosti. Vse to je 
resnica. In če je to resnica, mora biti prav tako tudi resnica, da bo 
Nevesta Cerkve zorela in njena dozorelost bo identifikacija z 
njenim Gospodom, z Besedo in njena Glava, ki bo prišla k njej, 
je skrivnost pobožnosti, ki je pravzaprav Kristus. In tako, kot bo 
lažna cerkev z vso zvitostjo in hudičevo močjo, ki je sestavljena 
iz politične sile, fizične sile in demonov teme, prišla zoper to 
resnično trto, bo resnična trta s polnino Duha in Besede izvajala 
ista silna dela, kot jih je izvajal Jezus. Ko se ona približuje 
svojemu Kronskemu Kamnu in skozi Besedo postaja kakor On, 
bo Jezus prišel, da bi nevesta in Ženin bila za vedno združena 
kot eno. 

Vidna izražanja tega, o čemer sem govoril, že lahko vidite 
okrog sebe. Ekumensko gibanje ljuljke je dejstvo. Prav tako je 
dejstvo, da mora prerok prinesti zadnji dobi sporočilo od Boga, 
ki bo predhodnik drugega Gospodovega prihoda, ker bodo po 
njegovem sporočilu srca sinov obrnjena nazaj k Binkoštnim 
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Ni bilo besed, ki bi pred tem izrekle bolj grenko naznanilo in ni 
bilo bolj ponosnih in arogantnih religioznih ljudi, ki si tega 
doslej niso bolj zaslužili. Kljub temu najdemo v enaindvajseti 
vrstici: »Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na Moj 
prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na 
Njegov prestol,« resnično trto, resničnega Duha, resnične 
cerkvene ljudi, povišane vse tja do Božjega prestola z najvišjimi 
kompli¬menti, ki so bili kdajkoli podeljeni ponižni in neomajni 
duhovni skupini. 

 Besede Janeza Krstnika, ki so tako natanko napovedale 
Kristusa v odnosu z resnično in lažno cerkvijo, se sedaj 
izpolnjujejo. Matej 3, 11-12: »Jaz vas krščujem v vodi za 
spreobrnjenje; toda On, ki pride za menoj, je močnejši od mene 
in jaz nisem vreden, da bi Mu nosil sandale. On vas bo krstil v 
Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki in počistil bo svoje 
mlatišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z 
neugasljivim ognjem.« Kristus, veliki Žanjec, sedaj žanje sadove 
zemlje. On zbira pšenico v žitnico s prihodom po Svoje in jih za 
vedno vzame k Sebi. Potem se vrača, da z neugasljivim ognjem 
uniči hudobne. 

Tudi skrivnost o ljuljki in pšenici iz Mateja 13, 24-30 je 
sedaj prav tako izpolnjena. »Podal jim je drugo priliko; rekel je: 
»Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je posejal dobro 
seme na svoji njivi. Medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov 
sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Ko je setev 
zrastla in šla v klasje, se je pokazala tudi ljuljka. Prišli so 
gospodarjevi služabniki in mu rekli: ›Gospod, ali nisi posejal 
dobrega semena na svoji njivi? Od kod torej ljuljka?‹ Dejal jim 
je: ›Sovražen človek je to storil.‹ Služabniki pa so mu rekli: 
›Hočeš torej, da gremo in jo poberemo?‹ ›Nikakor,‹ je dejal, ›da 
morda med pobiranjem ljuljke ne izpulite z njo vred tudi pšenice. 
Pustite, naj oboje skupaj raste do žetve. Ob času žetve pa 
porečem žanjcem: Zberite najprej ljuljko in jo povežite v snope, 
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več pod moževo avtoriteto, ampak zahtevajo enake pravice ali v 
večini primerov več kot le enake pravice. Prisvojila si je moška 
oblačila in šla v stanje golote, dokler nisem v zadnji sliki videl 
gole ženske, ki je imela na sebi le majhen predpasnik v obliki 
figovega lista. S to vizijo sem videl grozno sprevrženost in 
moralno nizkotnost sveta. 

Potem, v šesti viziji je v Ameriki vstala zelo lepa, a okrutna 
ženska. S svojo popolno močjo je imela oblast nad ljudmi. Verjel 
sem, da je bil to vzpon rimskokatoliške cerkve, čeprav sem 
vedel, da bi to prav tako lahko bila vizija o neki ženski v 
Ameriki, ki je zahvaljujoč glasovanju žensk, vstala v veliki moči. 

Zadnja, sedma vizija je bila tista, v kateri sem slišal 
najstrašnejšo eksplozijo. Ko sem se ozrl, da bi pogledal, nisem 
videl ničesar razen razvalin, kraterjev in dima čez vso Ameriko. 

Izhajajoč iz teh sedmih vizij in ob teh hitrih spremem¬bah, 
ki so zajele svet v zadnjih petdesetih letih, NAPOVEDUJEM (ne 
prerokujem), da se bodo vse te vizije izpolnile do leta 1977. 
Čeprav morda mnogi z ozirom na dejstvo, da je Jezus dejal, da 
»nihče ne ve ne dneva ne ure«, mislijo, da je to neodgovorna 
izjava, po tridesetih letih še vedno podpiram to napoved, ker 
Jezus NI dejal, da nihče ne ve leta, meseca ali tedna, v katerem 
bo Njegov prihod dovršen. Zato ponavljam, odkritosrčno 
verjamem in podpiram kot samouki učenec Besede, skupaj z 
Božjim navdihom, da bi moralo leto 1977 dovršiti svetovne 
sisteme in nas vpeljati v Tisočletno kraljestvo. 

Sedaj naj rečem tole. Ali lahko kdorkoli dokaže, da je katera 
od teh vizij napačna? Ali se niso izpolnile? Da, vsaka se je 
izpolnila, ali pa se izpolnjuje prav sedaj. Mussolini je uspešno 
zavzel Etiopijo, potem padel in izgubil vse. Hitler je začel vojno, 
ki je ni mogel dokončati in je skrivnostno umrl. Komu¬nizem je 
nadvladal ostala dva IZMA. Plastični zaobljeni avtomobil je bil 
zgrajen in čaka le še na boljšo cestno mrežo. Ženske so 
razgaljene in že celo sedaj nosijo kopalne kostime »zgoraj brez«. 
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In ravno pred nekaj dnevi sem v reviji videl prav tisto obleko iz 
moje vizije (če jo sploh lahko imenujemo obleka). To je bil 
plas¬tično-prozoren tip obleke, s tremi zatemnjenimi pegami, ki 
so v zelo majhni meri prekrivale prsi in spodnja pega je bila v 
obliki predpasnika. Katoliška cerkev se vzpenja. Imeli smo že 
enega katoliškega predsednika in brez dvoma bomo imeli še 
kakšnega. Kaj je še ostalo? Nič razen Hebrejcem 12, 26: 
»Njegov glas je potresel zemljo tedaj, sedaj pa je obljubil, 
govoreč: 'Še enkrat potresem ne samo zemlje, ampak tudi nebo'.« 
Bog bo še enkrat potresel zemljo in s tem zrahljal vse, kar se 
lahko potrese. Potem jo bo On obnovil. Lanskega marca, 1964, 
je na Veliki petek potres na Aljaski stresel celotno zemljo, 
čeprav je ni vrgel iz ravnotežja. A z drhtenjem sveta je Bog 
opozarjal, kaj bo kmalu storil, a to v večji meri. Sunil in pretresel 
bo ta z grehom prekleti svet, moj brat, moja sestra in obstaja le 
eno mesto, ki lahko prenese ta šok in to je objem Gospoda 
Jezusa. In rotim vas, dokler vam je Božja milost še na voljo, da 
predate vse svoje življenje brez zadržkov Jezusu Kristusu, ki vas 
bo kot zvesti Pastir rešil in skrbel za vas in vas postavil kot 
popolne v slavi z neizmernim veseljem. 

 

GLASNIK 

 

 Močno dvomim, da so v katerikoli dobi zares poznali 
glasnika, ki jim ga je poslal Bog, razen morda v prvi dobi, kjer je 
bil glasnik Pavel. In celo v tisti dobi ga mnogi niso spoznali za 
tisto, kar je bil. 

Doba, v kateri živimo, bo zelo kratka. Dogodki se bodo 
odvijali zelo hitro. Zato mora biti glasnik te laodicejske dobe že 
sedaj tukaj, čeprav ga morda mi še nismo spoznali. A gotovo bo 
prišel čas, ko bo spoznan. To lahko sedaj dokažem, ker imamo 
svetopisemsko besedilo, ki opisuje njegovo službo. 
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podeljen s kraljico, ker je ona z njim združena, si bodo samo 
tisti, ki so od te Besede, kot je tudi On bil od te Besede, delili ta 
prestol. 

Spomnite se, da smo skozi vse dobe jasno pokazali, da 
ravno tako, kot sta Adam in Eva padla, ker sta zapustila Besedo, 
je enako padla tudi Efeška doba, ko se je blago obrnila vstran od 
Besede, dokler z nadaljnjim oddaljevanjem v vsaki dobi, 
nimamo s strani Svetovnega cerkvenega siste¬ma končne 
odvrnitve od Besede. Laodicejska doba se konča v mrku Besede 
in s tem povzroči odhod Gospoda iz te sredine. On stoji zunaj, 
kliče Svoje lastne, ki Mu sledijo s poslušnostjo Besedi. Po kratki 
in močni demonstraci¬ji Duha, bo ta mala zasledovana in 
preganjana skupina odšla k Jezusu. 

 

ZAKLJUČEK POGANSKIH DOB 

 

Ta doba je zadnja izmed sedmih dob. Kar se je začelo v prvi 
ali efeški dobi, mora in bo prišlo do polne izpolnitve in žetve v 
zadnji ali laodicejski dobi. Dve trti bosta prinesli svoje končne 
plodove. Dva duha bosta dokončala svoji izražanji vsak v svojem 
končnem cilju. Setev, zalivanje, rast, vse je končano. Poletja je 
konec. Srp je sedaj poslan v žetev.  

Od petnajste do osemnajste vrstice, ki smo jih pravkar 
proučili, leži resnična slika dozorele lažne trte, lažnega duha, 
lažnih cerkvenih ljudi. »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne 
vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, 
ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. 
Praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. 
Ne zavedaš se, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag. 
Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako 
da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže 
sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš.« 
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premagati, kot pa za KAKO moramo premagati. To je logično, 
kajti ali ima kakšen pomen KAJ moramo premagati, vse dokler 
vemo KAKO lahko to premagamo? 

Hiter pregled tistih verzov, ki vključujejo zmage Gospoda 
Jezusa, bo prinesel resnico o tem predlogu. V Mateju 4, kjer je 
Jezus skušan od hudiča, On premaga osebne skušnjave Satana z 
Besedo in samo z Besedo. V vseh treh glavnih preizkušnjah, ki 
se natanko ujemajo s skušnjavo v Edenskem vrtu, poželenje 
mesa, poželenje očesa in življenjski ponos, je Jezus zmagal z 
Besedo. Eva je v osebni skušnjavi od Satana padla zato, ker ni 
uporabila Besede. Adam je padel v neposredni neposlušnosti 
Besedi. A Jezus je zmagal z Besedo. In ravno sedaj naj povem, 
da je to edini način, da si zmagovalec in je tudi edini način, da 
veš da zmaguješ, ker Beseda NE MORE zgrešiti. 

Torej, zapazite ponovno, kako je Jezus premagal svetovni 
sistem religije. Ko je On bil večkrat nadlegovan s strani 
teolo¬gov Njegovega dne, je vedno uporabljal Besedo. Govoril 
je le tisto, kar mu je Oče dal, da govori. Ni bilo trenutka, ko svet 
ne bi bil popolnoma zmeden ob Njegovi modrosti, ker je bila to 
Božja modrost. 

 V Njegovem osebnem življenju, ko se je boril sam s 
Sabo, je zmagal s poslušnostjo Božji Besedi. V pismu 
Hebrejcem 5, 7-9 pravi: »On je v dneh Svojega mesa daroval 
molitve in prošnje z močnim vpitjem in solzami Njemu, ki bi Ga 
mogel rešiti iz smrti, in bil je uslišan zaradi spoštovanja do Boga. 
Čeprav je bil Sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti, 
dosegel popolnost in postal vsem, ki so Mu poslušni, izvir 
večnega odrešenja.« Komu je bil On poslušen? Božji Besedi. 

Tam ne bo niti ene osebe, ki bo sedela na prestolu Gospoda 
Jezusa Kristusa, če ni živela te Besede. Vaše molitve, vaši posti, 
vaše kesanje – ni pomembno, kaj Bogu predstavite – nič od tega 
vam ne bo pridobilo privilegija sedeti na tistem prestolu. 
Dovoljeno bo le Nevesti BESEDE. Tako kot je kraljev prestol 
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 Kot prvo, ta glasnik bo prerok. Imel bo službo preroka. 
Imel bo preroško službo. Trdno bo temeljila na Besedi, kajti ko 
on prerokuje ali ima vizijo, bo vedno »v skladu z Besedo« in se 
bo VEDNO zgodila. Njegova točnost bo vedno potrjevala, da je 
prerok. Dokaz, da je prerok, najdemo v Razodetju 10, 7: »V 
dneh glasu sedmega angela, ko bo zatrobil, se bo dopolnila Božja 
skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom 
prerokom.« Torej, ta oseba, ki je v tej vrstici imenovana »angel«, 
v King James prevodu Svetega Pisma, NI nebeško bitje. Šesti 
angel ki zatrobi, je nebeško bitje, opisano v Razodetju 9, 13 in 
sedmi iste vrste je v Razodetju 11, 15. Tale tukaj v Razodetju 10, 
7, je glasnik sedme dobe in je človek in mora prinesti sporočilo 
od Boga in njegovo sporočilo in služba bosta zaključila Božjo 
skrivnost, kakor je oznanil Svojim služabnikom, prerokom. Tega 
zadnjega glasnika bo Bog obrav¬naval kot preroka, KER ON JE 
PREROK. To je bil Pavel v prvi dobi in prav tako ima tudi 
zadnja doba svojega. Amos 3, 6-7: »Če zatrobi rog v mestu, mar 
se ljudstvo ne prestraši? Če se v mestu dogodi kaj hudega, mar 
tega ne stori GOSPOD? Da, Gospod BOG ne stori ničesar, ne da 
bi Svoj sklep razodel svojim služabnikom prerokom.« 

Ravno v obdobju konca časov je zagrmelo sedem Jezusovih 
gromov. Razodetje 10, 3-4: »Potem je zavpil z močnim glasom, 
kakor rjove lev. In ko je zavpil, je sedem gromov spregovorilo s 
svojimi glasovi. Ko je sedem gromov spregovorilo, sem hotel 
pisati. Toda zaslišal sem glas z nebes, ki je rekel: Zapečati, kar je 
govorilo sedem gromov, in ne zapisuj tega!« Nihče ne ve, kaj je 
bilo v teh gromovih. A moramo izvedeti. In da bi dobili 
razodetje, je potreben prerok, ker Bog nima drugega načina za 
podajanje Svojih svetopisemskih razode¬tij, razen po preroku. 
Beseda je vedno prišla po preroku in vedno bo. Da je to zakon 
Boga, je razvidno že ob bežnem pregledu Svetega Pisma. 
Nespremenljivi Bog z nespremenljivimi načeli je vedno poslal 
Svojega preroka v vsaki dobi, v kateri so se ljudje oddaljili od 
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Božanskega reda. Ko so tako teologi, kot tudi ljudje, odšli od 
Besede, je tem ljudem Bog vedno poslal svojega služabnika 
(nepo¬vezanega s teologi), da bi tako popravil napačno učenje in 
popel¬jal ljudi nazaj k Bogu. 

