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1 Dober večer,  prijatelji.  Vstanimo sedaj za trenutek zaradi  molitve,  medtem ko
sklanjamo naše glave.

Naš Nebeški Oče, medtem ko poslušamo to čudovito pesem, razmišljamo o tem, da
si Ti blizu. In mi molimo, da nas Ti nocoj sprejmeš, Gospod, kakor Svoje otroke. Odpusti
nam vse naše grehe in prestopke ter nam daj Svoje blagoslove, ker smo mi ljudje v
potrebi.

In v tej veliki uri, v kateri sedaj živimo, vidimo da svet z leti postaja vse temnejši in
temnejši, a Gospodov prihod postaja vse svetlejši in svetlejši, tako kot On razodeva
Sebe v Svoji Besedi in v Svoji manifestaciji. Gospod, mi smo nocoj zopet prišli, da bi se
udeležili službe in da bi molili k Tebi, Gospod, da nam odpreš tretji Pečat te Knjige, da bi
nam bilo to oznanjeno, da bi vedeli, kaj storiti, kako živeti in kako bi bili boljši kristjani.

2 Jaz molim, Bog, da storiš, da vsak ne-kristjan, ki je nocoj tukaj, spozna, da si mu Ti
potreben. Daruj to. In jaz molim, nebeški Oče, da vsak na novo rojeni kristjan spozna,
da  mora  živeti  še  bližje,  kot  je  v  preteklosti,  tako  da  bi  lahko  bili  vsi  v  enotnosti
krščanske vere in ljubezni.

Daruj, da bi bila nocoj v naši skupnosti ozdravljena vsaka bolna oseba, Gospod. Oni
se zavedajo, da si jim Ti potreben. In jaz molim, Oče, da Ti blagosloviš vse, kar bo
storjeno ali rečeno, na Tvojo čast in slavo. Mi to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

3 Tega večera smo se zopet zbrali skupaj, ta teden v sredo in mi nocoj zaupamo v
Gospoda, da bo velik izliv Njegovih blagoslovov na Njegovo Besedo. Tudi danes sem
proučeval kot po navadi in poskušal sem razmišljati  o stvareh, ki  bi  jih bilo najbolj
primerno povedati in kako bi jih povedal in zanašam se na Boga, da mi da razlago in
pomen te Besede, ki je napisana. In hvaležen sem Njemu za to, kar je On storil za nas
skozi ta teden, tako da imamo odpiranje teh Pečatov.
4 In jaz… Morda bi bilo dobro, če bi v nedeljo zjutraj... Saj veste, mnogokrat… Mi ne
želimo, da bi bili narobe razumljeni, ampak saj veste, to boste dobili na ta način. Tako
da morda v nedeljo zjutraj,  če ima kdo v svojih mislih glede tega vprašanje,  da bi
napisal listek in ga predal tukaj izza pridigalnice v soboto zvečer, tako da bom lahko
videl,  kaj  je  to.  In  potem  bom  v  nedeljo  zjutraj  poskusil  odgovoriti  na  to,  če  je
Gospodova volja. Mislim, da bi bilo to bolje od tistega, kar bi načrtovali, ker je to včasih
napačno razumljeno, saj veste in na ta način bi jaz... Saj veste, bilo bi bolje, če bi jaz to
pojasnil. To bo točno tako kot bi moralo biti.

Ker jaz včasih…

5 Nekdo me je danes poklical in dejal tole… Poklical je in želel vedeti, če je to res, da
ko pride vzetje, da bo le eden iz Jeffersonvillea in eden iz New Yorka in da bodo ostali iz
drugih celin. Torej, jaz… Vidite, to je popolnoma napačno razumljeno.

Potem je nekdo rekel, če nam naš Gospod v soboto zvečer da zadnji Pečat, potem
bo v nedeljo zjutraj Jezus tukaj. Torej, to je… Vidite? Vi nikar... To ni tako. Mi ne vemo.
Če vam kdo pravi, da ve, kdaj bo On prišel, morate vedeti, da se moti že na začetku, ker
tega ne ve nihče. Ampak mi želimo danes živeti  tako, kot da bi se to zgodilo ravno
sedaj.

6 Sedaj  vas  bom  poskusil  za  trenutek  malo  stresti,  zato  bodite  pripravljeni.
Verjamem, da bo Jezus prišel v manj kot treh minutah od sedaj - po Njegovem času. Ali
veste, koliko časa je to? Približno petintrideset let. Vidite, tisoč let je pri Njem samo en
dan. Ali vidite? Torej, ko slišite... Apostol je tukaj dejal: »Ta čas je blizu.« Tukaj: »Čas
je blizu.« Apostol je to dejal v Razodetju. Ali veste, kako dolgo je to trajalo? To ni - to je
bilo za Boga šele včeraj, oziroma niti ne pred dvema dnevoma. In vidite, če so to tri
minute, če je do Njegovega prihoda manj kot tri minute (vidite, to bi bilo za nas okrog
trideset let, ali približno nekaj takega), poglejte, kaj pomenijo tri minute za Njega. On že
vstaja, da bi prišel. Tako mi…

7 Včasih, ko tukaj prebirate, kako On govori v skladu s terminologijo Besede, to ni na
naš način. In potem, če bi vedel, da bo On prišel jutri zvečer, bi tudi jutri proučeval in ga
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prosil, da mi da sporočilo za četrti Pečat in jaz bi prišel sem, da bi to pridigal na isti
način. Vidite? Jaz želim delati vsak dan točno tako, kot bi delal ob Njegovem prihodu. In
jaz ne poznam nobenega boljšega mesta, kot da bi bil ujet v svoji službi, na delovnem
mestu. Tako da samo nadaljujmo, dokler On ne pride.

Včasih, ko beremo... Torej, bodite zelo previdni. In ko berete… Vzemite kasete in
jih pozorno poslušajte, saj boste to na kasetah dobili, kajti oni so ponovno poslušali
kasete in so res dobre in jasne, tako da vam bo to na njih pojasnjeno.

8 Torej, vsi v ljubezni s Kristusom, jaz nocoj upam in naj Ga vsak ljubi. Povedal vam
bom nekaj, kar včasih med ljudmi povzroča zmedo: marsikdo pride sem, ki se ni udeležil
prvega dela službe, ali vidite? In potem pridejo in slišijo, kako se sklicujete na nekaj od
prej, poudarite nekaj od prej in oni jemljejo to, kar je bilo rečeno, vendar niso slišali
prvega dela. In potem je vse to za njih zmešnjava. Zaradi tega mislijo, da je bilo nekaj
povedano drugače, vendar ni bilo.

Če imate vprašanje,  ki  ga ne razumete,  ga samo napišite na list  papirja in ga
prinesite kadarkoli od sedaj pa do sobote zvečer in jaz bom poskusil v nedeljo zjutraj...
Če ta stvar povzroča zmedo, pravite: »No, sprašujem se, kaj je to pomenilo. Jaz tega
nisem razumel.«  Saj  veste,  kaj  mislim.  Torej,  jaz  bom v  nedeljo  zjutraj  poskušal
odgovoriti na to, če je Gospodova volja.

9 Torej, nocoj bomo znova brali iz stare blagoslovljene Besede, iz 6. poglavja in nocoj
bomo začeli s tretjim Pečatom. In to je 5. vrstica, 5. in 6. vrstica. Jutri zvečer bi morali
končati s štirimi jezdeci: bel konj in rdeč konj, črn konj in bled konj. In želim povedati
tole, da vedno, celo do danes zjutraj okrog…

Jaz  sem vstal  zares,  zares  zgodaj  in  pričel  z  molitvijo  še  preden  so  se  stvari
premaknile in tudi čez dan sem nadaljeval z molitvijo.