In tako vidimo, da prihaja glasnik sedme dobe in on je 
prerok. 

Ne samo, da vidimo prihod tega glasnika v Razodetju 10, 7, 
ampak lahko vidimo, da Beseda govori o Eliji, ki bo prišel pred 
Jezusovo vrnitvijo. V Mateju 17, 10 govori: »Učenci pa so Ga 
vprašali: ›Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti 
Elija?‹« In Jezus je rekel: »Elija res prihaja in bo vse prenovil.« 
Pred prihodom našega Gospoda mora priti Elija zaradi 
obnovitvenega dela v cerkvi. O tem govori Malahija 4, 5: 
»Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride GOSPODOV 
dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce 
sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s 
prekletstvom.« Brez dvoma velja, da se mora Elija vrniti pred 
Jezusovim prihodom. Dovršiti mora posebno delo. To delo je 
opisano v tistem delu Malahije 4, 6, kjer pravi: »In obrne srce 
sinov k očetom.« Razlog da vemo, da je to svoje specifično delo 
naredil v tistem času je, da je on že dovršil tisti del, kjer pravi: 
»Obrnil bo srce očetov k sinovom« in to takrat, ko je bila ta 
Elijeva služba v Janezu Krstniku. Luka 1, 17: »In on sam bo 
hodil pred Njim z Elijevim Duhom in močjo, da obrne srca 
očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za 
Gospoda pripravljeno ljudstvo.« V Janezovi službi so bila »srca 
očetov obrnjena k sinovom«. To vemo, ker je Jezus tako dejal. 
Ni pa rečeno, da so bila obrnjena srca sinov k očetom. To se še 
mora zgoditi. Srca sinov zadnjih dni bodo obrnjena nazaj k 
Binkoštnim očetom. Janez je pripravil očete za Jezusa, da bi 
pripravili dobrodošlico sinovom v čredo. Sedaj pa bo ta prerok, 
na katerega bo padel Elijev Duh, pripravil sinove, da sprejmejo 
nazaj Jezusa. 
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iz¬brance. Oh, ti sprevrženci so religiozni. Oni so pametni. Oni 
so iz Kajnove linije, iz kačjega semena. Oni gradijo svoje 
Babilone, oni gradijo svoja mesta, oni gradijo svoje imperije in 
ves ta čas kličejo Boga. Oni sovražijo resnično seme in storili 
bodo vse, kar je v njihovi moči (celo v Gospodovem Imenu), da 
bi uničili Božje izbrance. A oni so potrebni. »Kaj je luščina 
pšenici?« Če ni luščine, ni pšenice. A na koncu, kaj se zgodi z 
luščino? Sežgana je z neugasljivim ognjem. In pšenica? Kje je 
ona? Zbrana je v Njegovi žitnici. Ona je tam, kjer je On. 

Oh, Božji izbranci, pazite. Pazljivo proučujte. Bodite 
pazljivi. Izgrajujte svojo rešitev s strahom in trepetom. Zaupajte 
v Boga in bodite močni v Njegovi mogočnosti. Vaš nasprotnik 
hudič celo sedaj hodi naokrog kakor rjoveči lev in išče, koga bi 
lahko požrl. Bodite budni v molitvi in neomajni. To je zaključni 
čas. Obe trti, resnična in lažna, prihajata v zrelost, a preden 
pšenica dozori, mora biti zrela ljuljka povezana za sežig. Vidite, 
vsi se vključujejo v Svetovni koncil cerkva. To je to 
povezovanje. Kmalu bo nastopilo zbiranje pšenice v žitnico. A 
prav sedaj sta dva duhova v dveh trtah na delu. Izidite iz ljuljke. 
Začnite zmagovati, da boste obravnavani kot hvalev¬redni za 
Svojega Gospoda in da boste primerni za vladanje in upravljanje 
z Njim. 

 

ZMAGOVALČEV PRESTOL 

 

Razodetje 3, 21: 

 »Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na 
Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s 
Svojim Očetom na Njegov prestol.« 

Torej, kaj bi naj mi premagali? To je normalno vprašanje, ki 
si ga lahko tukaj postavimo. A to niti ni bistvena misel tega 
verza, ker tukaj ne gre toliko za vprašanje, KAJ moramo 
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popoln. Potem se je v nas¬lednji dobi priplazilo noter več teme, 
zaradi česar je krogla svetlobe žarela manj in je tema prekrila 
večji del kroga. V tretji dobi je bil krog še bolj zamračen in v 
četrti dobi, ki je bila temna doba, je svetloba skoraj izginila. 
Razmislite sedaj o tem. Cerkev žari v odsevu Kristusove luči. On 
je SONCE. Cerkev je LUNA. Torej je ta krog luči luna. Od 
skoraj polne lune v prvi dobi je upadla do krajca v četrti dobi. A 
v peti dobi se je začela povečevati. V šesti je naredila velik korak 
naprej v rasti. V delu sedme dobe je še vedno rasla, ko se je 
naenkrat na hitro ustavila in pričela izginjati skoraj v ničnost, 
tako da je bila namesto svetlobe temina odpad¬ništva. In na 
koncu dobe je nehala sijati, ker je prevladala tema. Kristus je 
sedaj zunaj cerkve. Poglejte znamenje na nebu. Zadnji lunin mrk 
je bil popoln mrk. Do popolne teme je upadla v sedmih stopnjah. 
V sedmi stopnji je prišla popolna tema in to v trenutku,  ko je 
rimski papež (Pavel VI) odšel v Palestino na »sveto potovanje v 
Jeruza¬lem«. To je bil prvi papež, ki je odšel v Jeruzalem. Papež 
je imenovan Pavel VI. Pavel je bil prvi glasnik in ta človek ima 
isto ime. Bodite pozorni, da je šesti, oziroma število človeka. To 
je več kot naključje. In ko je on odšel v Jeruzalem, je luna ali 
cerkev odšla v popolno temo. To je to. To je konec. Ta 
generacija ne bo prešla, dokler ne bo vse izpolnjeno. Da, Gospod 
Jezus, pridi hitro! 

Sedaj lahko vidimo, zakaj sta obstajali dve trti, ena prava in 
ena lažna. Sedaj lahko vidimo, zakaj je Abraham imel dva 
sinova, enega po mesu (ki je preganjal Izaka) in enega po 
oblju¬bi. Sedaj lahko vidimo, kako sta od istih staršev prišla dva 
sinova kot dvojčka, eden je poznal in ljubil Božje stvari in drugi, 
ki je poznal velik del te resnice, a ni bil od istega Duha in je zato 
preganjal brata, ki je bil izvoljen. Bog jih ni zavrgel zaradi 
izkrivljenosti. On jih je zavrgel zaradi izbranih. IZBRA¬NEC 
NE MORE preganjati izbranca. IZBRANEC NE MORE 
škodovati izbrancu. To so sprevrženci, ki preganjajo in uničujejo 
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Jezus je Janeza Krstnika imenoval Elija. Matej 17, 12: 
»Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, 
temveč so storili z njim, kar so hoteli.« Janeza je imenoval Elija 
zato, ker se je na Janeza vrnil isti Duh, kot je bil na Eliji, enako 
kot se je ta Duh vrnil tudi na Elizeja po vladavini kralja Ahaba. 
Sedaj se bo ta isti Duh tik pred Jezusovim prihodom še enkrat 
vrnil na drugega moža. On bo prerok. Kot takšen bo s strani 
Boga potrjen. Ker Jezus, On sam, ne bo v mesu, da bi ga potrdil 
(kot je potrdil Janeza), bo to storil Sveti Duh, tako da bo služba 
tega preroka pospremljena z velikimi in čudovitimi 
manifestacijami. Kot preroku bo vsako razodetje potrjeno, ker se 
bo vsako razo¬detje zgodilo. Ob njegovih zapovedih v veri se 
bodo izvršila čudovita dela sile. Potem bo prinesel sporočilo, ki 
mu ga je dal Bog v Besedi, da obrne ljudi nazaj k resnici in 
resnični sili Boga. Nekateri bodo poslušali, a večina bo resnico 
speljala v neko formo in ga zavrnila. 

Ker bo preroški glasnik iz Razodetja 10, 7 isti, kot tisti iz 
Malahije 4, 5-6, bo tudi v naravnem smislu tak, kot Elija in 
Janez. Oba moža sta bila ločena od uveljavljenih religijskih šol 
njunih dni. Oba sta bila človeka iz puščave. Oba sta delovala le, 
ko sta imela »tako govori Gospod« neposredno po Božjem 
razodetju. Oba sta grajala religijske zakone in voditelje njunih 
dni. A ne samo to, grajala sta izprijence in tiste, ki so izpridili 
druge. In pazite, oba sta veliko prerokovala zoper nemoralne 
žene in njihovo stanje. Elija je vpil zoper Jezabelo in Janez je 
grajal Herodiado, Fili¬povo ženo. 

Čeprav ne bo priljubljen, ga bo Bog potrdil. Kot je Jezus 
potrdil Janeza in Sveti Duh potrdil Jezusa, lahko prav tako 
pričakujemo, da bo ta človek v svojem življenju potrjen z 
delovanjem Duha v delih sile, ki so neizpodbitna in jih ne 
najdemo nikjer drugje in Jezus sam ga bo ob vrnitvi potrdil, kot 
je potrdil tudi Janeza. Janez je pričal, da je Jezus prihajal in prav 
tako bo tudi ta mož pričal, da Jezus prihaja. In sam Kristusov 
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prihod bo dokazal, da je bil ta mož resnično predhodnik 
Njegovega drugega prihoda. To je zadnji dokaz, da je to res 
prerok iz Malahije 4, ker se bo na koncu poganskega obdobja 
Jezus, On sam, pojavil. Takrat pa bo za tiste, ki so ga zavrnili, 
prepozno. 

Da bi še bolj razjasnili predstavitev tega preroka zadn¬jih 
dni, naj posebej poudarimo, da je bil prerok iz Mateja 11, 12 
Janez Krstnik, tisti ki je bil napovedan v Malahiji 3, 1: »Glejte, 
pošiljam svojega glasnika, da pripravi pot pred Menoj. In takoj 
bo stopil v Svoje svetišče Gospod, ki Ga iščete, angel zaveze, ki 
po njem hrepenite, glejte, prihaja, govori GOSPOD nad 
vojskami.« Matej 11, 1-12, »Ko je Jezus končal naročila svojim 
dvanajsterim učencem, je šel od tam naprej učit in oznanjat po 
njihovih mestih. Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu 
je po svojih učencih, ki jih je poslal k Njemu, rekel: »Ali si ti 
tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Jezus jim je 
odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in 
vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, 
gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in 
blagor tistemu, ki se ne spotakne nad Menoj.« Ko so ti odšli, je 
Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v 
puščavo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? 
Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko 
oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? 
Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem 
je pisano: Glej, Jaz pošiljam svojega glasnika pred Tvojim 
obličjem, ki bo pripravil Tvojo pot pred Teboj.  Resnično, 
povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza 
Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od 
njega.« To vse se je že zgodilo. To se je zgodilo. To je 
zaključeno. A bodite pozorni sedaj v Malahiji 4, 1-6: »Kajti glej, 
pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo 
krivično, bodo strnje: dan, ki pride, jih bo sežgal, govori 
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zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov prestol. 
Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh 
cerkvam.‹« 

Torej, v povezavi s tem verzom vlada velika zmeda, ker ga 
veliko zasebnih delavcev uporablja v zasebnem evangeliziranju, 
kot da bi Jezus bil pri vratih srca vsakega grešnika in trka, da bi 
vstopil. Potem bi se reklo, da ko grešnik odpre vrata, bo Gospod 
vstopil. Vendar ta vrstica ne govori posameznim grešnikom. To 
celotno sporočilo ima zaključne besede, kot ga ima vsako 
sporočilo v vsaki dobi. V 22. vrstici pravi: »Kdor ima uho, naj 
prisluhne, kaj govori Duh CERKVAM.« Torej, to je sporočilo 
cerkvi zadnje dobe. To je stanje laodicejske cerkve, ko se ji 
približuje njen konec. To ni osebno sporočilo eni osebi, temveč 
nam Duh govori, kje je Jezus. KRISTUS JE ZAPUSTIL 
CERKEV. Ali ni to logičen rezultat ali zaključek, če je bila 
Beseda zaradi veroizpovedi dana na stran, Sveti Duh je bil 
odstranjen zaradi papežev, škofov, predsednikov, svetovalcev, 
itd. in Rešitelj je postavljen na stran zaradi delovnih programov 
ali pridruževanja cerkvi ali nekih oblik soglasnosti s cerkvenim 
sistemom? Kaj je lahko še več storjenega zoper Njega? To je 
odpadništvo! To je odpadanje! To so odprta vrata za antikrista, 
kajti če je Eden prišel v Imenu Svojega Očeta (Jezus) in ni bil 
sprejet temveč zavrnjen, potem bo prišel drugi v svojem lastnem 
imenu (lažnivec, hinavec) in ga bodo spreje¬li. Janez 5, 43. 
Človek greha, ta sin pogube bo zavladal. 

Matej 24 omenja znamenja na nebu, ki zadevajo ta zadnji 
dan tik pred Jezusovim prihodom. Vprašam se, če ste pred 
kratkim opazili takšno izpolnjeno znamenje, ki opisuje prav to 
resnico, o kateri govorimo. Ta resnica je, da je bil Jezus nenehno 
potiskan na stran, dokler ni bil v zadnji dobi potisnjen ven iz 
cerkve. Spomnite se, da je bil v prvi dobi skoraj polni krog 
resnične cerkve. Kljub temu je bila tam majhna napaka, 
imenovana dejanja nikolaji¬tov, ki je preprečila, da bi bil krog 
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prav. Oni so pobeljeni grobovi, polni mrtvaških kosti. Nimajo 
življenja. Nimajo potrditve. Bog se nikoli ni dal spoznati v 
nobeni organizaciji. Pravijo da imajo prav, ker so oni tisti, ki to 
govorijo, a zgolj govoriti še ne pomeni, da je temu tako. Od 
Boga potrebujejo potrditev »tako govori Gospod«, a oni tega 
nimajo. 

 Dovolite mi, da tukaj nekaj povem. Ne verjamem, da 
Bog poziva le lažno cerkev, da se pokesa. V tem verzu On 
govori svojim izbranim. Tudi oni morajo opraviti določeno 
kesanje. Mnogi izmed Njegovih otrok so še vedno v teh lažnih 
cerkvah. Oni so tisti, o katerih govori v Efežanih 5, 14: »Prebúdi 
se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.« Spati 
ne pomeni biti mrtev. Oni spijo med mrtvimi. Oni so tam zunaj v 
mrtvih denominacijah. Oni plavajo skupaj z njimi. Bog vpije: 
»PREBUDI SE! Pokesaj se zaradi svoje norosti.« Oni tem 
antikristovim organizacijam dajejo svoj vpliv, dajejo jim svoj čas 
in svoj denar, dejansko svoja življenja in vseskozi mislijo, da je 
to v najlepšem redu. Oni potrebujejo kesanje. Oni se morajo 
pokesati. Potrebujejo spremembo uma in se obrniti k resnici. 

Da, to je doba, ki je najbolj potrebna kesanja. Ampak, ali se 
bo? Ali bo prinesla Besedo nazaj? Ali bodo ponovno ustoličili 
Svetega Duha v življenjih ljudi? Ali bodo ponovno spoštovali 
Jezusa kot EDINEGA Rešitelja? Jaz pravim ne, ker naslednji 
verz razodeva osupljivo in šokantno resnico o zaključku te dobe. 

 

KRISTUS ZUNAJ CERKVE 

 

Razodetje 3, 20-22:  

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši Moj 
glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z 
njim, on pa z Menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, da 
sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam 
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GOSPOD nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice 
ne vejice! Vam pa, ki se bojite Mojega Imena, vzide sonce 
pravičnosti in ozdravljenje bo v Njegovih perutih. Izšli boste in 
boste poskakovali kakor telički iz staje. Poteptali boste 
krivičnike, da bodo pepel pod stopali vaših nog na dan, ki ga 
naredim, govori GOSPOD nad vojskami.« »Spominjajte se 
postave mojega služabnika Mojzesa, ki sem mu na Horebu 
zapovedal zakone in odloke za ves Izrael. Glejte, pošljem vam 
Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni. 
Obrnil bo srce očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne 
pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.« Vidite, takoj po 
prihodu TEGA Elije bo zemlja očiščena z ognjem in 
brez¬božniki bodo požgani v pepel. Seveda, to se NI zgodilo v 
času Janeza. (Elije v njegovem času.) Božji Duh, ki je v Malahiji 
3, 1 prerokoval prihod poslanca (Janeza), je samo še ponovil 
Njegovo prejšnjo preroško izjavo iz Izaije 40, 3, ki je bila 
izrečena vsaj tri stoletja prej. »Glas vpijočega v puščavi: 
Pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu 
Bogu.« Sedaj je Janez po Svetem Duhu, v Mateju 3, 3 izražal 
oba, Izaijo in Malahijo: »To je tisti, o katerem je bilo rečeno po 
preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo 
pot, zravnajte njegove steze!« Sedaj lahko iz teh Pisem dobro 
vidimo, da prerok iz Malahije 3, ki je Janez, NI bil prerok iz 
Malahije 4, čeprav imata oba, tako Janez kot tudi prerok zadnjih 
dni, na sebi istega Duha, kot je bil na Eliji.  

Sedaj bo ta glasnik iz Malahije 4 in Razodetja 10, 7 storil 
dve stvari. Prvo: v skladu z Malahijo 4 bo obrnil srca sinov k 
očetom. Drugo: Razodel bo skrivnosti sedmih gromov iz 
Razodetja 10, ki so razo¬detja, skrita v sedmih pečatih. Te 
Božansko razodete »skriv¬nostne resnice« bodo tiste, ki bodo 
dobesedno obrnile srca sinov k Binkoštnim očetom. Natanko 
tako. 

A upoštevajte tudi to. Ta prerok – glasnik bo po svoji naravi 
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in vedenju takšen, kot sta bila Elija in Janez. Ljudje v dneh tega 
preroka – glasnika bodo takšni, kot so bili v dneh Ahaba in v 
Janezovih dneh. In ker bodo »SAMO SINOVI« tisti, katerih srca 
bodo obrnjena, so samo sinov tisti, ki bodo poslušali. V dneh 
Ahaba je bilo le 7000 Izraelcev, ki so bili pravo seme. Tudi v 
Janezovih dneh jih je bilo zelo malo. V obeh dobah so bile 
množice v nečistništvu malikovanja. 

Želim podati še eno primerjavo med prerokom – glasnikom 
Laodiceje in Janezom, prerokom – glasnikom predhodnikom 
Jezuso¬vega prvega prihoda. V njegovih dneh so Janeza ljudje 
zamenjali za Mesijo. Janez 1, 19-20: »To pa je Janezovo 
pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike 
in levite, da so ga vprašali: »Kdo si ti?«, je priznal in ni tajil. 
Priznal je: »Jaz nisem Kristus.« Sedaj bo imel prerok – glasnik 
zadnjih dni takšno moč v navzočnosti Gospoda, da bodo 
obstajali ljudje, ki ga bodo zamenjali za Gospoda Jezusa. (V 
zaključnem času bo na svetu duh, ki bo neka¬tere zavedel, da 
bodo v to verjeli. Matej 24, 23-26: »Če vam tedaj kdo poreče: 
›Glejte, tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je‹, ne verjemite. Vstali bodo 
namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika 
znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo 
mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej 
porečejo: ›V puščavi je,‹ ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne 
verjemite.«) A ne verjemite temu. On ni Jezus Kristus. On ni 
Božji Sin. ON JE EDEN IZMED BRATOV, PREROK, 
GLASNIK, BOŽJI SLUŽABNIK. Ni potrebno, da mu je 
dodeljena večja slava, kot jo je prejel Janez, ko je bil glas, ki je 
vpil: »Jaz nisem On, A ON PRIHAJA ZA MENOJ.« 

Preden zaključimo ta del, ki obravnava glasnika 
laodi¬cejske dobe, moramo resno proučiti ti dve misli. Prvič, ta 
doba bo imela ENEGA preroka – glasnika. Razodetje 10, 7 
pravi: »Ko bo trobil (ednina)«. Nikjer ne zasledimo dobe, v 
kateri bi Bog dal svojim ljudem istočasno dva glavna preroka. 
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pred Njim leži vso človeštvo kot ENA kepa gline. Iz te iste kepe 
bo On sedaj napravil posode v čast in v nečast. IZBIRA bo 
Njegova lastna izbira. Potem bodo izbranci, rojeni po Njegovem 
Duhu, izučeni da se v svoji hoji prilagodijo Njegovi podobi. On 
GRAJA z vso potrpežljivostjo, nežnostjo in usmiljenjem. On 
KARA z rokami, na katerih so brazgotine od žebljev. Včasih 
mora ta Lončar posodo, ki jo izdeluje, vzeti in jo popolnoma 
razbiti z namenom, da bi jo lahko ponovno oblikoval natanko 
tako, kot si On želi. AMPAK TO JE LJUBEZEN. TO JE 
NJEGOVA LJUBEZEN. NI DRUGEGA NAČINA NJEGOVE 
LJUBEZNI. NE MORE GA BITI. 

Oh, mala čreda, ne boj se. Ta doba se hitro zaključuje. Ko se 
zaključuje, se ta ljuljka povezuje skupaj in kot se trojno pletena 
vrv ne more zlahka pretrgati, bodo oni imeli ogromno trodelno 
moč: politično, fizično in duhovno (demonsko) moč in bodo 
hoteli uničiti Kristusovo nevesto. Ona bo trpela, a bo vzdržala. 
Ne bojte se tistih stvari, ki prihajajo nad zemljo, ker On »ki je 
ljubil Svoje, jih je ljubil do konca«. Janez 13, 1. 

»Bodi torej goreč in se spreobrni.« Ta lažna cerkev je vneta, 
brez dvoma. Njena vnema je bila dobesedno vnema Judov, Janez 
2, 17: »Gorečnost za tvojo hišo Me razjeda.« A to je napačna 
vnema. To je za hišo, ki so jo sami zgradili. To je za njihove 
lastne veroizpovedi, dogme, organizacije, za njihovo lastno 
pravičnost. Besedo so zaradi svojih lastnih idej vrgli ven. 
Odstavili so Svetega Duha in za voditelje postavili ljudi. Večno 
Življenje kot Osebo so postavili na stran in iz tega naredili dobra 
dela ali celo zadovoljevanje cerkvenih potreb, namesto dobrih 
del. 

A Bog kliče k drugačni vnemi. To je vnema za vpitjem: 
»JAZ SE MOTIM.« Torej, kdo bo dejal, da se moti? Kaj je to, na 
čemer so vse te denominacije utemeljene? To je trditev, da imajo 
originalnost in to od Boga. Na trditvi, da imajo oni prav. Toda ne 
morejo imeti VSI prav. Dejansko NITI EDEN izmed njih nima 



44  LAODICEJSKA CERKVENA DOBA  

V nobenem primeru ni tako, ker je v Rimljanih 9, 13 prav tako 
izjavil: »A Ezava sem sovražil.« In v 11. vrstici Duh smelo kliče: 
»Njena otroka se še nista rodila in še nista naredila nič dobrega 
ali slabega, ko ji je bilo rečeno – DA BI OSTAL BOŽJI NAČRT 
PO IZVOLITVI, ker se ne opira na dela, ampak Nanj, ki kliče.« 
Ta ljubezen je »izborna ljubezen«. To je Njego¬va ljubezen za 
Njegove izbrance. In Njegova ljubezen do njih je ločena od 
ČLOVEŠKIH ZASLUG ker pravi, da Božji namen ostaja v 
izbiri, kar je popolnoma v nasprotju z deli ali čimerkoli, kar ima 
človek v sebi. Kajti »ŠE PREDEN STA BILA OTROKA 
ROJENA«, je On ŽE dejal: »Jakoba sem ljubil, a Ezava 
sovražil.« 

In sedaj pravi Svojim lastnim: »Jaz KARAM IN 
VZGAJAM vse, ki jih ljubim.« Karati pomeni grajati. Grajati 
pomeni »odkriti z namenom korekcije«. Vzgajati ne pomeni 
kaznovati. To pomeni »disciplinirati, ker je njegov namen 
popraviti osebo«. To je natanko to, kar vidimo v pismu 
Hebrejcem 12, 5-11: »Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori 
kakor sinovom: Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne 
omaguj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, 
in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Ko vas vzgaja, zdržite, saj 
Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne 
bi strogo vzgajal? Če vi ne bi bili deležni vzgoje – in te so 
deležni vsi –, bi bili nezakonski otroci, ne pa pravi sinovi. Sicer 
pa, svoje telesne očete smo imeli za vzgojitelje in smo jih 
spoštovali. Mar se ne bomo veliko bolj pokorili Očetu duhov in 
bomo živeli? Oni so namreč vzgajali le za nekaj dni, in sicer po 
lastni presoji, Ta pa v našo korist, da bi postali deležni Njegove 
svetosti. Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, 
ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad 
pravičnosti.«  

V tem je sedaj predstavljena Božja ljubezen. V ljubezni si je 
želel Svojo družino, družino sinov – sinov, kot je On sam. Tam 
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Dal je Enoha (same¬ga); dal je Noeta (samega); dal je Mojzesa 
(on sam je imel Bese¬do, čeprav so tudi drugi prerokovali); 
Janez Krstnik je prišel SAM. Sedaj bo v teh zadnjih dneh 
PREROK (ne prerokinja - čeprav je v tej dobi več žensk kot 
moških, ki menijo, da imajo Božje razodetje) in nezmotljiva 
Beseda pravi, da bo on (prerok) ljudem razodel skrivnosti 
zadnjega časa in obrnil srca sinov nazaj k očetom. Obstajajo tudi 
tisti, ki trdijo, da se bodo Božji ljudje združili skozi skupinsko 
razodetje. Izzivam to trditev. V skladu z Razodetjem 10, 7, je to 
nepokrita in napačna domneva. Jaz ne zanikam, da bodo v tej 
zadnji dobi ljudje prerokovali in njihove službe so lahko in bodo 
pravilne. Ne zanikam tega, da bodo preroki enako kot v Pavlovih 
dneh, ko je bil »neki Agab, prerok, ki je prerokoval o lakoti«. 
Strinjam se, da je tako. A NA PODLAGI NEZMOTLJIVIH 
DOKAZOV BESEDE ZANIKAM, DA BO VEČ KOT SAMO 
EDEN VELIKI PREROK – GLASNIK, KI BO RAZODEL 
SKRIVNOSTI, KI JIH VSEBUJE BESEDA IN KI IMA 
SLUŽBO, DA OBRNE SRCA SINOV K OČETOM. »Tako 
govori Gospod« se ujema z Njegovo nezmotljivo Besedo in se 
bo ujemalo in bo potrjeno. Za to dobo je en prerok – glasnik. Na 
osnovi samega človeškega obnašanja vsi vemo, da so tam, kjer je 
veliko ljudi, mnenja o manjših stvareh, vezanih za glavno 
doktrino, ki jo vsi zagovarjajo, vedno deljena. Kdo bo imel 
potem moč nezmotljivosti, ki bo v tej zadnji dobi obnovljena, ker 
se bo ta zadnja doba vrnila v manifestacijo Čiste Neveste 
Besede? To pomeni, da bomo imeli še enkrat takšno Besedo, kot 
je bila popol¬no posredovana in popolno razumljena v dnevih 
Pavla. Povedal vam bom, kdo jo bo imel. To bo pre¬rok, ki bo 
tako temeljito potrjen ali pa bo morda še bolj temel¬jito potrjen, 
kot je bil katerikoli prerok v vseh dobah od Enoha do tega dne, 
ker bo imel ta človek zaradi potrebe kronsko preroško službo in 
Bog ga bo predstavil. Ne bo mu potrebno govor¬iti sam zase, 
Bog bo z glasom znaka govoril zanj. Amen. 
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In druga misel, ki mora biti vtisnjena v naša srca je, da se je 
sedem cerkvenih dob začelo z antikristovim duhom enako, kot s 
Svetim Duhom, ki je blagoslovljen za večno. 1. Janezovo pismo 
4, 1: »Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove 
preizkušajte, ali so od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo 
v svet.« Ali ste opazili. Antikristov duh je prisoten z lažnimi 
preroki. Dobe so se začele z lažnimi preroki in tudi končale se 
bodo z lažnimi preroki. Seveda bo tam POPOLNOMA LAŽNI 
PREROK v pravem pomenu moža, ki je omenjen v Razodetju. A 
sedaj, preden se bo razodel, se bo pojavilo mnogo lažnih 
prerokov. Matej 24, 23-26: »Če vam tedaj kdo poreče: ›Glejte, 
tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je‹, ne verjemite. Vstali bodo namreč 
lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in 
čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, 
vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: ›V puščavi je,‹ 
ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne verjemite.« Ti lažni preroki so 
naznanjeni tudi v različnih drugih vrsticah, kot je na primer 
naslednja. 2. Petrovo pismo 2, 1-2: »Med ljudstvom pa so 
nastopili tudi lažni preroki, kakor bodo tudi med vami lažni 
učitelji, ki bodo skrivaj uvajali pogubne ločíne. Celo Gospodarja, 
ki jih je odkupil, bodo tajili. S tem si bodo tudi nakopavali naglo 
pogubo. In mnogi bodo sledili njihovim razuzdanostim in po 
njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice.«  2. Timoteju 4, 3-4: 
»Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega 
nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, 
ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od 
resnice in zabredli v bajke.« 1. Timoteju 4, 1: »Duh izrecno 
pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se 
vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov.« V vseh 
primerih lahko opazite, da je lažni prerok tisti, ki je zunaj 
Besede. Prav tako kot smo vam pokazali, da »antikrist« pomeni 
»anti Beseda«, tako tudi nepravi preroki sprevračajo Besedo 
tako, da ji dajejo takšen pomen, ki ustreza njihovim hudičevim 
namenom. Ali ste že kdaj opazili, da ljudje ki vodijo ostale 