10 Toda zgodaj zjutraj je prišel Sveti Duh tja, kjer sem bil. In videl sem ta Pečat tako
jasno, kot karkoli, kako se sedaj odpira, popolnoma natančno. Torej, On me sliši, jaz to
vem. In jaz sem zelo hvaležen. Torej samo spomnite se, da se tukaj nekaj dogaja, upam
da vi to lahko opazite. Vidite? Tukaj se nekaj dogaja. Jaz bi enkrat želel preizkusiti to
cerkev in videti, ali bi pravzaprav lahko opazila nekaj, preden bi se to dejansko zgodilo.
Sedaj  si  zapomnite,  zapomnite  si,  kaj  sem vam povedal  in  sedaj  naj  nam Gospod
pomaga.

11 Sedaj v 5. vrstici:

Ko je odtrgalo tretji Pečat, sem slišal, kako je tretje živo bitje reklo: »Pridi… poglej!
« In glej, prikazal se mi je črn konj, in tisti, ki ga je jezdil, je držal v roki tehtnico.

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

12 Torej, dajmo temu nekoliko podlage, pa tudi Pečatom, ki smo jih že obdelali, kajti
tako kot v cerkvenih dobah, zakaj, mi poskušamo dati temu na nek način eno ozadje, da
se to malce prekriva. Pravzaprav je tudi z dobami v Pismu tako, ena se prekriva preko
druge, točno tako, kot vzpenjanje po lestvi, vzpenjanje po korakih, natančneje, eden
teče navzdol do drugega in prihaja nazaj tako, kot greš navzgor po korakih.

13 Torej, ti Pečati… To je zapečatena Knjiga odkupitve. Ali vsakdo to razume? In ta
Knjiga je zapečatena s sedmimi Pečati. To je sedem krat zapečatena Knjiga. Vidite?
Zapomnite si, kot smo to narisali za vas in vzeli od Jeremije in ostalih. Torej oni... Ko so
oni imeli… Oni so to pisali na ta način na kosu rokopisa, oziroma papirja, pravzaprav to
ni bil  papir, temveč bolj koža, ki so jo zvijali  na ta način. Torej to… In potem je bil
njegov konec puščen na ta način, da kaže na to, kar je bilo v njem. Potem tudi naslednji
zavzema isto mesto in se zvija na isti način, zvija se tako in potem je tukaj na koncu to
odcepljeno na ta način in puščen je drugi list. Torej, to je bila sedem krat zapečatena
Knjiga.

14 Mi do nedavnega nismo imeli takšnih knjig, kot je ta. V starih časih so bile knjige v
obliki zvitkov. Bile so zvite. In ko so želeli priti do določenega področja ali česarkoli… Če
bi bilo Sveto Pismo zvito in bi želeli brati knjigo Izaije, potem bi odprli pri Izaiji in to
odvili na ta način ter brali. In ta Knjiga odkupitve je sedem krat zapečatena.

Mi ugotavljamo, da Jagnje prihaja ven in jemlje Knjigo iz rok Tistega, ki sedi na
prestolu in prelamlja Pečate in Pečate odpira ljudem. In tam se nahajajo štiri živa bitja,
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ki smo jih obdelali v cerkvenih dobah (ta ista štiri živa bitja, ki jih vidite ves čas skozi
Pismo) in to so tista, ki najavljajo, da so ti Pečati prelomljeni. Sedaj… In mi vidimo, da je
to Knjiga odkupitve.

15 Potem smo šli nazaj in dobili sorodnika Odkupitelja in si ogledali, kaj je bilo Njegovo
delo. Torej, vsa ta leta je Kristus opravljal odkupiteljsko delo sorodnika. Torej, vsi ki to
razumejo, naj rečejo »amen«. On je opravljal delo sorodnika Odkupitelja, toda prišel bo
čas, ko bo delo odkupitelja končano. In ko bo delo odkupitelja končano, potem bo On
zapustil Božji prestol, kjer sedaj sedi. Vendar to ni Njegov prestol. »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.« To ni Njegov prestol. To pripada Božjemu Duhu. Kristusu,
Jagnjetu to ne pripada. On je učlovečeni Bog, kar je isti Bog, ki se je učlovečil.

16 On vstaja s prestola. Najprej je bil objavljen razglas: »Kdo je vreden, da pride in
vzame to Knjigo odkupitve?« Vidite, kajti to je celoten načrt odkupitve od Adama naprej
in za vse, kar je Adam izgubil. Nič ni bilo izgubljeno do Adama, vendar je bilo po Adamu
vse, kar je bilo na zemlji, izgubljeno. Vso stvarstvo je bilo izgubljeno in vse je padlo
skupaj  z  Adamom.  Prešlo  je  čez  prepad,  od  koder  se  nihče  ni  mogel  vrniti,  brez
kakršnekoli poti sploh. Človek, ko je grešil, je zapustil svojo pot… Ni si pustil poti za
nazaj.

17 Ko je bilo to vprašanje postavljeno, je bil Janez, pisec Razodetja (Janez prerok), v
viziji in je to videl. In ni bilo človeka v nebesih, ni bilo človeka na zemlji, niti človeka pod
zemljo, ni bilo nikogar, ki bi bil vreden, da bi vsaj pogledal v Knjigo. Vidite? Sedaj samo
razmislite o tem. Jagnje je prišlo naprej in vzelo Knjigo. Sedaj je bilo Janezu rečeno, naj
več ne joka. On je dejal: »Glej, zmagal je Lev iz Judovega rodu in On lahko vzame
Knjigo in jo odpre.« Tako, on se je ozrl, da bi videl Leva, toda videl je Jagnje. Starešina
ga je poklical in dejal: »Lev je zmagal.« Toda ko je prišel in pogledal, je videl Jagnje, ki
je prihajalo s prestola.

18 Torej, on ni nikoli prej tega opazil. Zakaj? On je bil tam v preteklosti, ko je opravljal
Svoje posredniško delo, ker je On krvavel za ljudi, posredoval za ljudi, za zadnjo dušo,
ki je bila vstavljena v Jagnjetovo Knjigo življenja pred stvarjenjem sveta, dokler ne bi
vstopila. Tam jih bo natanko toliko in to je to. To je vse. Drugi sploh ne bodo hoteli
vstopiti, oni nimajo želje, da bi vstopili.

In tako, ko bo zadnja duša vstopila, potem je čas odkupitve končan. Potem Jagnje
prihaja naprej, da zahteva svoje pravice za to, kar je odkupilo in to je celotno stvarstvo.
Zemlja in vse ostalo pripada Njemu. Vidite? On je to odkupil s Svojo lastno krvjo. In ko
prihaja, da bi vzel to Knjigo, da bi jo odprl, zakaj, moj, to je bilo… Janez ni več jokal.
Pogledal je in to Jagnje je bilo zaklano Jagnje. Bilo je že zaklano, vendar je ponovno
oživelo.
19 Torej, mi smo ugotovili, da je zaklano Jagnje krvaveče Jagnje, ki nenehno krvavi.
Bilo je ubito. Po tistem, ko je bilo ubito, je ponovno vstalo in sedlo na prestol, govoreč
na ta način v ozadju prestola in je posredovalo za vse te duše, ki bodo prišle. Ko se je
pojavila zadnja in je bilo vse kompletno, je Bog še vedno držal to Knjigo odkupitve.
Vidite? Torej, On ravno sedaj opravlja delo Sorodnika. Tako kot je Boaz odšel tja dol in
je Ruta samo sedela ter čakala, dokler Boaz… Mislim na Boaza, dokler je opravljal delo
sorodnika odkupitelja.

20 Ali  se spomnite, da sem nedolgo tega pridigal o tem? Ruta na paberkovanju in
Ruta… Karkoli je naredila in vse tja dol in zadnja stvar, Ruta je čakala (Ali se spomnite,
kako  sem jo  tipiziral  s  Cerkvijo?),  medtem ko  je  Boaz  šel  dol,  da  bi  opravil  delo
odkupitve. In on je to storil. Udaril je s svojo sandalo, podal svoje pričevanje in odkupil
Naomi ter skozi to dobil Ruto.

Ruta je samo čakala, ker je svoje že dokončala. Ona je storila vse ostale stvari,
vendar je ona čakala.  Torej,  in potem ko… Cerkev čaka, mnogi  med njimi počivajo
(večina jih počiva v zemeljskem prahu), medtem ko On opravlja Svoje delo sorodnika
Odkupitelja.