43 

govorimo, pa ne z besedami, kakršne uči človeška modrost, 
ampak kakršne uči Duh, tako da duhovne stvari presojamo z 
duhovnimi. Duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz 
Božjega Duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se 
to presoja duhovno. Duhovni človek pa presoja vse, medtem ko 
njega ne presoja nihče. Kdo je namreč spoznal Gospodov um, da 
bi Njega učil? Mi pa imamo Kristusov um.« 

Če so vse te stvari, proti katerim Duh kliče resnične, 
potrebujemo nekoga, ki bi stopil na sceno, kot je to storil Janez 
Krstnik in bi cerkev izzval, kot še nikoli prej. In to je natanko to, 
kar prihaja k naši dobi. Prihaja še en Janez Krstnik in on bo 
klical natanko tako, kot je to storil prvi predhodnik. Mi zaradi 
tega, kar govori naslednji verz, vemo da bo prišel. 

»Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in 
se spreobrni.« Razodetje 3, 19. To je isto sporočilo, kot ga je 
imel Janez, ko je klical v tisti religiozni puščavi farizejev, 
saducejev in poganov: »SPREOBRNI SE!« Takrat ni bilo druge 
poti in tudi sedaj ni druge poti. Takrat ni bilo nobene druge poti 
za vrnitev k Bogu in tudi sedaj ni nobene druge poti. To je: 
SPREOBRNI SE. Spremenite svoje misli. Obrnite se. 
SPREOBRNITE SE, kajti zakaj bi umrli? 

Raziščimo prvi izraz: »Vse, ki jih ljubim.« V grščini je 
poudarek na osebnem zaimku »Jaz«. On ne govori tako, kot 
mnogi mislijo, da bi moral reči: »Vsi, ki Me ljubijo.« Ne, 
gospod. Nikoli ne smemo v tem verzu Jezusa narediti kot 
OBJEKTA človeške ljubezni. Ne! Gre za VSE, ki so 
LJUBLJENI od Boga. Gre za NJEGOVO ljubezen, NE našo. 
Tako še enkrat vidimo, da se veselimo v Njegovi rešitvi, 
Njegovem namenu, Njegovem načrtu in celo še bolj močno smo 
prepričani v resničnost doktrine o Božji suverenosti. Tako kot je 
On dejal v pismu Rimljanom 9, 13: »Jakoba sem ljubil« Ali to 
sedaj pomeni, zato ker je On ljubil SAMO MNOGE, da sedaj 
samovšečno čaka ljubezen od tistih, ki Mu se še niso približali? 
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Besede. Človek brez Duha je do Boga in za Njegovo resnico 
slep. 

Ko premišljujem o tem mazilu, ki ljudem odpira oči, si ne 
morem kaj, da se ne bi spomnil časa, ko sem bil še majhen fant v 
Kentucky-ju. Moj brat in jaz sva spala na podstrešju na slamnati 
žimnici. Razpoke v hiši so povzročale prepih. Včasih je bilo 
pozimi tako hladno, da sva se zjutraj zbudila s tako prehlajenimi 
očmi, da so bile zaradi vnetja trdno zaprte. Klicala sva mamo in 
ona je prišla gor z nekim vročim rakunovim mazilom in natirala 
najine oči, dokler se ta strjena stvar ni odstranila in potem sva 
lahko spregledala. Veste, preko te cerkve je v tej generaciji pihal 
strašno hladen prepih in bojim se, da so njene oči nekako 
zamrznjeno zaprte in je slepa za to, kar ima Bog za njo. 
Potrebuje nekaj vročega olja Božjega Duha, da ji odpre oči. Če 
ne bo prejela Božjega Duha, bo nadaljevala s programom, ki 
nadomešča moč in veroizpoved za Besedo. Za svoj uspeh si raje 
šteje množičnost, kot pa da bi gledala na sadove. Doktorji 
teologije so veri zaprli vrata in vsem prepovedali, da vstopijo. 
Sploh ne vstopijo in ne dovolijo drugim, da bi vstopili. Njihova 
teologija prihaja iz učbenika o psihologiji, ki ga je napisal nek 
nevernik. Toda obstaja učbenik iz psihologije, tak ki ga 
potrebujemo vsi: to je Sveto Pismo. Napisal jo je Bog in vsebuje 
Božjo psihologijo. Ne potrebujete nobenega doktorja, da vam jo 
razloži. Sprejmite Svetega Duha in naj On vse pojasni. On je 
napisal Knjigo in On vam lahko pove, kaj je v njej in kaj to 
pomeni. 1. pismo Korinčanom 2, 9-16: »Kakor je pisano: Česar 
oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, 
kar je Bog pripravil tistim, ki Ga ljubijo, to nam je Bog razodel 
po Duhu. Duh namreč preiskuje vse, celo Božje globine. Kdo 
izmed ljudi pa ve, kaj je v človeku? Mar tega ne ve le človekov 
duh, ki je v njem? Tako tudi to, kar je v Bogu, pozna samo Božji 
Duh. Mi nismo prejeli duha sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, 
da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. To tudi 
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vstran, vežejo le-te tesno k sebi s strahom? Oni pravijo, da če 
ljudje ne bodo storili tega, kar oni povedo ali če jih bodo 
zapustili, jih bo zadelo uničenje. To so lažni preroki, ker pravi 
prerok vodi nekoga vedno k Besedi in veže ljudi na Jezusa 
Kristusa in ljudem ne bo dejal, da se naj bojijo njega ali tistega 
kar on reče, ampak se naj bojijo tistega, kar pravi Beseda. Pazite 
na to, kako ti ljudje, podobno kakor Juda, stremijo za denarjem. 
Potem vas pripravijo, da pro¬date vse, kar imate in podarite 
denar njim in njihovim načrtom. Več časa porabijo za zbiranje 
denarja, kot pa za Besedo. Tisti, ki poskušajo uporabljati darove, 
bodo uporabili darove z napakami v sebi in potem zahtevajo 
denar in zanemarjajo Besedo in to predstavljajo, kot da je Božje. 
Ljudje bodo prihajali k njim in jih potrpežljivo prenašali in jih 
podpirali ter verjeli, ne da bi vedeli, da je to pot smrti. Da, dežela 
je polna mesenih igralcev. V zadnjih dnevih bodo poskušali 
oponašati tega preroka – glasnika. Skevinih sedem sinov je 
poskušalo oponašati Pavla. Simon čarodej je poskušal oponašati 
Petra. Njihova utelešenost bo le mesena. Ne bodo sposobni 
izvajati tistega, kar izvaja pravi prerok. Ko bo on povedal, da je 
prebujenje zaključeno, bodo hodili naokrog in razglašali o 
velikem razodetju, da je to, kar imajo ljudje, res pravo in da bo 
Bog med njimi storil večje in še čudovitejše stvari. In temu bodo 
ljudje nasedli. Ti lažni preroki bodo trdi¬li, da glasnik zadnje 
dobe ni teolog, tako da jim ga ni potrebno poslušati. Ne bodo 
sposobni narediti tega, kar lahko stori prerok, ne bodo potrjeni 
od Boga, kot je potrjen prerok zadnjih dni, a z njihovimi velikimi 
napihnjenimi besedami in s težo njihovega ugleda po vsem 
svetu, bodo opozarjali ljudi, naj ne poslušajo tistega moža 
(glasnika) in rekli bodo, da uči napačno. Delajo natanko tako, 
kot njihovi očetje farizeji, ki so bili od hudiča, ker so trdili, da sta 
tako Janez kot tudi Jezus učila napačno. 

Zakaj se ti lažni preroki sedaj zoperstavljajo pravemu 
preroku in blatijo njegovo učenje? Zato ker delajo natanko tisto, 



16  LAODICEJSKA CERKVENA DOBA  

kar so delali njihovi predniki v dnevih Ahaba, ko so nasprotovali 
Miheju. Bilo jih je štiristo in vsi so bili enakega mnenja; in s 
tem, ko so govorili enako, so zavedli ljudi. A EN prerok - samo 
en - je imel prav in vsi ostali so se motili, ker je Bog zaupal 
razodetje LE ENEMU. 

Pazite se lažnih prerokov, ker so grabežljivi volkovi. 

Če ste v zvezi s tem še vedno v kakršnihkoli dvomih, prosite 
Boga, da vas napolni s Svojim Duhom in vas vodi, KER PRAVI 
IZVOLJENEC NE MORE BITI ZAVEDEN. Ali razmete to? 
Nikogar ni, ki vas lahko zavede. Pavel ne bi mogel zavesti 
nobenega izvoljenca, tudi če bi se motil. In tam v prvi efeški 
dobi izvoljenci niso mogli biti zavedeni, ker so preskušali lažne 
apostole in preroke in spoznali, da so lažnivci in jih vrgli ven. 
Aleluja. NJEGOVE ovce slišijo Njegov glas in Mu sledijo. 
Amen. Veru¬jem v to. 

 

POZDRAV 

 

Razodetje 3, 14:  

»Tole govori Amen, zvesta in resnična priča, 
začetek Božjega stvarjenja.« 

O, ali ni to najlepši opis lastnosti našega ljubljenega 
Gospoda in Rešitelja, Jezusa Kristusa? Ob teh besedah bi najraje 
zakričal. V moje srce prinašajo takšnega duha realnosti. Ne da bi 
sploh čakal celovito razodetje Duha, se zdrznem, ko berem te 
besede. 

Jezus nam daje opis samega Sebe vezano na zadnjo dobo. 
Dnevi milosti se zaključujejo. Gledal je od prvega stoletja 
vseskozi do dvajsetega in nam povedal vse stvari v zvezi s temi 
dobami. Preden nam bo razodel značilnosti zadnje dobe, nam 
daje končni pogled na Njegovo milostno in najvišjo Božanskost. 
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kovanci so karakterizirali dobo – zaradi tega je obstajala cvetoča 
trgovina. Danes je z nami dvostranski zlati kovanec. Z nakupom 
gremo noter in z nakupom gremo ven. V cerkvi poskušamo 
doseči isto. Z nakupom gremo iz greha in z nakupom vstopimo v 
nebesa - tako vsaj pravimo. A Bog tega ni dejal. 

Cerkev ima v lasti tolikšno fenomenalno bogastvo, da lahko 
v vsakem trenutku prevzame celotni trgovinski sistem in zares je 
nek voditelj v Svetovnem koncilu cerkva odkrito prerokoval, da 
bi cerkev to v bližnji prihodnosti morala, mogla in tudi bo 
storila. A njihov zlati babilonski stolp bo padel. Le zlato, ki je 
preizkušeno v ognju, bo zdržalo. 

In to je tisto, kar je cerkev skozi dobe neprestano počela. 
Zapustila je Božjo Besedo in vzela svoje lastne veroizpo¬vedi in 
dogme, se organizirala in pridružila svetu. Zato je ona gola in 
Bog sodi njeno nečistništvo. Edina pot, da izide iz te strašne 
situacije je, da uboga Gospoda, da se vrne k Njegovi Besedi. 
Razodetje 18, 4: »»Pojdi iz njega, ljudstvo Moje.« 2. pismo 
Korinčanom 6, 14-18: »Ne dajte se vpregati v jarem z neverniki. 
Kaj imata namreč skupnega pravičnost in nepostavnost? Kakšno 
občestvo ima luč s temo? Kakšno je soglasje med Kristusom in 
Beliárjem? Kaj imata skupnega verujoči in neverujoči? V čem se 
Božje svetišče strinja z maliki? Mi smo namreč svetišče živega 
Boga, kakor je rekel Bog: Prebival bom med njimi in med njimi 
bom hodil; Jaz bom njihov Bog in oni bodo Moje ljudstvo. Zato 
pojdite iz njihove srede in se ločite, govori Gospod, in nečistega 
se ne dotikajte; in Jaz vas bom sprejel in vam bom Oče in vi 
boste Moji sinovi in hčere, govori Gospod, vladar vsega.« 
Obstaja cena za plačilo tistih oblek, a to je cena odvajanja. 

»Ter mazila, da si natreš oči in spregledaš.« On ne pravi, da 
moraš kupiti to mazilo. Oh, ne. Na Svetem Duhu ni etikete s 
ceno. »Ste prejeli Duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, 
kar ste slišali?« Galačanom 3, 2. Brez krsta v Svetem Duhu ne 
morete imeti vaših oči nikoli odprtih za pravo duhovno razodetje 
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vina in olja, najboljše moke in žita, goveda in ovc, konj in voz, 
sužnjev in človeških življenj. »Sadeži, ki jih je želela tvoja duša, 
so izginili, ves sijaj in ves blesk je odpadel od tebe in nikoli več 
ga ne bodo našli.«« To so natanko organizirane cerkve zadnjega 
dne, ker v 4. vrstici pravi: »Pojdi iz njega, LJUDSTVO MOJE.« 
Vzetje se še ni zgodilo. Nevesta še ni odšla, ko so v tej bogati 
lažni cerkvi obstajale te strašne razmere. 

Ampak obstaja Božje zlato. 1. Petrovo pismo 1, 7: »Da bo 
preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa 
se v ognju preizkuša, vam v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel 
Jezus Kristus.« Božje zlato je značaj, podoben Kristusovemu, 
poizveden v ognjeni peči trpljenja. To je prava vrsta zlata. 

A kakšno vrsto zlata ima cerkev danes? Ima le posvetno 
zlato, ki bo propadlo. Bogata je. Samozadostna je. Bogastvo je 
naredila za glavni kriterij duhovnosti. Dokaz Božjega blagoslova 
in pravilnosti doktrine itd., je sedaj utemeljila na številu bogatih 
ljudi, ki so vključeni v njo. 

»Bolje je, da prideš, preden bo prepozno,« pravi Gospod, 
»in kupiš od Mene zlata, v ognju prečiščenega in potem boš 
zares bogat.« Ali to razumemo? Poslušajte me: »Goli (fizično) 
pridemo na svet, a goli (duhovno) ga NE BOMO zapustili.« Oh 
ne, nekaj bomo vzeli s seboj. To, kar je nekaj, je VSE, kar lahko 
vzamemo s seboj, nič več in nič manj. Zato je bolje, da smo 
sedaj zelo pazljivi in poskrbimo, da vzamemo s seboj to, kar nas 
bo pred Bogom naredilo pravične. Torej, kaj bomo vzeli s seboj? 
Vzeli bomo naš ZNAČAJ, brat, to je tisto, kar bomo vzeli s 
seboj.« Torej, kakšen značaj boste vzeli s seboj? Ali bo kot 
NJEGOV, čigar značaj je bil oblikovan skozi trpljenje v ognjeni 
peči trpljenja, ali pa bo mehkužnost teh brezznačajnih 
laodicejskih ljudi? To je na vsakem izmed nas, ker bo tistega dne 
vsak človek nosil svoje breme. 

Torej, dejal sem, da je bilo mesto Laodiceja bogato mesto. 
Kovalo je zlate kovance z napisom na obeh straneh. Zlati 
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To je kronsko razodetje Njega samega. 

Tole govori tisti, ki je »AMEN«. Jezus je Amen Boga. Jezus 
je »Naj bo tako« od Boga. Amen predstavlja konec. Predstavlja 
odobritev. Predstavlja veljavno obljubo. Predstavlja obljubo, ki 
se ne menja. Predstavlja Božji pečat. 

Želim, da to sedaj spremljate pazljivo in vidite nekaj zares 
milega in lepega. Pravim, da je to v zaključnem času Njegovo 
razodetje samega Sebe. Ko se bo zaključil dan milosti, bo kmalu 
za tem prišlo Tisočletno kraljestvo, ali ne? Torej, berite z mano 
Izaijo 65, 16-19: »Da se bo blagoslavljal v Bogu resnice, kdor se 
hoče blagoslavljati na zemlji, in bo prisegel pri Bogu re¬snice, 
kdor hoče prisegati na zemlji; kajti pozabijo se stiske prejšnje in 
bodo skrite pred očmi Mojimi. Zakaj, glej, Jaz ust¬varjam nova 
nebesa in zemljo novo, in o prejšnjem ne bode spomina in ne 
pride več na misel. Ali veselite in radostite se vekomaj tega, kar 
Jaz ustvarjam. Zakaj, glejte, Jaz na novo ustvarjam Jeruza¬lem v 
radost in ljudstvo njegovo v veselje. In radostil se bom nad 
Jeruzalemom in veselil se ljudstva Svojega, in ne bo se več slišal 
v njem joka glas, ne vpitja glas.« To govori o Novem 
Jeruzalemu. To je Tisočletno kraljestvo. A ko gremo v 
Tisočletno kraljestvo, poslušajmo, kaj On govori o tem, kaj 
pomeni nedvomno biti Božji izbranec, 16. verz: »Da se bo 
blagoslavljal v Bogu resnice, kdor se hoče blagoslavljati na 
zemlji.« Da, to je resnica, a pravi prevod ne govori »Bog 
resnice«, ampak govori »Bog AMEN-a.« Tako torej preberemo 
»se bo blagoslavljal v Bogu AMEN-a, kdor se hoče 
blagoslavljati na zemlji in bo prisegal pri Bogu AMEN-u, kdor 
hoče prisegati na zemlji; kajti pozabijo se stiske prejšnje in bodo 
skrite pred očmi mojimi. Zakaj, glej, Jaz ustvarjam nova nebesa 
in zemljo novo, in o prejšnjem ne bode spomina in ne pride več 
na misel. Ali veselite in radostite se vekomaj tega, kar Jaz 
ustvarjam. Zakaj, glejte, Jaz ustvarjam Jeruzalem v radost in 
ljudstvo njegovo v veselje. In radostil se bom nad Jeruzalemom 
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in veselil se ljudstva Svojega, in ne bo se več slišal v njem joka 
glas, ne vpitja glas.« Aleluja. Tu je Jehova Stare Zaveze, »Bog 
Amen-a.« Tu je Jezus Nove Zaveze, »Bog Amen-a.« Poslušaj 
Izrael, Gospod tvoj Bog je EDINI. Tukaj je to ponovno: Jehova 
Stare Zaveze je Jezus Nove Zaveze. »Poslušaj Izrael, Gospod 
tvoj Bog je EN Bog.« Nova Zaveza ne razodeva DRUGEGA 
Boga, ampak je to nadaljnje razodetje ENEGA IN ISTEGA 
BOGA. Kristus ni prišel dol, da bi predstavil Sebe. On ni prišel, 
da bi razodel Sina. On je prišel, da bi razodel in predstavil Očeta. 
Nikoli ni govoril o dveh Bogovih; govoril je o ENEM Bogu. In 
sedaj je zadnja doba in vrnili smo se h kronskemu razodetju, 
najpomembnejšemu razodetju Božanstva v celotnem Svetem 
Pismu, ki je: JEZUS JE BOG, ON IN OČE STA ENO, 
OBSTAJA EN BOG IN NJEGOVO IME JE GOSPOD JEZUS 
KRISTUS. 

On je Bog Amen-a. On se nikoli ne spreminja. Kar On dela, 
se nikoli ne spreminja. Kar On reče, to trdno stoji. On stori in 
storjeno je za vedno. Nihče ne more temu, kar On reče, kaj 
odvzeti ali dodati. Tako naj bo. Amen. Tako naj bo. Ali niste 
veseli, da služite takšnemu Bogu? V vsakem trenutku in ves čas 
lahko točno veste, kje ste z Njim. On je Bog AMEN in se ne bo 
spremenil. 

 »Tole govori AMEN.« To mi je všeč. To pomeni, da 
karkoli reče, je dokončno. To pomeni, da karkoli je dejal prvi 
dobi in drugi dobi in vsem dobam o Svoji lastni resnični cerkvi 
in o lažni trti, je popolnoma prav in se ne bo spremenilo. To 
pomeni, kar je začel v Genezi, bo dokončal v Razodetju. To 
mora storiti, ker je On Amen, TAKO NAJ BO. Sedaj lahko 
ponovno vidimo, zakaj hudič sovraži Genezo in Razodetje. 
Sovraži resnico. Ve, da bo resnica prevladala. Ve, kakšen bo 
njegov konec. Kako se bori s tem. A mi smo na strani 
zmagovalca. Mi (mislim samo na vernike, ki verjamejo v 
Njegovo Besedo) smo na strani Amen-a. 
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»Kupi od Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da 
obogatiš.« Ti ljudje so imeli ogromno zlata, toda bilo je napačne 
vrste. To je bilo zlato, ki je kupovalo življenja ljudi in jih 
uničevalo. To je bilo zlato, ki je pokvarilo in skrivilo človeški 
značaj, ker je ljubezen do njega korenina zla. Razodetje 18, 1-14: 
»Zatem sem videl drugega angela, ki se je spuščal z neba z 
veliko oblastjo: zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja. Z 
močnim glasom je zaklical: »Padel je, padel véliki Babilon in 
postal bivališče demonov, pribežališče vseh nečistih duhov, 
pribežališče vseh nečistih ptic, in pribežališče vseh živali, ki so 
nečiste in mrzke, ker so vsi narodi pili od vina njegovega 
pobesnelega vlačugarstva, kralji zemlje so se vlačugali z njim in 
trgovci zemlje so obogateli od njegovega silnega razkošja.« Nato 
sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: »Pojdi iz njega, 
ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te 
ne prizadenejo njegove nadloge! Zakaj njegovi grehi so se 
nagrmadili do neba in Bog se je spomnil njegovih krivic. 
Izplačajte ga, kakor je sam izplačal in povrnite mu dvojno po 
njegovih delih. Dvojno mu nalijte v čašo, v katero je sam nalival. 
Kolikor si je privoščil sijaja in naslad, toliko muk in bridkosti mu 
prizadenite. Zakaj v svojem srcu pravi: ›Sedim kakor kraljica, 
nisem vdova in ne bom okusila bridkosti.‹ Zaradi tega bodo v 
enem samem dnevu prišle nadenj nadloge: smrt, žalost in lakota, 
in bo sežgan v ognju. Zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je 
sodil.« Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim, bodo 
jokali in žalovali za njim, ko bodo videli dim njegovega požara. 
Od daleč bodo stali iz strahu pred njegovimi mukami in vpili: 
»Gorje, gorje, véliko mesto, Babilon, mogočno mesto, zakaj v 
eni uri je prišla tvoja obsodba!« Tudi trgovci zemlje jokajo in 
žalujejo za njim, ker nihče ne kupuje več njihovega blaga: blaga 
iz zlata, srebra, dragih kamnov, biserov, tančice, bagra, svile in 
škrlata; pa vsakovrstnega dišečega lesa, vsakovrstnega orodja iz 
slonovine, vsakovrstnega orodja iz najdražjega lesa, brona, 
železa in marmorja; pa cimeta in balzama, dišav, mire in kadila, 
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koncile itd. A sedaj Bog vse to slači in oni so nagi, ker so jih te 
organizacije odpeljale v antikristov tabor, v polje ljuljke, 
naravnost v svojo povezovanje in zažiganje. Zares so predmet 
usmiljenja. Da, usmiljeni ste do njih, opozarjate jih, rotite jih, a 
oni kljub temu gredo vrtoglavo v uničenje, srdito zavračajoč 
kakršenkoli poskus in vse poskuse, da jih rešite, a oni gredo kot 
zapečateni v sežig. Zares so ubogi, a tega ne vedo. Otrdeli so in 
daleč proč od upanja, hvalijo se s tem, kar je v bistvu njihova 
sramota. Kljubovalni so zoper Besedo, a nekega dne bodo po 
njej sojeni in bodo plačali ceno njenih strašnih obtožb. 

 

ZADNJI NASVET DOBAM 

 

Razodetje 3, 18-19:  

»Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v ognju 
prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se 
pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter 
mazila, da si natreš oči in spregledaš. Jaz karam in 
vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se 
spreobrni.« 

Božji nasvet je jedrnat. Je neposreden. To cerkev zadnjega 
dne usmerja k enemu upanju. To upanje je ON SAM. On govori: 
»Pridi k Meni in kupi.« Iz tega izreka »kupi od Mene« je očitno, 
da laodicejska cerkev za duhovne proizvode Božjega Kraljestva 
sploh ne dela z Jezusom. Njihove transakcije ne morejo biti 
duhovne. Oni lahko mislijo, da so duhovni, toda kako bi lahko 
bili? Dela v njihovi sredi zagotovo niso in kot bi Pavel dejal: 
»Bog je namreč tisti, ki po Svojem blagohotnem načrtu udejanja 
v vas hotenje in delovanje.« Filipljanom 2, 13. Kaj je torej z 
vsemi temi cerkvami, šolami, bolnišnicami, misijonarskimi 
pridigarji itd? V njih ni Boga tako dolgo, dokler so oni 
denominacijsko seme in duh in niso Seme in Božji Duh. 
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»Tole govori zvesta in resnična priča.« Sedaj vam želim 
prikazati, kaj razumem pod mislijo »zvesta«. Vi veste, da 
pogosto govorimo o velikem, nespremenljivem Bogu, katerega 
Beseda se ne spreminja. In ko govorimo o Njem na tak način, 
pogosto vidimo sliko, ki Ga naredi zelo neosebnega. Videti je 
nekako tako, kot da je Bog ustvaril vso vesolje in vse 
pripadajoče zakone in se potem odstranil ter postal velik 
neosebni Bog. Kot da je Bog napravil pot rešitve za izgubljeno 
človeštvo, ta pot je bila križ in nas je potem smrt Kristusa 
spravila za naše grehe in nam je Njegovo vstajenje odprlo vrata 
do Njega in je Bog le prekrižal roke in stopil vstran. To je, kot da 
se ukvarjamo z vero v velikega Stvarnika, ki je po stvaritvi 
izgubil osebni interes za Svojo stvaritev. Sedaj govorim, da 
preveč ljudi razmišlja na tak način. A to je napačno razmišljanje, 
ker Bog VODI ZADEVE LJUDI RAVNO SEDAJ. ON JE 
OBOJE: STVARNIK IN VZDRŽEVALEC. Kološanom 1, 16-
17: »Kajti v Njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar 
je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli kakor 
gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno 
po Njem in Zanj. On je obstajal pred vsemi stvarmi in v Njem je 
utemeljeno vse.« On je Suvereni Bog. Po Njegovem lastnem 
nasvetu je določil načrt rešitve Svojih izbranih, ki jih je poznal 
že vnaprej. Sin je umrl na križu, da bi tako post¬avil pot Rešitve 
in Sveti Duh pazljivo izvršuje voljo Očeta. V tem trenutku dela 
vse stvari v skladu z namenom Svoje lastne volje. On je prav v 
središču vsega tega. On je v središču Svoje cerkve. Ta veliki 
Stvarnik, Rešitelj – Bog prav sedaj zvesto dela med Svojimi kot 
veliki Pastir ovc. Njegov obstoj je za Nje¬gove. Ljubi jih in 
skrbi zanje. Njegovo oko je vedno na njih. Ko Beseda pravi, da 
so »vaša življenja s Kristusom v Bogu«, s tem misli to, kar pravi. 
O, tako sem vesel, da moj Bog ostaja zvest. On je iskren samemu 
Sebi, On ne bo lagal. On je zvest Svoji Besedi, On jo bo podprl. 
On nam je zvest, nobenega izmed nas ne bo izgubil, ampak nas 
bo zadnji dan dvignil. Vesel sem, da počivam v Njegovi 
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zvestobi. Filipljanom 1, 6: »Ker sem prepričan prav o tem, da 
On, ki je začel v vas dobro delo, ga dokonča do dne Jezusa 
Kristusa.« 

»On je resnična priča.« Torej, ta beseda ›resnična‹ je ista 
beseda, ki jo najdemo v Razodetju 3, 7. Spomnite se, da 
»resnična« ne pomeni nasprotja od »napačna«. Ima bogatejši in 
globlji pomen. Izraža popolno uresničitev v nasprotju z delno 
uresničitvijo. Tam nazaj v filadelfijski dobi se je Gospodov 
prihod bližal. Kako veliko ljubezen Mu je ta doba izražala. To 
me spomni na tiste čudovite besede v 1. Petrovem pismu 1, 8: 
»Njega ljubite, čeprav Ga niste videli. Verujete Vanj, čeprav Ga 
zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem 
veselju.« Z Njim se tudi mi veselimo. Nismo Ga videli, a smo 
Ga začutili. Sedaj Ga poznamo le toliko, kolikor nam to 
dopuščajo naša omejena čutila. A nekega dne bo to iz obličja v 
obličje. To je za to dobo. Prišel bo na koncu te dobe. Delna 
uresničitev bo postala POPOLNA URESNIČITEV, 
DOVRŠENA URESNIČITEV. Aleluja! Gledali smo Ga skozi 
zatemnjeno steklo, kmalu pa iz obličja v obličje. Šli smo iz slave 
v slavo, a kmalu bo to naravnost v slavo; in SIJALI BOMO V 
NJEGOVI SLAVI. MI BOMO KOT ON, ČUDEŽNI KOT ON, 
JEZUS, NAŠ BOŽANSKI REŠITELJ! Ali ni to čudovito? Mi 
smo v Njem popolni. To je resnica. V povezavi s tem nam ne bi 
lagal. A nekega dne se bomo spremenili v atome. Oblekli bomo 
nesmrtnost. Vsi bomo vsrkani v življenje. Tedaj bomo 
SPOZNALI SPOZNANJE. 