21 Torej, svet kar naprej postaja slabši in greh se grmadi in bolezni in težave in smrt
in žalost. Brezverni možje in brezverne žene umirajo. Razjeda jih rak in vse ostalo, ker
ne morejo doseči dovolj ustrezne vere, da bi prišli ven in to premagali.

Sedaj poglejte, takrat ko je vse končano, ko je bilo Njegovo posredovanje končano,
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On prihaja naprej in jemlje Knjigo iz Njegovih rok. In potem so Janez ter vsi v nebesih in
duše pod oltarjem pričeli vzklikati. Mi bomo to imeli ponovno v šestem Pečatu. In kako
so se veselili ter padli dol (te starešine) in izlili molitve svetih. In duše pod oltarjem so
vzklikale: »Vredno si, ker si nas odkupilo Bogu in mi se vračamo nazaj na zemljo, da bi
živeli kot kralji in duhovniki.« Oh, tam je bila velika…

22 In Janez je dejal, da je vse v nebesih, vse pod zemljo in vsi, ki so Ga slišal, hvalili
Boga zaradi tega. Zagotovo je Janez tam našel svoje ime, saj veste… in ves ta čas.

Potem je dejal: »On je vreden, da vzame to Knjigo odkupitve.« Sedaj to ne pripada
več Sodniku. To pripada Odkupitelju in On je dokončal delo odkupitve.

Sedaj bo On pokazal Cerkvi, kaj je storil. Vidite? Potem On ravno vzame… Toda
Knjiga je zaprta. Nihče ni ničesar vedel. Oni so vedeli, da je bila tam Knjiga odkupitve,
toda  da  bi  morala  biti  razodeta  v  zadnjih  dneh  v  skladu  z  Razodetjem 10,  ko  bo
sedmemu angelu dano Sporočilo o tem, ker je tam rečeno, da bo v času oglaševanja
sedme  cerkvene  dobe…  Sedmi  angel,  ko  se  on  oglasi,  bodo  vse  Božje  skrivnosti
dokončane, v njegovem času. In potem ko je to razodeto, pride angel iz nebes, ki je bil
Kristus. Sedaj si zapomnite, ta angel je na zemlji, glasnik.

Kristus prihaja dol - vi ga vidite v 10. poglavju Razodetja - kako postavlja eno nogo
na zemljo in drugo na morje, z mavrico okrog Svoje glave, oči in noge kakor ogenj in
tako naprej, dviga Svojo roko in prisega pri Njem, ki živi na veke vekov na prestolu, da
časa več ne bo.

23 In ko je On zaprisegel, se je oglasilo sedem Gromov in pisec - ta, ki je bil vzet gor,
je moral napisati to, kar je videl. On je začel zapisovati. On je dejal: »Ne zapisuj tega,
kajti to… Ne zapisuj tega. To je ena…« On je dejal: »Zapečati to.« Kaj je v njem? »
Zapečati,  tega nikar  ne povej.« Vidite? To bo razodeto,  a to v Besedi  sploh ni  bilo
zapisano.

In takrat ko je On začel odpirati Pečate, ugotavljamo da so bili povsem zmedeni. Ko
je On odprl prvi Pečat, si je mislil: »Torej, tukaj bo On dejal: ›In to bo prišlo tako-in-
tako, vzelo bo prestol in nekdo, ki je odrejen, bo naredil to, in to bo naredilo tisto.‹«
Toda, ko se je to zgodilo, je tukaj prišel ven bel konj z jezdecem, ki je jezdil na njem.
Dobro: »On ima v rokah lok in po določenem času mu je bila dana krona.« On je dejal:
»To je vse.«
24 Potem se je Jagnje obrnilo nazaj in prelomilo še en Pečat in izšel  je jezdec na
rdečem konju. On je imel… Dan mu je bil meč in je nameraval povzročiti vojno in dana
mu je bila velika moč, da odvzame mir z zemlje ter da se ubijajo med sabo. To je bila na
nek način še vedno skrivnostna stvar, ali ni bila, ko je On to odprl? In potem gre naprej
in govori, da bodo v dneh tik pred temi sedmimi Gromovi vse te skrivnosti razodete.

25 Sedaj poglejte. Potem ugotavljamo, kar smo to proučevali skozi vse dobe, mi smo
imeli reformatorje, ne preroke, temveč reformatorje. Vsaka služba je prenašala svoje
lastno delo. Podobno kot je nek človek, ki je operater na telefonu, on pravzaprav ni pravi
električar. On lahko opravi nek manjši del posla glede tega. In na primer, če je človek
monter, on zagotovo… Če človek koplje luknje za drogove in nikoli ni imel opravka z
linijami, je bolje, da se drži vstran od linij. On bi lahko nekaj zamešal ali kaj podobnega.
26 Toda če bi bila v zadnjem dnevu zadnjega dela cerkve resnična stvar razodeta, je to
takrat, ko nam je Bog dejal, da nam bo to poslal v skladu s Pismom in mi smo vseskozi
preiskovali, da je On to napovedal, da se bo Elijev duh vrnil v neki osebi.

Torej, jaz mislim, da je bilo to popolnoma pojasnjeno in mi pričakujemo, da se bo
to nekje zgodilo. V zadnjih dneh se mora nekje pojaviti ena maziljena oseba. Vi boste
slišali mnoge fanatike in vse ostalo, toda to samo poskuša… To je hudič, ki poskuša
oddaljiti ljudi od tega pravega, ko… Vidite? Toda to bo pravilno potrjeno. Vi veste, kdo je
bil Elija. Bodite pozorni na to in potem boste vedeli. Torej, ti izbrani bodo vedeli, a drugi
ne bodo. Drugi tega zagotovo ne bodo vedeli. Oni bodo to zgrešili na milijone milj.
27 Mi smo že šli skozi vse to in smo pokazali, kako so zgrešili Janeza, kako so zgrešili
Elijo, kako so zgrešili Jezusa in kako so zgrešili vse te na celi črti. Oni bodo storili isto
stvar, ker je Sveto Pismo dejalo, da bodo. Tako da bo v tem času to zelo ponižno. To bo
tako zelo preprosto. To bo povzročilo, da bodo ljudje od tega odpadli. To je zanje preveč
preprosto. Ugotovili smo, da vedno, ko ljudje postanejo pametni in izobraženi in veliko
vedo, potem oni enostavno… To je vrsta ljudi, ki enostavno zgreši. Vidite?
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Jezus  ni  nikoli  vzel  takšne  vrste  ljudi,  da  bi  bili  Njegovi  učenci.  On  je  vzel
neizobražene ljudi - ribiče in nihče ni bil v povezavi z njihovimi cerkvami ter ostalimi
stvarmi. On je enostavno vzel navadne ljudi, pobiralce davkov, kmete, ribiče in tako
dalje, da bi opravili Njegovo delo, vidite, ker so vedeli, da so nič in potem je On lahko iz
njih naredil nekaj. Vidite? In dokler so se držali tega, da so nič, je Bog lahko deloval.
Toda ko so začeli misliti, da nekaj vedo, potem vi ne veste nič od tega, kar bi morali
vedeti, Sveto Pismo tako govori. Tako, mi to ugotavljamo.

28 Mi vidimo, da so te skrivnosti morale biti razodete. In zakaj ostali ljudje - Wesley,
Luther in ti veliki reformatorji, ki so prinesli opravičenje in posvečenje ter ta binkoštna
doba  s  krstom v  Svetem Duhu  in  ostalimi  stvarmi,  zakaj  oni  niso  mogli  ujeti  teh
sporočil? Zakaj jih oni niso prejeli? Zato, ker so bili reformatorji. Vidite?

Ravno tako vzemimo to z druge strani. To so bili ljudje, ki so se pojavljali in imeli
silo  kot  kralji,  vendar  niso  bili  kralji.  Vidite?  Vi  morate  opaziti  svetopisemsko
terminologijo o čemerkoli. Vidite? Sedaj poglejte. V tem je bil razlog vseh teh tavanj, kar
se tiče skrivnostnega dela opravičenja, skrivnostnega dela posvečenja, skrivnostnega
dela krsta v Svetem Duhu in zakaj… Kakšne vrste je… Ali je Eva jedla jabolko ali je jedla
pomarančo ali kaj drugega, vidite? Kaj je bilo kačje seme? Ali je pravilen krst v Ime
Očeta, Sina in Svetega Duha ali v Ime Gospoda Jezusa. In oh, na stotine teh stvari je
ostalo nedokončanih - odprtih, vidite.

29 In potem mora v  zadnjem času ta  oseba priti  in  odkriti  to  stvar,  vidite,  mora
razstaviti Pismo. To bo potrjeno na pravilen način. Da, gospod. Torej, to ne bo veliko,
kot neka velika stvar. To bo videti kot tukaj v Svetem Pismu, to ne bo nekaj velikega.

Koliko večje je to moralo bilo, ko je Janez prišel tja dol in krščeval. Samo pomislite
sedaj, starodavni preroki… Vseskozi tja nazaj, Izaija, Malahija in vsi ti  so govorili  o
Njem, kdaj bo prišel in ko je prišel - je bil enostavno sam, star neizobražen mož, z brado
čez obraz in lasmi, ki so mu viseli kot mehki črvi in ovit z velikim kosom jagnjetove
kože, brez kakršnekoli izobrazbe. Kolikor mi vemo, on v vsem svojem življenju ni šel niti
en dan v šolo. Prišel je ven iz puščave - sploh ni bil dobrodošel za pridigalnico in je stal
je  tam  zunaj  ob  reki  Jordan  in  začel  klicati  ljudi,  da  se  pokesajo.  Ali  si  lahko  to
predstavljate?

30 Sveto Pismo je dejalo, da bo v tistem dnevu vse tako veliko, vse dokler višine ne
bodo  postale  nižine  in  dokler  se  vsa  nizka  mesta  ne  povišajo  (da,  gospod)  in  vsa
neravna mesta bodo poravnana. Zakaj,  jaz si  jih lahko predstavljam, videč jih tam
zunaj, kako razmišljajo. Janez bi prišel ven, oziroma ta velik Kristusov predhodnik in bi
spremenil vso puščavo ter ji ponovno vrnil zelene površine. Vidite?

Jaz si lahko predstavljam, da so oni imeli že vse urejeno, točno tako, kot imajo tudi
danes. Vendar je bilo to tako ponižno, da so celo apostoli to zgrešili. Oni so dejali: »
Torej,  zakaj  Pismo pravi…? Ti  boš odšel  tja  gor  in  boš predan.  Zakaj  potem Pismo
govori, da mora najprej priti Elija?«

On je dejal: »On je že prišel, toda vi tega niste vedeli.« In s Sinom Človekovim,
bodo naredili isto stvar. Toda: »Janez,« je On dejal, »je naredil točno to, za kar je bil
odrejen, da naredi in oni so mu storili točno to, kar so morali storiti.« In dejal je: »Tako
mora tudi Sin Človekov trpeti.«

Zakaj, tam ni bilo, predvidevam, niti tretjine celotne judovske rase, ki so vedeli, da
je Jezus sploh bil na zemlji. Oni so morda slišali o nekem fanatiku nekje tam spodaj,
vendar niso bili pozorni na to. Oni so šli samo naprej. »On je prišel k svojim, a njegovi
Ga niso sprejeli.«

31 Torej,  tam je,  kjer  jaz  verjamem, niti…  Torej,  ni  bilo  rečeno,  da  bo  On prišel
skrivoma, toda vzetje bo skrivnost! Tako, če je bilo že to, ko je On prišel, tako skrivno,
koliko bolj bo skrivnostno vzetje! Oni tega ne bodo vedeli. Odkrito bodo dejali: »Jaz sem
pa mislil, da bi mi morali imeti vzetje. In kaj je z vso to sodbo na zemlji?«

Dejal je: »To se je že zgodilo in vi tega niste vedeli.«

To bo tako… Točno tako, kot tat ponoči. Kot v neki knjigi, ki sem jo nekoč bral. Vi
veste… Kako se je imenovala? Romeo in Julija - je bilo to, kaj je bilo? Nekateri… na nek
način sta naslonila lestev na hišo (to je že dolgo časa nazaj) in on je prišel ter jo sredi
noči odpeljal ven.

32 Torej, na ta način se bo to zgodilo in bodo izginili. Ne bodo poslali navzdol skupine
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angelov z lopatami, da bi izkopali grobove. Sveto Pismo je dejalo, da bomo spremenjeni,
še preden bi lahko trenili z očesom, samo v enem hipu. In vse bo tako hitro končano.

Rekli bodo samo, da je nekdo izginil. Dobro, lahko si zamišljam. Če bi lahko danes
preiskali ves svet, vsak dan izgine 500 ljudi. Oni ne vedo ničesar o tem. Oni enostavno
pridejo gor in izginejo. Dobro, tam ne bo veliko ljudi, ki bi odšli v vzetje.

33 Jaz vas ne želim prestrašiti in ne mislim, da je to na takšen način. Toda jaz vam
želim samo povedati, kaj je On dejal. In vi to tudi sami veste. »Kot je bilo v Noetovih
dneh,  ko je  bilo  rešenih osem duš preko vode…« Od vsega sveta je  bilo  osem duš
rešenih preko vode.

Dobro, vi govorite: »Oh, moj! Potem ni niti potrebe, da bi sploh poskušali.« To
kaže, da niste dobili takšne vere, kot vam je potrebna. Če bi bil tam samo eden, bom to
jaz, zato ker Mu verjamem. To je način, kako morate vi verjeti. »Jaz bom.« Zagotovo.
Jaz želim živeti  tako blizu Njega…, Jaz vem, da me bo On vzel, ko bo prišel.  Jaz to
verjamem. Če bodo to vsi zgrešili,  bom jaz tam po Njegovi milosti,  ker mi je On to
obljubil. In jaz vem, da bom tam, ker On ne more lagati in jaz vem in moja duša in moje
življenje pričujeta in jaz poskušam vsak dan živeti točno tako, kot da On prihaja. Jaz
bom eden izmed njih. Na ta način morate vi to čutiti. Če jih bo tam osem, bom jaz eden
izmed teh osmih. Če jih bo petsto, bom jaz eden izmed petstotih. Ne vem za druge
člane, toda jaz bom eden izmed teh petstotih. Vidite?

Na ta način se morate tega spominjati. Če se ne spominjate na ta način, potem je z
vašo vero nekaj narobe. Vidite? Vi potem še niste prepričani, da ste rešeni. Vi glede tega
samo ugibate. Nikar ne počnite tega.

34 V redu, mi ne bomo prišli do tega Pečata, ali ne? V redu? Jaz želim vsak večer… Ne
vem, ali vas moti, da vam jemljem vaš čas - lahko bi šli ven nekoliko prej. Tukaj je
veliko za…

V odkrivanju teh Pečatov si zapomnite, da je v resnici to samo en verz. Prvi ga
najavlja. Drugi verz… Skoraj vsi komentarji in tako dalje, ki jih prebiramo, je … branje
njihovih misli. In jaz sem kot večina njih vedno verjel, da je bil prvi jezdec zgodnja
cerkev. Toda ko je Sveti Duh to razodel, je bilo to s tistim v popolnem nasprotju. In
tako, vse kar je to bilo, se je enostavno pokazalo, kar je to. In potem sem poskušal…

35 Torej,  za  mene  je  to  zelo  sveto.  To  je  razlog,  zakaj  bi  raje  odgovarjal  na  ta
vprašanja. In pojasnimo si to na način, da bi vsakdo točno vedel, prav tako tudi na
kasetah, da bi to sedaj razumeli. Vidite? Nocoj sem poskušal malce govoriti, da bi temu
dal ozadje in pridobil ljudi, da bi pohiteli in pritisnili v in… Vam ni potrebno tega delati,
vidite.  Toda, ko se to dogaja… To je človeško bitje in tukaj je toplo in ste nemirni.
Ampak vi ste bili zelo, zelo prijetni. Ljudje z najboljšim vedenjem, ki sem jih kdajkoli
videl v tabernaklju, so bili na teh srečanjih. Sedeli so v tišini in matere so nosile svoje
otroke v posebni prostor, ko so začeli jokati. In vse ostalo. In vse je bilo zelo prijetno.