»On je Zvesta in Resnična priča.« Sedaj razmislimo o besedi 
»priča«. To je beseda, iz katere dobimo besedo »mučenec«. 
Sveto Pismo govori o Štefanu, Antipi in ostalih, kot o mučencih. 
Oni so bili mučenci. Sveti Duh je temu priča. Duh pričuje o tem. 
Svet je sovražil Jezusa. Ubil Ga je. A Bog Ga je ljubil in On je 
odšel k Očetu. Dokaz, da je odšel k Očetu je v tem, da je prišel 
Sveti Duh. Če Oče Jezusa ne bi sprejel, potem Duh ne bi prišel. 
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doktrino, grajo, poboljšanje itd. Če je Pismo tako podano, se bo 
vsaka vrstica tesno ujemala, če le damo temu priložnost. A 
koliko jih verjame v predodrejenost izbora in zavrženosti za 
uničenje? Tisti ki ne verjamejo, ali bodo poslušali? Ne, ne bodo. 
Kljub temu je oboje v Besedi in tega ne bo nič spremenilo. A 
poučiti se o tem in uskladiti resnico teh doktrin s tistimi, ki so 
nasprotujoča, za to si ne bodo vzeli časa. Zamašijo si svoja 
ušesa, škripljejo s svojimi zobmi in trpijo neuspeh. Na koncu te 
dobe bo prišel prerok, a oni bodo slepi za vse, kar dela in govori. 
Tako so prepričani, da imajo prav, da bodo v svoji slepoti 
izgubili vse. 

Bog je dejal, da so tako nagi, kot tudi slepi. Ne morem si 
zamisliti nič bolj tragičnega od človeka, ki je slep in nag in tega 
ne ve. Samo en odgovor je – on je znorel. On je že globoko v 
zablodah. Njegove sposobnosti so izginile, vanj se je nase¬lila 
duhovna izguba spomina. Kaj drugega lahko to pomeni? Ali 
lahko to pomeni, da je Sveti Duh vzel Svojo slavo od te cerkve 
zadnjega dne? Ali to pomeni, da so ljudje vrgli Boga iz svojih 
misli v takšni meri, da se dogaja isto, kot je povedano v 
Rimljanih 1, 28: »In ker se jim ni zdelo vredno, da bi živeli 
skladno s svojim spoznanjem Boga, jih je Bog prepustil 
njihovemu umu, ki ni prestal preizkušnje, tako da počenjajo, kar 
se ne spodobi.« Zagotovo se zdi, da se je zgodilo nekaj takega. 
Tukaj so ljudje, ki govorijo, da so od Boga in poznajo Boga in 
imajo Njegovega Svetega Duha, pa so vseeno goli in slepi in 
tega ne vedo. Oni so ŽE ZAVEDENI. IMAJO NAPAČNEGA 
DUHA. IZVOLJENEC NE MORE BITI ZAVEDEN, A 
OČITNO JE, DA OSTALI SO. To so tisti, ki so postali slepi, ker 
so zavrnili Božjo Besedo. To so tisti, ki so se slekli do golega s 
tem, ko so zapustili Božjo oskrbo in zaščito in hoteli zgraditi 
svojo lastno pot do rešitve, svoj lastni babilonski stolp s pomočjo 
organizacije. Oh, kako ljubko in lepo se zdijo oblečeni v svojih 
lastnih očeh, ko so oblikovali svoje generalne skupščine in svoje 
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dela le denarno sleparijo in živi v grehu. Edini odgovor, ki ga 
imajo, je popolnoma nesvetopisemski odgovor: »Torej, dosega 
rezultate, zato mora biti od Boga.« Kako strašno. Kako uboga je 
v bistvu ta doba v Božjem Duhu in ubogi, ki so prizadeti z 
uboštvom, tega sploh ne vedo. 

»Slep si in nag.« To je zares obupno. Kako je lahko nekdo 
slep in nag in tega ne ve? Tukaj pa govori, da so oni slepi in nagi 
in tega ne morejo opaziti. Odgovor je, da so oni duhovno slepi in 
duhovno nagi. Ali se spomnite, ko sta bila Elizej in Gehazi 
obkoljena s sirsko vojsko? Spomnite se, kako jih je Elizej udaril 
s slepoto z Božjo močjo. Vseeno so imeli oči na široko odprte in 
so lahko videli, kam gredo. Ta slepota je imela to posebnost, da 
so določene stvari lahko videli, a ostalih določenih stvari, kot so 
Elizej in služabnik in Izraelski tabor, pa niso mogli videti. To kar 
je ta vojska lahko videla, jim ni poma¬galo. Kar pa niso videli, 
jih je pripeljalo v ujetništvo. Torej, kaj to pomeni za nas? 
Pomeni ravno to, kar je pomenilo tam nazaj v Jezusovi zemeljski 
službi. Poskušal jih je naučiti resnice, a oni niso poslušali, Janez 
9, 40-41: »To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri Njem, in so 
Mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi 
bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo,‹ vaš greh 
ostane.«« Odnos današnje dobe je popolno¬ma enak, kot je bil 
takrat. Ljudje imajo vse to. Vse vedo. Ne morejo biti poučeni. Če 
se omeni točka resnice iz Besede in želi človek pojasniti svoj 
pogled nekomu, ki ima nasprotno stališče, poslušalec niti 
najmanj ne posluša, da bi se učil, ampak posluša le, da bi ovrgel, 
kar je bilo rečeno. Sedaj želim postaviti jasno vprašanje. Ali 
lahko Pismo izpodbija Pismo? Ali Sveto Pismo nasprotuje 
Svetemu Pismu? Ali lahko obstajata dve doktrini resnice v 
Besedi, ki govorita nasprotno ali nasprotujeta druga drugi? NE. 
NE MORE BITI TAKO. Pa vseeno, koliko Božjih ljudi ima 
odprte oči za to resnico? Kolikor jaz vem, ni niti en procent 
slišal, da je VSO Pismo dano od Boga in je VSE koristno za 
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Preberite v Janezu 16, 7-11: »Toda govorim vam resnico: za vas 
je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; 
če pa odidem, vam Ga bom poslal. Ko pride On, bo ovrgel svet 
glede greha, pravičnosti in sodbe: glede greha, ker Vame ne 
verujejo, glede pravičnosti, ker odhajam k Očetu in Me ne boste 
več videli, glede sodbe pa, ker je vladar tega sveta obsojen.« 
Prisotnost Svetega Duha namesto Jezusa na tem svetu dokazuje, 
da je bil Jezus pravičen in da je odšel k Očetu. A v Janezu 14, 18 
prav tako pravi: »Ne pustim vas SIROT, pridem k vam.« On je 
poslal Tolažnika. On JE BIL TOLAŽNIK. V DUHU se je vrnil 
na resnično cerkev. On je zvesta in resnična PRIČA v središču 
cerkve. A nekega dne se bo ponovno vrnil v telesu. Dokazal bo, 
kdo je edini modri Vladar – to je On, Jezus Kristus, Gospod 
slave. 

Zvesta in resnična priča, Stvarnik in Vzdrževalec, popol¬no 
Spoznanje, Amen Boga. 

Oh, kako Ga ljubim, kako Ga obožujem, Jezusa, Božjega 
Sina. 

Moje misli o tem pozdravnem delu želim zaključiti z 
besedami iz 2. pisma Korinčanom 1, 18-22: »Kakor je Bog 
zvest: naša beseda do vas ni »da« in hkrati »ne«, saj Božji Sin 
Jezus Kristus, ki je bil med vami oznanjen po nas, po meni, 
Silvánu in Timóteju, ni postal »da« in hkrati »ne«, ampak se je v 
Njem zgodil »da«. Vse Božje obljube imajo v Njem svoj »da«. 
Zato se po Njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi »amen«. 
Nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, ki nam 
je tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo Duha.« 

»Začetek Božjega stvarjenja.« Gospod Jezus pravi, da je On 
ta. A te besede nimajo točno takšnega pomena, kot zvenijo. Ker 
so nekateri ljudje (v bistvu množica ljudi) sprejeli te besede le na 
način, kot zvenijo, so dobili idejo, da je bil Jezus prva Božja 
stvaritev; na ta način so Ga postavili nižje od Božanstva. Potem 
naj bi ta prva stvaritev ustvarila ostanek vesolja in vse, karkoli 
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vsebuje. A to ni pravilno. Vi veste, da se to ne ujema z ostankom 
Svetega Pisma. Besede so: »On je ZAČETNIK ali AVTOR 
Božjega stvarjenja.« Zagotovo vemo, da je Jezus Bog, pravi 
Bog. On je Stvarnik. Janez 1, 3: »Vse je nastalo po Njem in brez 
Njega ni nič nastalo, kar je nastalo.« On je Tisti, o katerem je 
rečeno, 1. Mojzesova knjiga 1, 1: »V začetku je Bog ustvaril 
nebo in zemljo.« Prav tako pravi v 2. Mojzesovi knjigi 20, 11: 
»Zakaj v šestih dneh je Gospod ustvaril nebo in zemljo, morje in 
vse, kar je v njih, in sedmi dan je počival.« Vidite, tu ni 
nikakršnega dvoma, da je On Stvarnik. On je bil Stvarnik 
DOKONČANE FIZIČNE STVARITVE. 

Sedaj gotovo vidimo, kaj te besede pomenijo. Ko bi imele 
kakršnokoli drugo razlago, bi pomenilo, da je Bog ustvaril Boga. 
Kako bi bil Bog lahko ustvarjen, ko pa je On sam Stvarnik? 

A sedaj stoji v središču Cerkve. Ko tako stoji tam in v tej 
zadnji dobi razodeva kdo On je, samega Sebe imenuje »Avtor 
Božjega stvarstva«. To je NEKO DRUGO USTVARJANJE. Ta 
je v povezavi s cerk¬vijo. To je posebno imenovanje Njega 
samega. On je STVARNIK te cerkve. Nebeški Ženin je ustvaril 
Svojo lastno nevesto. Kot Božji Duh je On prišel dol in v devici 
Mariji ustvaril celice, iz katerih je bilo rojeno Njegovo telo. To 
želim ponoviti. On je ustvaril same celice v Marijini maternici za 
to telo. Ni bilo dovolj, da Sveti Duh preprosto da´ življenje 
človeškemu jajčecu, ki ga je dala Marija. To bi pomenilo, da je 
grešni človek proizvedel telo. To ne bi proizvedlo »Zadnjega 
Adama«. On je dejal: »Glej, telo si (Oče) mi pripravil.« Bog (ne 
Marija) je priskrbel telo. Marija je bila človeški inkubator in ona 
je nosila tega svetega Otroka in Ga rodila. On je bil Bog-človek. 
Bil je Božji Sin. Bil je NOVA stvaritev. Človek in Bog sta se 
srečala in združila; On je bil prvi iz te nove rase. On je glava te 
nove rase. Kološanom 1, 18: »In On je glava telesa, to je cerkve. 
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi 
med vsemi stvarmi.« 2. pismo Korinčanom 5, 17: »Če je torej 
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organizacije. Usmiljenje do tistih, ki imajo toliko lepih cerkva, 
tako ljubka župnišča, tako veličastno utečene zbore, takšno 
razkazovanje bogastva in tako resnobno in spoštljivo obliko 
proslavljanja. Usmiljenje do njih, ne zavidajmo jim. Nazaj v 
stara skladišča, nazaj v slabo razsvetljene sobe, nazaj v kleti, 
nazaj k manj sveta in več Boga. Usmiljenje do tistih, ki 
postavljajo svoje velike trditve in govorijo o svojih darovih. Do 
njih čutite kot do predmeta usmiljenja, kajti kmalu bodo predmet 
srda. 

»So ubogi.« To seveda pomeni duhovno ubogi. Znak 
zaključevanja te dobe so večje in boljše cerkve, z vse več ljudmi, 
in z vse več manifestacijami tistega, kar naj bi bila predstavitev 
Svetega Duha. Ampak napolnjeni oltarji, darovi Duha v 
delovanju, izredna obiskanost, ni odgovor Boga, ker tisti ki 
pridejo k oltarju, zelo redko nadaljujejo naprej z Bogom in 
potem ko so velike prireditve končane, kje so tisti ki so prišli po 
cerkvenih hodnikih? Oni so slišali moža, poslušali so poziv, 
prišli so v mrežo, ampak niso bili ribe in kot želve so se splazili 
nazaj v svoje lastne vode. 