36 Toda jaz poskušam dati temu ozadje, dokler ne začutim na sebi maziljenja Duha,
da bi povedal te besede, da bi povedal, kaj mi je bilo razkrito. In potem, če sem jaz
nekje… In če jaz počnem tako, če bi tukaj naredil napako, tukaj pred vsemi ljudmi, bi
me On zagotovo popravil. Jaz želim to dobiti na pravilen način. Ni potrebe, da bi jemali
to, kar si vi zamišljate. Obstaja nekaj, kar je točno in mi to želimo. Mi želimo, da nam
Bog da to, kar je pravilno.
37 Tako torej, mi jemljemo te jezdece tako, kot se pojavljajo - prvi konj. Sedaj… In mi
spoznavamo, da je to bil antikrist, ki je prišel ven. In potem smo sinoči odkrili, da smo
tega istega fanta, ki je prišel naprej kot antikrist na belem konju, prejšnjo večer zalotili z
mečem, kako jezdi in ubija ljudi.

Torej, to je vedno naravno in duhovno. In zaradi cerkve želim to tipizirati, preden
bomo prispeli do odpiranja tega Pečata - tega, ki mi ga je On dal. Jaz sem tukaj to
zapisal. Vzel sem nekaj delov Pisma - sedem ali osem strani, ker se bom skliceval na
njih. Poglejte. Cerkvi želim prikazati tip in narediti to tako jasno, da boste to morali
videti. Vidite?

38 Torej, tam v Edenskem vrtu je bila ena naravna nevesta. (Ali se spominjate tega od
sinoči, te naravne neveste?) Ona je bila Adamova ljubljena, vendar še ne njegova žena,
ker je še ni spoznal kot ženo. Enako kot je tudi Marija bila Jožefova žena, vendar je še ni
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spoznal na ta način. Najdena je z otrokom, vidite. Torej, preden je Adam spoznal svojo
ženo, je bila samo njegova nevesta. V redu. In mi ugotavljamo, da Bog… Ona je v
Edenskem vrtu padla, ker se ni držala Božje Besede.

39 Torej. On je vedel, da bo Satan puščen med njiju, tako da jima je dal eno mesto, za
katerim bi lahko stala, da bi ju zaščitilo. Dobro, kdo bi lahko kdajkoli poznal bolj varno
mesto, kot pa Bog, ko je On poskušal poskrbeti za svoje lastne otroke? Če bi jaz želel
poskrbeti za svojega malega Jožefa, dobro brat, vse… In jaz vem, da je njegovo življenje
odvisno od tega,  kajti… In  če  bi  jaz  to  lahko naredil,  zakaj… Če bi  bilo  10 metrov
armiranega betona tista stvar, ki bi to naredila, bi jaz vgradil 20 metrov, da bi bil varen.

In če lahko tako razmišljam o mojem majhnem fantku - katerega, če bi izgubil to
umrljivo življenje, jaz verjamem, da bo otrok rešen - koliko bolj bo Bogu mar za svojega
otroka, če bi bil izgubljen za večnost. Izza česa bi ga On postavil? On bi ga postavil izza
Svoje lastne Besede. Vse dokler ste vi v Besedi, ste varni. »Če prebivate v Meni in Moja
Beseda v vas, potem samo prosite, kar želite…« To je to, ta Beseda.

40 Eva je imela enega prebrisanca v vrtu. In ona je odhitela h kači (en zelo uglajeni
fant) in ona… In on je začel… Torej, on je bil na drugi strani. Bog živi, prebiva in deluje v
ponižnosti,  nikoli  na  noben  drug  način.  Torej,  ta  majhna  ponižna  dama se  je  tam
sprehajala in Satan je prišel kot moder spreten uglajen fant in ji želel prodati program,
vse dokler je… Ne glede na to, kako dolgo se je Satan vrtel naokrog, vse dokler je ona
stala izza te Besede, je bila v redu. Tako, Satan naj dela karkoli hoče, vi samo stojte z
Besedo. Ne počnite niti malo drugače. Če on govori: »Zakaj, ti si bolna.«

»Po njegovih ranah sem ozdravljen.«

»Dobro, ti boš umrl.«

»On me bo ponovno obudil. On je to obljubil.«

41 Vidite, vi  samo stojte izza Besede - to je vse. Tudi sam Kristus se je umikal  v
Besedo. »Pisano je…« Torej, stojte izza Besede. Toda Eva, ona je začela na nek način
popuščati, vendar ni nikoli povsem popustila, izpustila je samo eno malo frazo. In to je
to, kar je Satan želel, da bi storila. On jo je odvedel od Božje obljube s pomočjo razuma.
Nikoli ne poskušajte razumeti Božje Besede z razumom. Samo verjemite! Na ta način je
ona odkorakala ven od tam in preden je Adam prišel do nje kot do žene, je že bila
oskrunjena od Satana. In ona…

In,  ali  ste  opazili?  Kristus  je  naredil  isto  stvar.  Natanko  tako.  Torej,  zaradi
odkupitve je moral biti Bog tam kot prvi. Ste to opazili? Marija, preden je prišla k Jožefu,
je Sveti Duh prišel tja. Amen. Vidite? To je mesto, od koder je prišel Odkupitelj.

42 Sedaj bodite pozorni, naravna žena je padla in Bog je naredil za njo pot, da bi bila
odkupljena. Čeprav je padla, je On naredil pot. Torej, na zemlji je bila to prva Nevesta,
ki je padla, preden sta se ona in njen mož poročila. Ona je padla zaradi razuma, zaradi
razpravljanja. Namesto da bi stala z Besedo, je padla. In ona je padla v smrt - v večno
ločitev. S seboj je vzela svojega moža in vse, kar je bilo na zemlji. Ona je padla.

43 Sedaj. Toda Bog, poln milosti, je naredil pot za odkupitev te žene. In sedaj, On ji je
obljubil - govoreč ji, da bo nekje v prihodnosti, da bo resnična Beseda ponovno prišla k
njej, da ji bo resnična Beseda oznanjena. Torej, spomnite se tega, ker je On obljubil
Kristusa skozi ženo in Kristus je Beseda.

Sveti Janez 1: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila z Bogom in Beseda je bila
Bog… In Beseda je meso postala in prebivala med nami…« Bog je živel z nami v mesu.
On je bil Beseda. Pred Besedo je misel in misel mora biti ustvarjena. V redu. Tako da so
Božje misli postale stvaritev, ko so bile izgovorjene skozi Besedo. To je, ko vam On to
predstavlja kot misel in vam je razodeta, vendar je še vedno misel,  dokler je vi  ne
izgovorite.
44 To je razlog… Mojzes je šel ven molit  in On (ta ognjeni Steber okrog njega) je
dejal: »Pojdi, vzdigni svojo palico proti vzhodu in reci, pokliči muhe.« Tam ni bilo muh,
toda on je odšel tja, dvignil palico in dejal: »Naj bodo muhe.« Še nikjer ni bilo muh.
Vrnil se je nazaj. Toda beseda, Božja misel je že bila izgovorjena. To je beseda in sedaj
se mora to zgoditi.

45 Torej, ali ne vidite, kje je Jezus dejal: »Če porečete tej gori…« Ne: »Če jaz rečem,«
ampak, »če vi rečete tej gori, naj se premakne…«
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In prva stvar, za katero predvidevam, da se je zgodila - v Mojzesovem času - ena
velika zelena muha je začela brenčati in malo kasneje jih je bilo dva kilograma na meter.
Vidite? Od kod so prišle? Bog jih je ustvaril! Ali ne vidite…?

Bog bi lahko nocoj ta svet uničil s komarji, če bi želel. Zakaj, On bi lahko nakopičil
komarje do lune. Edina stvar, ki bi jo On naredil, samo dejal bi: »Naj bodo komarji do
lune.« To bi bilo vse, kar se tega tiče. Brez kemije ali česarkoli podobnega. Oni bi samo
rasli, rasli, rasli kar naprej, vidite.

46 On lahko naredi, karkoli želi narediti. On je Bog, On je Stvarnik. Edina stvar, ki jo
mora narediti je, da to izgovori. To je točno. On je Stvarnik. Torej, če bi mi to samo
lahko razumeli, kako je On velik… On dela samo to, kar želi. On sedi tam zgoraj in gleda
navzdol na ljudi in ti mali izobraženci pametnjačijo: »Ni Boga,« in vse ostalo. Zakaj, to
je podobno, kot je bilo v Babelu, - resnični Babel.

Torej, mi smo opazili, da je Bog dejal Evi, da se bo po dolgem času: »Beseda se bo
vrnila k tebi.« Torej, kako je ona padla? Jaz želim, da moja skupnost to pove. Zaradi
česa je ona padla? Zaradi česa je Eva padla? Zaradi Besede. Je to res? Beseda. In Bog je
dejal, da bo naredil pot, da jo ponovno odkupi nazaj k Besedi. V redu. Po dolgem času ji
bo Beseda postala razodeta. V redu. Beseda bo sedaj prišla zaradi določenega namena.

47 Sedaj bodite pozorni na to, kaj bom povedal. Beseda bo prišla k njej zaradi enega
namena - zaradi odkupitve. V redu. Toda do takrat mora ona imeti zamenjavo, ki bo
delovala do časa, ko bo prišla originalna Beseda. Ali sedaj to jasno razumete?

On ji je dejal, da mora Beseda ponovno priti k njej. Toda do tega časa ji je On dal
zamenjavo,  dokler  ta  čas  ne  pride.  Tako  da  ji  je  On  dal  možnost  darovanja,  eno
zamenjavo za to kri. Torej, kri je bila od bikov, ovc in koz ter ostalih stvari, vendar to ni
odstranilo njenega greha. Vidite? To je samo prekrilo njen greh. Sploh ga ni odstranilo,
samo prekrilo ga je, ker je bila to živalska kri. In živalska kri je živalsko življenje. To je
bila zamenjava, dokler prava (sedaj oblecite svoje plašče) resnična človeška kri, kot eno
človeško  bitje,  ne  postane  učlovečeni  Bog!  Brez  seksa,  devištvo  -  deviško  rojstvo
proizvede to.

48 Torej, Božja Beseda je obljubila, da bo postala kri in je bila učlovečena v osebi
Jezusa Kristusa, Odrešenika. Kri bikov in koz in tako dalje… Toda počakajte sedaj. Tukaj
Bog daje obljubo, ko pravi, da bo to tam, ko bo prišlo. Njeno seme bo kači strlo glavo.
Torej, če bi njeno seme prišlo tako, kot pri Adamu, ali kot je prišlo od kače in tako dalje,
potem bi to še vedno bilo grešno seme.

To je bil razlog, zakaj je Janez jokal. Ni bilo človeka, ker noben človek - vsi so bili
na tej strani prepada. Toda prihaja čas, ko bo ta živalska krvna zamenjava prenehala,
ker bo prišla resnična učlovečena kri - Bog je postal telo in kri. Sveto Pismo je dejalo, da
je On bil. Prvo pismo Timoteju 3,16: »Brez dvoma, velika je skrivnost prave vere: Bog
se je pojavil v telesu…« To je točno. To je naredilo deviško rojstvo.

49 Torej, kri ovc in koz je greh prekrivala, vendar se ga ni mogla otresti, ker je bila to
samo živalska kri. To je bilo v redu. Zamenjava je morala biti. In oni so zamenjavo
zagotovo morali uporabljati. In na ta način so šli naprej in ko je resnična obljubljena
Beseda bila objavljena v Jezusu Kristusu, ki je dokazal, da je bil Sin velikega Stvarnika
Boga, je bil osebno potrjen glede na to, da je bil živa Božja Beseda… On je dokazal, da
je to bil. On je lahko izgovoril stvari v obstoj.

Na  svetu  ni  človeškega bitja  ali  kogarkoli,  ki  bi  lahko  to  naredil.  Na  zemlji  ni
nikogar, ki bi lahko ustvarjal, razen Boga. Hudič ne more ustvarjati. On sprevrača to,
kar  je  že  bilo  ustvarjeno,  vendar  on ne more ustvarjati.  Greh je  samo sprevržena
pravičnost. Ali veste, na kaj mislim? Kaj je laž? To je napačno prikazana resnica. Vidite?
Kaj je prešuštvo? Sprevrženo legalno dejanje. Vse je v grehu… Greh je samo sprevržena
resnica.
50 Torej,  on  ne  more  ustvarjati.  Toda  ko  je  prišel  Kristus,  je  On  dokazal,  da  je
Stvarnik. Tam je bila kri, ki je bila obljubljena. Torej, če želite to prebrati, obrnimo samo
za minuto. Vsekakor bomo nocoj izkoristili naš čas za to temo. To me začenja delati
nervoznega. Mislim, da vsakdo želi oditi domov, saj veste. Vzemimo torej Apostolska
dela 2 (hvala vam) in mi bomo samo… Apostolska dela 2 in mi bomo izvedeli ali je to
tako ali ne in ali je On bil potrjen, da je bil Bog. Apostolska dela 2, začeli bomo od 22.
vrstice - tukaj Peter govori na Binkoštni dan.
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Možje Izraelci, poslušajte te besede! Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami
potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po Njem delal med vami, kakor sami
veste,…

51 »Človek, ki je bil potrjen, da je bil Bog med vami.« Po samih stvareh, ki jih je On
delal, je dokazal, da je On bil. Peter je stal tam pred sanhedrinon, govoreč jim. Tudi
Nikodem je to vedel. Dejal je: »Rabi, mi vemo, da si Ti poslan od Boga kot Učitelj, kajti
noben človek ne more delati takšnih stvari, če ni Bog z njim.« Oni so to vedeli. Toda
zakaj?

52 Sedaj poglejte. Torej, Evi je bilo to obljubljeno. Toda ko je ta nevesta prišla in
odbila… Ko je resnična Beseda prišla k njej… Torej, žena je zavrnila možnost, da bi to
prepoznala - judovska nevesta, kajti ona je bila Božja Nevesta. On je njo odpustil, ji dal
ločitev. Ali je to resnica? Ona je bila Božja Nevesta.

Vi  govorite: »Toda ona dva še nista bila v zakonu.« To je res, vendar je Jožef
odpustil Marijo preden - hotel je odpustiti Marijo, ker sta bila v zakonu. Vidite? On je bil
z njo zaročen.

In ko je On prišel in ko je ta obljubljena Beseda prišla na poroko, jo je našel ovito v
njene nadomestke tako močno, da ni hotela vzeti prave obljube, ki ji je bila dana. Te
Besede, Kristusa.

53 Morda vi tega ne razumete. Dovolite mi, da grem ponovno skozi to. Jaz želim, da vi
to razumete. Vidite? Bilo ji je obljubljeno - tej nevesti, Evi, da bo obstajal Odrešenik.
Odrešenik bo Beseda. In ko je Beseda prišla ter postala telo, je ona to zavrnila. Dana ji
je bila zamenjava (zadržimo se na tej besedi zamenjava), dana ji je bila zamenjava, da
bi šla najprej, dokler ne pride Odrešenik. In ko je Odrešenik prišel, je hotela nadaljevati
s svojo zamenjavo in je zavrnila resnično Besedo. To je bila judovska nevesta. Tako je
On skozi drugo Evo naredil  nevesto, mater vseh duhovno živih. Vidite? Eva pomeni
mater vseh, kar je…, ki so živi. Eva pomeni mati vseh živih.