Potem je tu ves ta govor o glosolaliji – to naj bi bil dokaz 
krsta v Svetem Duhu in ljudje mislijo, da smo v centru velikega 
preporoda. Preporod je končan. Amerika je imela svojo zadnjo 
priložnost leta 1957. Sedaj so Božji jeziki znak grozeče 
katastrofe, kot so bili takrat, ko so se pokazali na zidu na 
Baltazarjevi pojedini. Ali ne veste, da jih bo v zadnjem dnevu 
prišlo mnogo in reklo: »Gospod, Gospod, ali nismo v Tvojem 
Imenu storili mnogo čudovitih del, celo izganjali demone?« In 
On bo rekel: »Nikoli vas nisem poznal; poberite se od Mene, ki 
delate krivico!« Matej 7, 22-23. Jezus pravi, da so bili delavci 
krivice. Kljub temu lahko najdete človeka, ki lahko pride in moli 
za bolne, naredi da se v skupnosti pojavi olje in kri, prihajajo 
prerokbe in vse vrste nadnaravnosti in ljudje se bodo zbrali 
okrog njega in prisegli, da je on od Gospoda, čeprav iz religije 
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narod. Ko bi naj vsi bili srečni, ker za nesrečo resnično ni 
razloga, jih na milijone jemlje ponoči pomirjevala, zjutraj 
poživila, hitijo k zdravnikom, vstopajo v ustanove in poskušajo 
odgnati neznane strahove z alkoholom. Da, ta doba se baha s 
čudovitimi trgovinami posvetnih dobrin, a ljudje so manj srečni 
kot kdajkoli. Ta doba se baha s svojimi duhovnimi dosežki, a 
ljudje si zaupajo še manj kot kdajkoli. Ta doba se baha z boljšimi 
moralnimi vrednotami, a je bolj izprijena, kot katerakoli doba po 
potopu. Govori o svojem znanju in znanosti, a se bori v 
izgubljajoči bitki na vseh področjih, ker človeški razum in duša 
in duh ne morejo doumeti ali spremljati vseh sprememb, ki so 
prišle nad zemljo. V eni generaciji smo prehodili vso pot od 
konja in kočije v vesoljsko dobo in zaradi tega smo ponosni in 
bahavi; a znotraj je temna prazna votlina, ki kliče v mukah in 
BREZ POZNANEGA RAZLOGA človeška srca zastajajo zaradi 
strahu in svet je tako zatemnjen, da bi se ta doba resnično lahko 
imenovala doba nevrotikov. Baha se, a tega ne more podkrepiti. 
Kliče mir, a miru ni. Vpije, da ima veliko količino raznih stvari, 
a še vedno gori od želje kot nezadovoljeni ogenj! »Tam ni miru,« 
je dejal moj Bog pokvarjenim. 

»So bedni.« To pomeni, da so predmet usmiljenja. 
Usmiljenja? Oni prezirajo usmiljenje. Oni so polni ponosa. 
Hvalijo se s tem, kar imajo. A kar imajo, ne bo pre¬neslo 
preizkusa časa. Oni so raje gradili na živem pesku, kot pa na 
skali razodetja Božje Besede. Kmalu pride potres. Kmalu bodo 
prišla neurja Božjega srda v sodbi. Takrat pride nenadno 
uničenje in navkl¬jub njihovim telesnim pripravam, bodo še 
vedno nepripravljeni na tisto, kar pride na zemljo. To so tisti, ki 
so kljub vsem svojim posvetnim naporom v bistvu nasprotovali 
sami sebi, a tega ne vedo. Oni so zares predmet usmiljenja. 
Usmiljenje do teh ubogih ljudi, ki so v tem ekumenskem gibanju 
zadnjega dne, ker ga oni imenujejo Božje gibanje, ko pa je od 
Satana. Usmiljenje do teh, ki ne poznajo prekletstva 
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kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo 
je novo.« Tukaj lahko vidite, da čeprav je bil človek iz 
STAREGA REDA ali stvaritve, je sedaj v ZDRUŽENJU S 
KRISTUSOM postal NOVA BOŽJA STVARITEV. Efežanom 
2, 10: »Njegova stvaritev smo, USTVARJENI V KRISTUSU 
JEZUSU za dobra dela.« Efežanom 4, 24: »In ste oblekli 
NOVEGA ČLOVEKA, ustvarjenega po Bogu v pravičnosti in 
svetosti resnice.« Ta NOVA STVARITEV ni ponovno narejena 
stara stvaritev, kajti potem se ne bi imenovala nova stvaritev. To 
je natanko to, kar pravi, da je: »NOVA STVAR¬ITEV«. To je 
nova stvaritev, drugačna od stare. On nič več ne ravna na telesni 
način. Tako je ravnal z Izraelom. Izbral je Abrahama in 
Abrahamovo potomstvo skozi Božjo Izakovo linijo. A sedaj je 
namenil novo stvaritev iz vsakega rodu, plemena in naroda. On 
je prvi iz te stvaritve. Bil je Bog, ustvarjen v človeški obliki. 
Sedaj si s Svojim Svetim Duhom ustvarja mnoge sinove. Bog 
Stvarnik si ustvarja del Svoje stvaritve. To je resnično Božje 
razodetje. To je bil Njegov namen. Ta namen je do¬bil obliko 
skozi izbiro. Zato je lahko pogledal naravnost dol do zadnje 
dobe, ko bo vse končano in videl Sebe v središču cerkve kot 
avtorja te nove Božje stvaritve. Njegova suverena moč je 
pripeljala do tega, da se je to zgodilo. Po Svoji lastni odredbi je 
izbral člane te nove stvaritve. Že vnaprej jih je določil za 
posinovljenje v skladu s Svojo dobrohotnostjo. S Svojo 
vseved¬nostjo in vsemogočnostjo je to izpolnil. Kako bi drugače 
lahko vedel, da bo stal sredi cerkve in prejemal slavo od svojih 
bratov, če si ne bi tega zagotovil? On je vedel vse in vse stvari 
storil v skladu s tem, kar je vedel, s ciljem, da bosta Njegov 
namen in dobra volja izpolnjena. Efežanom 1, 11: »V Njem, v 
katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni 
po načrtu Njega, ki vse uresničuje po sklepu Svoje volje.« 
Aleluja! Ali niste veseli, da Mu pripadate! 
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SPOROČILO LAODICEJSKI DOBI 

 

Razodetje 3,15-19: 

 »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, 
ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne 
mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem 
iz Svojih ust. Praviš: premožen sem, obogatel sem in 
ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak 
in bednež, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od 
Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, 
in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže 
sramota tvoje golote, ter mazila, da si natreš oči in 
spregledaš. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: 
bodi torej goreč in se spreobrni.«  

Ker smo to brali skupaj, sem prepričan, da ste opazili, da 
Duh ni povedal niti ene prijazne besede o tej dobi. Podaja dve 
obtožbi in nad njima izreka svojo obsodbo. 

(1) Razodetje 3, 15-16: »Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel 
ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč! Ker pa nisi ne vroč ne 
mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz Svojih 
ust.« 

To si bomo pazljivo ogledali. Pravi, da je skupina te 
laodicejske dobe mlačna. Ta mlačnost zahteva od Boga kazen. 
Ta kazen je, da jih bo izpljunil iz Svojih ust. Tukaj mi ne želimo 
zaiti, kot zaide veliko ljudi. Govorijo zelo nespametno, češ da 
vas Bog lahko izpljune iz Svojih ust in da to dokazuje, da ne 
obstaja nič takega, kot je resnica o doktrini stanovitnosti svetih. 
Prav sedaj želim popraviti vaše razmišljanje. Ta vrstica ni dana 
posamezniku. Dana je cerkvi. On govori cerkvi. Poleg tega, če 
boste samo držali Besedo v umu, se boste spomnili, da nikjer ne 
govori, da smo mi v Božjih USTIH. Mi smo vtisnjeni v Njegove 
dlani. Nosi nas v Svojem naročju. Daleč nazaj v neznanih dobah, 
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cerkev dvajsetega stoletja s cerkvijo prvega stoletja. Pojdite 
nazaj. Storite to. Kje je moč? Kje je ljubezen? Kje je prečiščena 
cerkev, ki se je upirala grehu in z vero korakala proti Jezusu? 
Kje je enotnost? Ne morete je najti. Če ima ta cerkev 
iz¬polnjene vse potrebe, zakaj so potem v Apostolskih delih 
klicali za še več Boga, kot da niso imeli vsega, čeprav so imeli 
mnogo več, kot imajo te cerkve danes? 

 

BOŽJA DIAGNOZA 

 

 To, kar je Bog videl, je bilo nekaj popolnoma drugega 
od tistega, kar so oni mislili, da vidijo. Rekli so, da so bogati v 
dobrinah in tudi duhovno bogati. Uspeli so. Nimajo potrebe po 
ničemer. A Bog je to videl drugače. On je dejal: »Vi tega ne 
veste, vendar ste reveži, vredni pomilovanja, ubogi, slepi in 
nagi.« Torej, ko so ljudje takšni, še posebej nagi in TEGA NE 
VEDO, mora biti nekaj hudo narobe. Gotovo se mora nekaj 
dogajati. Ali ni mogoče Bog zaslepil njihovih oči, kot je to storil 
Judom? Ali se Evangelij vrača nazaj k Judom? Ali se zgodovina 
ponavlja? Pravim, da se. 

Bog pravi, da je ta cerkev laodicejske dobe »siromašna«. Ta 
beseda izvira iz dveh grških besed, ki pomenita »prenesti« in 
»preizkušnja«. In nič nima opraviti s preizkušnjami, ki pridejo k 
resničnemu kristjanu, ker Bog opisuje kristjana v preizkušnji kot 
»blagoslovljenega« in njegovo obnašanje kot veselo, medtem ko 
ta opis zveni kot »revež in pomilovanja vreden«. Kako čudno. V 
tej dobi izobilja, v tej dobi napredka, v tej dobi obilnosti, kako bi 
v njej lahko bile preizkušnje? To je čudno, a v tej dobi izobilja in 
priložnosti, ko ima vsak mnogo in obstaja še veliko več za imeti, 
in z vsemi temi izumi, ki opravljajo naše delo in s tolikšnimi 
stvarmi, ki nam dajejo zadovoljstvo, NENADOMA ugotavljamo, 
da mentalne bolezni jemljejo tolikšen davek, da so alarmirali 
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avtoriteto nad moškim in se bom za to, kar sem povedal, 
opravičil. Ne morete reči, da se motim. Prav imam, ker stojim z 
Besedo in v Besedi. Če bi bili duhovno bogati, bi vedeli, da je to 
resnica. Nič ni resnica razen Besede. Pavel je dejal: »Ženi pa ne 
dovoljujem učiti, ne gospodovati nad možem.« Nikakor ne 
morete zavzeti mesta v petero-strani službi iz Efežanom 4 in ne 
prevzeti avtoritete nad možem. Sestra, bolje da poslušaš to 
Besedo. To ni bil Božji Duh, odkrivajoč se v duhovno 
napolnjenem življenju, ki ti je dejal, da pridigaš, kajti Duh in 
Beseda sta ENO. Govorita eno in isto stvar. Nekdo je storil 
napako. Nekdo je bil zapeljan. Zbudi se, dokler še ni prepozno. 
Satan je zapeljal Evo, tvojo mamo; sedaj on zapeljuje hčerke. 
Naj ti Bog pomaga. 

»Ničesar ne potrebujem.« Torej, če nekdo pravi: »Ničesar 
ne potrebujem,« bi prav tako lahko rekel: »Imam vse,« ali pa bi 
lahko rekel: »Ne želim ničesar več, ker sem že sedaj poln.« To 
lahko izrazite na kakršenkoli način hočete in vse to gre k temu 
dejstvu, da je cerkev samozadostna. Zadovoljna je s tem, kar 
ima. Ona ali misli, da ima vse, ali pa dejansko ima dovolj. In to 
je natanko tisto, kar vidimo danes. Katera denominacija ne trdi, 
da ima razodetje in moč in resnico? Poslušajte baptiste, oni 
imajo vse. Poslušajte metodiste, oni imajo vse. Poslušajte Cerkev 
Kristusa in vsi, razen njih, so zgrešili. Poslušajte, kaj govorijo 
binkoštniki, oni imajo polnost polnosti. Torej, oni vedo, da 
govorim resnico o njih, ker nobeden od njihovih priročnikov ne 
govori drugače. Vse to so lepo zapisali in na koncu dodali svoja 
imena in to zaključili. Bog preprosto nima ničesar več. In tam so 
tisti, ki preprosto ne želijo ničesar več. Oni ne verjamejo v 
ozdravljanje in ga ne želijo, čeprav je v Besedi. Tam so tisti, ki 
ne želijo Svetega Duha, četudi bi Bog odprl Nebesa in jim 
pokazal znak. 

Vsi ti govorijo in poskušajo dokazati, da imajo vse to ali pa 
da imajo dovolj. Pa vendar, ali je to resnica? Primer¬jajte to 
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še preden je bil čas, smo bili v Njegovih mislih. Mi smo v 
Njegovi ovčji čredi in na Njegovih pašnikih, a nikoli v Njegovih 
ustih. Toda kaj je v Gospodovih ustih? V Njegovih ustih je 
Beseda. Matej 4, 4: »On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj 
ne živi samo od kruha, ampak od vsake Besede, ki prihaja iz 
Božjih ust.« Beseda bi prav tako naj bila v naših ustih. Sedaj 
vemo, da je cerkev Njegovo telo. Ona je tu in zavzema Njegovo 
mesto. Kaj bo v ustih cerkve? BESEDA. 1. Petrovo 4, 11: »Če 
kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje Besede.« 2. 
Petrovo 1, 21: »Nikoli namreč nobena prerokba ni prišla po 
človeški volji, ampak so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili 
v Imenu Boga.« Kaj je torej narobe s temi ljudmi zadnjih dni? 
ONI SO ODŠLI VSTRAN OD BESEDE. ZA NJO NISO VEČ 
GOREČI. DO NJE SO MLAČNI. To bom prav sedaj dokazal. 

 Baptisti svojo veroizpoved in dogme temeljijo na 
Besedi in ne morete jih omajati. Pravijo, da so apostolski dnevi 
čudežev zaključeni in da krst v Svetem Duhu, ki sledi 
ponovnemu verovanju, ne obstaja. Metodisti pravijo (osnovano 
na Besedi), da ni vodnega krsta (škropljenje ni krst) in da 
posvečenje pomeni krst s Svetim Duhom. Kristusova Cerkev ima 
poudarek na krstu obnove in v mnogih primerih vstopajo kot 
suhi grešniki in izstopajo kot mokri grešniki. Pa klub temu trdijo, 
da njihova doktrina temelji na Besedi. Pojdite vse do konca in 
prišli boste do binkoštnikov. Ali imajo Besedo? Dajte jim test 
Besede in boste videli. Skoraj vedno bodo Besedo prodali za 
neko senzacijo. Če znate izvesti manifestacijo kot je olje, kri, 
jeziki in ostali znaki, pa če je to v skladu z Besedo ali ne, bo 
večina temu nasedla. A kaj se je zgodilo Besedi? Besedo so 
postavili na stran, zato Bog govori: »Grem proti vsem vam. 
Izpljunil vas bom iz Svojih ust. To je konec. V nobeni od sedmih 
dob nisem videl ničesar drugega kot to, da je človek bolj 
spoštoval svojo besedo, kot Mojo. Tako vas na koncu te dobe 
izpljunem iz Svojih ust. Vse je končano. Jaz bom zagotovo 
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govoril. Da, tukaj sem sredi cerkve. Amen Boga, zvesti in 
resnični bo razodel samega Sebe in TO BO PO MOJEM 
PREROKU.« O da, to je tako. Razodetje 10, 7: »V dneh glasu 
sedmega angela, ko bo zatrobil, se bo dopolnila Božja skrivnost, 
kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.« Tukaj je 
to. Pošilja potrjenega preroka. Po skoraj dva tisoč letih pošilja 
preroka. Pošilja nekoga, ki bo tako daleč od organizacije, 
izobrazbe in sveta religije, da bo kot Janez Krstnik in stari Elija 
slišal le Boga in bo imel »tako govori Gospod« in bo govoril za 
Boga. On bo Božja trobenta in ON, KOT JE NAVEDENO V 
MALAHIJI 4, 6, BO OBRNIL SRCA SINOV K NJIHOVIM 
OČETOM. On bo pripeljal nazaj izbrance zadnjih dni in oni 
bodo slišali potrjenega preroka, kako podaja natančno resnico, 
ravno tako kot je bilo pri Pavlu. Obnovil bo resnico, kot so jo 
imeli. In ti izbranci bodo tega dne z Njim in bodo tisti, ki 
resnično manifestirajo Gospoda in bodo Njegovo Telo in bodo 
Njegov glas in bodo vršili Njegova dela. Aleluja! Ali vidite to? 