54 Ko je On prišel k judovski nevesti, je bila ona mati vseh, ki so bili živi, vendar je to
zavrnila.

Naravna Eva je padla v Edenu s poslušanjem Satanovega razpravljanja proti Božji
Besedi. Na ta način je ona padla. V redu, gospod. Ona je padla, ko je to storila. Duhovna
Eva, torej ta cerkev, Kristusova Nevesta, ni padla v Edenu, temveč v Rimu. Vidite? Na
tem Nicejskem koncilu, ko je to zavrnila. Ta binkoštna cerkev, ki je odšla v Nicejo in
poslušala rimsko razpravljanje, namesto da bi se držala Besede, je padla in z njo ter vse
okrog nje je umrlo.
55 Torej, tako kot je padla naravna Eva, je padla tudi duhovna Eva. Božja Nevesta je
padla v vrtu, Kristusova Nevesta je padla v Rimu. Bodite pozorni. Z razpravljanjem proti
Božji  Besedi  je  ona  prav  tako  predala  svojo  pravico  devištva  Satanu  -  kar  mi
ugotavljamo tukaj v prelamljanju teh Pečatov, da je to bil Satan in še vedno je Satan.
Sveto Pismo je dejalo, da je to sam Satanov sedež.

In ker je Eva izgubila svojo deviško pravico in jo v Edenskem vrtu predala Satanu,
je ta cerkev, Kristusova Nevesta, v Rimu naredila isto stvar, ko je zaradi svojih dogem in
razpravljanj zapravila Sveto Pismo.

Ali vidite, da je vse to v tipu? Samo poslušajte te kasete in vi ste določeni, da to
dobite na pravi način. Če so moje roke videti kot… Če jaz sebe nikoli ne bi mogel videti,
a  bi  videl  prihajati  svojo senco,  bi  natanko vedel,  kakšen sem. Vidite?  Toda,  to  je
način…Torej, če želite videti to, kar bo prišlo, glejte na to, kar je že bilo, ker so vse
stvari iz preteklosti senca prihajajočih stvari. Sveto Pismo je tako dejalo. V redu.

Ona je izgubila svojo deviško Besedo (Božjo Besedo), ko je prodala Sveto Pismo in
tja postavila človeka, ki govori, da ima cerkev pravico menjati vse, kar želi menjati. In
oni so to storili. In Kristusova Nevesta, Binkoštna Nevesta, je prodala svojo deviškost v
Niceji, tako kot je Eva prodala svojo deviškost Satanu v Edenskem vrtu - natanko tako.
V redu.

56 Bog je tej cerkvi obljubil, tej Binkoštni cerkvi, vedoč da bo ona to storila, tako kot
je On to naredil Evi… Bog je Binkoštni cerkvi obljubil… Ali verjamete, da je ona prodala
svojo dedno pravico, deviškost, preden je odšla od tam? Ali vi to verjamete? Zagotovo,
ona je to storila! Kakšne so potem koristi od veroizpovedi, ki ne temeljijo na Svetem
Pismu?
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Jaz bi želel, da nekdo najde to, kar se imenuje apostolska veroizpoved ali vsaj eno
besedo o tem v Svetem Pismu. To je katoliška veroizpoved, ne apostolska veroizpoved.
Preberite Apostolska dela 2, 38. To je apostolska veroizpoved. Torej. To je tisto, kar so
oni ves čas uporabljali.

57 Tako da so oni  prodali  svojo  pravico prvorojenstva in  ne samo oni:  metodisti,
baptisti,  prezbiterijanci,  binkoštniki  in  ostali  so  storili  isto.  Ona  je  ustanovila
denominacijo.  Rimsko.  Kaj  jo  je  navedlo,  da  je  to  storila?  Ona  je  ustanovila
denominacijo  in  postavila  človeka  kot  glavo  vsega  tega.  In  metodisti,  baptisti,
binkoštniki ter vsi drugi so naredili isto: postavili so skupino ljudi na čelo vsega tega.

Ne glede na to, kaj Bog poreče, vi morate vse narediti tako, kot oni pravijo, da
morate storiti. Kaj je to? To ni nič drugega na svetu, kot duhovna prostitucija, napačna
vrsta žene. Da, gospod. Veroizpovedi - lažnive veroizpovedi, ki jih je naredil človek. Ko
je to storila, je postala (torej jaz bom to dokazal), ona je postala za Boga ena nečistnica.
Ali verjamete, da je Sveto Pismo to dejalo? Da, gospod. Njene hčere so naredile isto.

58 V Razodetju  17,  če  si  to  želite  zapisati,  je  bil  Janez  v  Duhu in  je  videl  veliko
nečistnico, kako sedi na… In mi smo sinoči to brali. Tam je bilo sedem gričev in kaj
natanko je ona naredila? Ona je dala svetu svojo umazano nečistovanje. Ali je to res? In
vsi zemeljski kralji so z njo nečistovali - goljufali, kradli, lagali, plačevali za odpustke in
imeli devetdnevnice ter vse druge mogoče stvari.

Sedaj se spomnite, ona je imela hčere. Torej, če je postala telo pod organiziranim
sistemom, potem je ves sistem napačen. In če je Eva z neposlušnostjo do Boga vrgla v
smrt vse, kar je bilo pod njo… In vsaka cerkev, ki se organizira, meče v smrt vse, kar je
pod njo. Točno tako. Celotna stvar je propadla. To je tukaj točno v skladu z Besedo.

59 Preberite Razodetje 17. In Sveto Pismo je dejalo, da jo bo On sežgal z ognjem in
skupaj z njo vse njene otroke. To je točno. To pomeni, da bodo vsi organizirani sistemi
sežgani skupaj z nečistnico. To zveni medlo, vendar… In jaz vem, da boste vi to slišali.
In jaz želim, da vi to slišite. In jaz… To je v vsakem primeru točno. Sveto Pismo je tako
dejalo. Tako da je potem to pravilno.

Ona je postala nečistnica. Vi lahko to preberete v 17. poglavju Razodetja. Kaj je
storila? Ona je nečistovala proti svojemu lastnemu možu. »Dobro…, vi govorite.« Ne, to
je Sveto Pismo. Beseda je Bog. Če odvzamete eno stvar… Ali bi želeli, da vaša žena
poljubi kakega drugega moškega? Tudi če ni naredila kaj več od tega, vi ne bi želeli, da
bi to naredila. Ona bi na ta način dokazala svojo neiskrenost. »Kdorkoli odvzame eno
besedo od tega ali doda eno besedo k temu…« Aleluja!
60 Bog želi, da bi bila Njegova žena čista z Besedo. Ona mora biti takšna, kajti nič,
nobena malenkost, nobeno odstopanje ali karkoli ali zabeležka ali kakšna malenkost, ne
bo prešla iz tega Zakona, iz te Knjige, dokler se vse to ne izpolni. Jezus je dejal: »Nebo
in zemlja bosta prešla, toda Moje besede ne bodo nikoli prešle.« Ne postavljajte nobene
lastne razlage na to. On jo želi čisto, neprešuštniško, brez najmanjšega spogledovanja.
Jaz  ne  bi  želel,  da  bi  se  moja  žena  spogledovala  z  nekim moškim in  ko  poslušate
kakršnokoli vrsto razpravljanja izven tega, vi poslušate in se spogledujete s Satanom.
Amen! Mar vam to ne daje občutka religioznosti? Bog želi, da ostanete neprešuštniški.
Ostanite točno z Besedo. Ostanite v pravem odnosu z njo. V redu.

61 Bog ji je obljubil, kot je to storil Evi v Edenskem vrtu, tej zadnji Evi tukaj, katera…
Binkoštna cerkev, cerkev od začetka, cerkev sama je mati vseh živih ljudi, kajti vse
dokler oni gredo tja… Toda vidite, ko so pristali na njene grehe, so skupaj z njo umrli.

Tukaj je prišel nek mali fant. Dejal je: »Jaz želim služiti Bogu.«

Oni so dejali: »Dobro. Poglej, kaj moraš storiti. Pojdi tja dol in se pokesaj.«

»V redu, jaz bom to storil. Slava Bogu!« Pojdi tja dol in se pokesaj.