Bežen pregled cerkvene zgodovine vam bo dokazal, kako 
točna je ta misel. V mračni dobi je bila Beseda za ljudi skoraj v 
celoti izgubljena. A Bog je poslal Luthra z BESEDO. V tistem 
času so luterani govorili v imenu Bogu. A so se organizirali in 
čista Beseda je bila ponovno izgubljena, ker je organizacija težila 
k dogmam in veroizpovedim in ne k enostavni Besedi. Niso 
mogli več govoriti v Božjem imenu. Potem je Bog poslal 
Wesleya in on je bil glas z Besedo v svojem dnevu. Ljudje, ki so 
sprejeli njegovo razodetje od Boga, so postali živa pisma, 
prebrana in znana vsem ljudem njihove generacije. Ko so 
metodisti padli, je Bog dvignil druge in tako se je skozi leta 
nadaljevalo vse do danes, ko so v tem zadnjem dnevu zopet v 
deželi ljudje, ki bodo pod njihovim glasnikom zadnji glas v 
zadnji dobi. 

Da, gospod. Cerkev ni več Božja »usta«. Ona ima le še 
svoja lastna usta. Zato se Bog obrača proti njej. On jo bo skozi 
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temi, ki hodijo mimo. A malo jih je. Kljub temu nam 
fundamentalistične cerkve danes zagotavljajo, da imajo milijone 
rešenih in celo napolnjenih z Duhom. Napolnjenih z Duhom? Ali 
lahko rečete za žene, ki hodijo naokrog z drobno nakodranimi 
kratkimi lasmi, kratkimi in dolgimi hlačami, majicami na trak, v 
hlačkah, vse pobarvane kot Jezabela, da so na¬polnjene z 
Duhom? Če so one dostojno oblečene in pravijo, da so 
kristjanke, potem sovražim že samo misel na to, kako bi bilo, če 
bi moral biti priča nedostojno oblečenim.  

Vem, da ženske ne krojijo mode. To počne Hollywood. 
Ampak poslušajte gospe, še vedno obstaja blago na metre in 
šivalni stroji. Ni vam potrebno kupovati tistega, kar je v 
trgovinah in potem to uporabljati kot opravičilo. To je smrtno 
resna stvar, v katero prihajam. Ali niste prebra¬li v Svetem 
Pismu, da ko moški pogleda žensko in si jo v srcu poželi, je z njo 
v svojem srcu že zagrešil prešuštvo? In recimo, da ste oblečene 
na tak način, da takšno stvar povzročate? Kljub temu, da ste 
resnične device brez takšnih želja, vas to postavi na mesto 
soudeleženk v grehu, čeprav se tega niti ne zavedate. Vseeno vas 
Bog drži za odgovorne in boste sojene. 

Jaz vem, da ve gospe ne marate takšnega pridigan¬ja, toda 
sestra, ti smrtno grešiš v tem, kar delaš. Sveto Pismo vam 
prepoveduje, da si strižete lase. Bog jih je dal namesto pokrivala. 
Dal vam je zapoved, da nosite dolge lase. To je vaša slava. Ko si 
postrižete lase, s tem pokažete, da ste zapustile vodstvo svojega 
moža. Kakor Eva ste odkorakale vstran in šle po svoje. Dobile 
ste volilno pravico. Vzele ste moško delo. Pustile ste svojo 
ženskost. Morate se pokesati in vrniti k Bogu. In da vse to ni bilo 
že dovolj slabo, jih je veliko med vami dobilo zamisel, da lahko 
zasedete prižnico in cerkvene službe, ki jih je Bog rezerviral za 
moške in samo za moške. Oh, dotaknil sem se boleče točke, ali 
ne? Torej, pokažite mi eno mesto v Svetem Pismu, kjer je Bog 
kdajkoli določil kakšno žensko, da pridiga ali prevzame 
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Sedaj vam želim pokazati, kako hudičevo je postalo to 
pehanje za denarjem. Cerkve so vložile vse sile, da bi pridobile 
več članov, predvsem bogatih. Povsod odmeva klic, s katerim se 
religija naredi tako privlačna in mamljiva, da lahko bogati in 
kultivirani in vsi, ki imajo posveten ugled, pridejo in postanejo v 
cerkvi aktivni. Toda ali ne razumejo, da če je bogastvo kriterij 
duhovnosti, potem svet že ima Boga, ima celega Boga in cerkev 
nima ničesar? 

»Praviš: premožen sem.« To dobesedno pomeni: »Imam 
duhovno bogastvo.« To zveni kot Tisočletno kraljestvo z zlatimi 
ulicami in Božjo prisotnostjo. A sprašujem se, če je temu tako. 
Ali je cerkev res bogata z duhovnimi Božjimi stvarmi? 
Raziščimo to laodi¬cejsko bogastvo dvajsetega stoletja v luči 
Besede. 

Če bi bila cerkev resnično duhovno bogata, bi se njen vpliv 
čutil v družbenem življenju. Ampak kakšno življenje živijo ti 
tako-imenovani duhovni in vplivni ljudje družbe? Tam zunaj v 
predmestju, v okrajih višjega razreda, tam je prepolno izmenjave 
žena, prostitucije in razbijaških tolp otrok, ki nepovabljeni 
prihajajo na zabave, kar zahteva visoko stopnjo domovinske 
škode. Nemoralnost je v pomešanih seksualnih odnosih, 
zasvojenosti z drogami, kockanju, krajah in zla vseh vrst, 
dosegla najvišjo točko vseh časov. In cerkev gre naprej trdeč, 
kako čudovita je ta generacija, kako polne so cerkve in kako se 
celo domorodci odzivajo na misijonarskih področjih. Cerkev je 
ljudi predala zdravnikom, predvsem psihiatrom. Njihovo 
blebetanje, da so duhovno bogati, gre preko mojega dojemanja. 
To ni resnica. Oni so bankrotirali in tega ne vedo. 

Dobro poglejte okrog sebe. Opazujte ljudi, ki hodijo mimo. 
V množicah, ki jih vidite, ali lahko pokažete tiste ljudi, ki imajo 
videz kristjanov? Poglejte kako se oblačijo, poglejte kako se 
obnašajo, poslušajte kaj govorijo, glejte kam gredo. Gotovo bi 
moral biti kakšen pravi dokaz ponovnega rojstva med vsemi 
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preroka in nevesto, v kateri bo Božji glas, osramotil. Da, res je, 
ker v zadnjem poglavju Razodetja v 17. vrsti¬ci govori: »In Duh 
in nevesta pravita: ›Pridi!‹« Še enkrat bo svet neposredno od 
Boga, tako kot ob dnevu Binkošti, slišal; toda nevesta Be¬sede 
bo, tako kot v prvi dobi, zavržena. 

On je zaklical tej zadnji dobi: »Imaš Besedo. Imaš več 
Svetih Pisem kot kdajkoli, a glede Besede ne delaš ničesar, razen 
da jo deliš in drobiš na koščke in jemlješ, kar želiš, puščaš pa 
tisto, česar ne želiš. Ne zanima te, da bi jo ŽIVEL, ampak bi o 
njej le razpravljal. Bolje bi bilo, da bi bil hladen ali vroč. Če bi 
bil hladen in bi jo zavrnil, bi to lahko prenesel. Če bi žarel od 
gorečnosti, da bi spoznal njeno resnico in jo živel, bi te zaradi 
tega hvalil. A ko zgolj vza¬meš Mojo Besedo in je ne spoštuješ, 
te moram v zameno zavrni¬ti, ne da bi te spoštoval. Izpljunil te 
bom, ker se Mi gnusiš.« 

Vsi vemo, da vam je zaradi mlačne vode v želod¬cu slabo. 
Če želite bruhati, je mlačna voda najboljša pijača. Zaradi mlačne 
cerkve je Bogu slabo in On je dejal, da jo bo izpljunil ven. To 
nas spominja na to, kako se je počutil pred potopom, ali ne? 

O Bog, daj da bi bila cerkev hladna ali vroča. V najboljšem 
primeru bi morala biti goreča (vroča). Ampak ni. Sodba je bila 
izrečena. Ona ni več Božji glas svetu. Ona bo še naprej trdila, da 
je, a Bog pravi, da ni. 

Oh, Bog ima še vedno glas za ljudi sveta, tako kot je dal glas 
nevesti. Ta glas je v nevesti, kot smo že povedali in kas¬neje 
bomo o tem še več govorili. 

(2) Razodetje 3, 17-18: »Praviš: premožen sem, obogatel 
sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in 
bednež, ubog, slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od Mene zlata, v 
ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se 
pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote, ter mazila, da si 
natreš oči in spregledaš.« 
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Poglejte na prvi del te vrstice: »Praviš.« Vidite, oni so 
govorili. Oni so govorili kot Božja usta. To natanko potrjuje 
tisto, kar sem govoril o pomenu 16. in 17. vrstice. Toda čeprav 
oni to govorijo, še ne pomeni, da imajo prav. Katoliška cerkev 
pravi, da govori v Božjem imenu, govoreč da je ona zanesljiv 
Gospodov glas. Da so lahko določeni ljudje tako duhovno 
pokvarjeni, presega vse moje dojemanje, toda oni proizvajajo v 
skladu s semenom, ki je v njih in mi vemo, od kod to seme 
priha¬ja, ali ne? 

Laodicejska cerkev govori: »Bogata sem in sem obogatela 
in ničesar ne potrebujem.« To je bila njena lastna ocena. Ona je 
pogledala nase in je to videla. Dejala je: »Bogata sem,« kar 
pomeni, da je bogata v posvetnih stvareh. Baha se v obraz 
Jakobu 2, 5-7: »Poslušajte, moji ljubi bratje! Ali ni Bog izbral 
tistih, ki so revni na svetu, a bogati v veri in dediči kraljestva, ki 
ga je obljubil vsem, kateri Ga ljubijo? Vi pa ste osramotili 
reveža. Ali vas ne zatirajo in vlačijo pred sodišča prav bogati? 
Mar ne sramotijo ravno ti čudovitega Imena, ki je bilo klicano 
nad vas?« Jaz NE govorim, da bogata oseba ne more biti 
duhovna, vendar vemo, da Beseda pravi, da je takšnih malo. 
Revni so tisti, ki prevladujejo v telesu prave cerkve. Če cerkev 
postane polna bogastva, vemo le eno stvar: nad njenimi vrati je 
bilo napisano "Ichabod" (Ichabod - Slava Božja je odšla - 
op.prev.)! Tega ne morete zanikati, ker je to Beseda. 

Ko govorimo o cerkvenem bogastvu – še nikoli ni bilo tam 
takšnega razkazovanja bogastva. Lepa svetišča se po številu 
množijo, kot še nikoli doslej. Različne skupine tekmujejo med 
sabo, da bi videle, kdo lahko zgradi kaj večjega in lepšega. In oni 
gradijo izobraževalne centre, vredne neprecenljive milijone. Te 
stavbe so izkoriščene le uro ali dve na teden. To ne bi bila tako 
strašna stvar, vendar pričakujejo, da bo ta kratek čas, ki je 
namenjen za izobraževanje otrok, nadomestil ure vzgoje, ki bi 
morale biti podane doma. 
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Denar se je stekal v cerkve, dokler različne denominacije 
niso postale lastnice delnic in obveznic, tovarn, črpališč nafte in 
zavarovalnic. Svoj denar so vlagale v socialne in pokojninske 
fonde. To zveni dobro, a to je postala duhovnikom zanka, kajti 
če bi hoteli zapustiti svojo skupino zaradi več svetlobe ali Božje 
ljubezni, bi s tem izgubili svojo pokojnino. Tega večina ne more 
prenesti in zato ostanejo s svojo pritiskajočo skupino. 

Ne pozabite, da je to zadnja doba. Vemo, da je to zadnja 
doba, ker se je Izrael vrnil nazaj v Palestino. Če verja¬memo, da 
On zares prihaja, potem mora biti s tisti¬mi, ki gradijo tako 
razkošno, nekaj narobe. Človeku pride na misel, da načrtujejo 
ostati tu za vedno ali pa da je do Jezusovega prihoda še na 
stotine let. 

Ali veste, da se danes gleda na religijo kot na velik posel? 
Absolutno dejstvo je, da v cerkve nameščajo poslovne 
managerje, ki skrbijo za finance. Ali je to tisto, kar želi Bog? Ali 
nas v Apostolskih delih Njegova Beseda ne uči, da je sedem mož 
polnih Svetega Duha in vere služilo Gospodu v poslovnih 
zadevah? Gotovo lahko vidite, zakaj je Bog dejal: »Ti praviš, da 
si boga¬ta; Jaz tega nikoli nisem dejal.« 

Obstajajo radijski programi, televizijski programi in številna 
cerkvena prizadevanja, ki stanejo milijone in milijone dolarjev. 
Bogastvo se steka in steka v cerkev, članstvo se povečuje skupaj 
z denarjem, delo pa kljub temu ni opravljeno tako, kot takrat, ko 
še ni bilo nobenega denarja, ampak so ljudje počivali le na 
zmožnostih, ki so jim bile dane od Svetega Duha. 

Tam so plačani pridigarji, plačani pomočniki, plačani 
uslužbenci za glasbo in izobraževanje, plačani zbori, plačani 
redarji, programi in razvedrilo – vse to stane ogromne vsote, a ob 
vsem tem moč upada. Da, cerkev je bogata, a moči ni tam. Bog 
se premika s Svetim Duhom, ne s količino denarja ali talenta v 
cerkvi. 