»Sedaj pa pridi in se nam pridruži.«

Tukaj, tukaj ste vi. To je naredilo to. To je točno - umrl je točno s tem. To je to, kar
ta Knjiga uči, vidite. Ne to, kar jaz govorim, ampak zato, ker tukaj tako piše. V redu.

62 Bog ji je obljubil, tako kot je On obljubil Evi… Evi je dejal, da bo prišel čas, ko se ji
bo  Beseda  ponovno  vrnila.  Ali  se  tega  spominjate?  To,  kar  je  ona  izgubila,  bo
obnovljeno, kajti obstaja samo ena stvar, ki lahko to obnovi in to je Beseda. Točno tako.

Kot sem dejal: »Streljajte iz puške. In če niste zadeli tarče, raziščite, kje je to
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zavilo. Vi  se morate vrniti  nazaj in začeti  znova.« In če greste nazaj,  boste prišli  v
Nicejo. To je tam, kjer vi ponovno začenjate. Vidite? Oddaljite se od teh organizacij,
pojdite vstran od vseh teh cerkva.

Mi smo te Pečate videli v vsej popolnosti. Jaz sem se vse svoje življenje vedno
čudil, zakaj sem toliko proti organiziranemu sistemu, ne proti ljudem, ki so tam, ne. Ti
ljudje  so  prav  takšni  kot  sem  jaz  ali  vi  ali  kdorkoli  drug.  Vendar  ta  sistem,  ta
denominacijski sistem… Torej, jaz to ravno sedaj tako vidim. Tega nisem vedel vse do
sedaj. To je točno.

63 Bog je to obljubil duhovni Evi, ravno tako kot je to naredil naravni Evi, da se ji bo
Beseda ponovno obnovila. V zadnjih dneh bo On Cerkvi ponovno obnovil to originalno
Besedo.

Sedaj bodite zares pozorni. Želim, da ste sedaj prepričani. Bog je Evi obljubil, da bo
prišel čas, ko bo Beseda obnovljena po njenem semenu. Sama ta Beseda bo postala
seme. In ko so ji dali to zamenjavo, je ona sprejela to zamenjavo. Toda ko je Beseda
prišla k njej, kaj je naredila? »Jaz tega ne želim.« To je bilo preveč ponižno. To se ji ni
zdelo pravilno, ni bilo dovolj uglajeno.

»Hlev? Oh, moj! Fant, kakor je ta, brez enega samega dneva šole? Zakaj, jaz tega
ne morem sprejeti. To ni Mesija. Fant je dopustil, da ga tako pretepejo in potem ga še
kličejo: »Mesija.« Dovolil je, da mu nadenejo krpo čez obraz in ga udarjajo po glavi in
On je sebe imel za preroka? Pravi prerok se je pojavil za njimi.«

Pravzaprav sploh niso vedeli za preroke. Jezus je tako dejal. On je dejal: »Če bi
poznali preroke, bi poznali tudi Mene.«

64 Sedaj poglejte. Toda ko je Beseda prišla k njej - natanko tako, kot je Bog dejal, da
bo prišla, si je ona izmislila neko drugo pot. Jaz govorim o nevesti, o judovski nevesti, o
tej judovski nevesti. Ona je bila od začetka Eva. In ko je to prišlo sem, tega ni želela.
Ona je želela ostati s svojo zamenjavo.

Torej, Bog je duhovni Nevesti na Binkoštih obljubil, to ji je dejal celo preden se je
to zgodilo (celo 400 let preden je cerkev padla), da bodo oni odpadli in da bodo storili to,
kar so storili, vendar je On obljubil, da bo v zadnjih dneh ponovno poslal Besedo.

65 Ko je bil na zemlji, je Jezus govoril isto stvar. On bo to ponovno poslal in kaj bo…
Kaj bo našel? Našel bo isto stvar, kot jo je našel takrat, ko je prišel prvič. Točno. Oni so
imeli isto stvar. Oni so hoteli svojo zamenjavo. Oni so hoteli svoje denominacije, želeli
so imeti svoje veroizpovedi, želeli so živeti točno na način, na katerega so to želeli. In
oni so želeli… »Dobro, jaz sem tako-in-tako. Jaz pripadam temu-in-temu.« Ni važno, kaj
Bog dela, kako močno se razodeva. On je obujal mrtve. On je lahko odkrival skrivnosti
src, On je lahko naredil vse to, kar je Sveto Pismo dejalo, da bo storil. To ne naredi
nobene razlike. »Če to ni povezano z mojo organizacijo, potem ne bo nič od tega.«

Isto stvar je naredila tudi judovska nevesta. To je točno. Vidite? Poslušali so svoje
zamenjave, vendar jim je Bog obljubil to, kar je resnično. In ko je resnična stvar prišla,
tega niso želeli. Bilo je preveč skromno.

66 Torej, ista stvar je tudi danes, ko se to pojavlja na sceni… Če je Bog dejal v Malahiji
4, da bo v zadnjih dneh poslal sporočilo, ki bo obnovilo… Joel je dejal: »Jaz bom obnovil
vsa leta…« Za vse, kar je pojedel Rim, kar so pojedli metodisti in kar so od te originalne
binkoštne veje pojedli baptisti, je Bog dejal: »Jaz bom obnovil v zadnjih dneh.« To je
točno.

In On nam lahko pošlje tako osebo, ki je lahko… Edino, h komu je Bog kdajkoli
poslal Svojo Besedo, je bil prerok. Ne reformatorjem, temveč prerokom. Ni še bil čas za
to. Toda sedaj prihaja ta čas. In to je razlog, zakaj mi pričakujemo, da to pride. To bo
tako ponižno in nežno in tako…

67 Oh, moj! Ali mislite, da bodo ti aristokratski metodisti, baptisti, prezbiterijanci in
binkoštniki to kdaj sprejeli?

»Zakaj,« boste rekli, »binkoštniki?«

Binkoštniki so laodicejci - so bogati in nimajo potrebe za ničemer. Rečeno je: »Ti ne
veš, da si ubog.« Ti lahko zgradiš stavbe vredne milijone dolarjev, toda ti si še vedno
siromašen, duhovno siromašen.

»Oh,« govorite, »jaz to vse vidim.« Vi ste slepi!
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»Oh,« govorite, »jaz to vse vidim.« Vi ste slepi!

»Dobro,« govorite, »blagoslovljen Bog, jaz sem pokrit.« Nag!

»Dobro, jaz sem prepričan, naši fantje… Mi imamo seminarje.« In tega ne veste!

Torej, to si nasprotuje. Če Sveto Pismo govori, da bo laodicejska cerkev v takšnem
stanju…  In  na  zemlji  ni  osebe,  ki  bi  lahko  zanikala,  da  je  to  zadnja  doba,  ker  je
laodicejska doba sedma cerkvena doba in tukaj smo mi! Drugih 2000 let se končuje. Ne
more biti več cerkvenih dob.

To  je  razlog,  zakaj  vi  bratje  »poznega  dežja«  ne  morete  ustanoviti  nove
organizacije. Ne bo jih več. To je točno. To je konec. Amen! Ne more več biti novih
cerkvenih dob. Vse je končano.

68 Toda če je binkoštno sporočilo bilo zadnje sporočilo, ki… Opravičenje, posvečenje in
krst v Svetem Duhu, zadnja tri sporočila zadnjih treh cerkvenih dob formirajo celotno
rojstvo - točno tako, kot se žena pripravlja na porod. Pravzaprav je prva stvar, ki se
pojavlja, voda; sledeča stvar je kri; naslednja stvar je življenje.

Ko  so  Jezusa  na  križu  ubili,  se  je  iz  Njegovega  telesa  izlila  sestavina,  da  bi
proizvedla rojstvo. Prebodli  so mu stran, izlili  sta se kri  in voda ter: »V Tvoje roke
izročam Svojega Duha.« To, kar je izšlo iz Njegovega telesa, je bila voda, kri in Duh.
Prvo Janezovo pismo 5,7 vam govori o tem.

69 Troje pričuje v nebesih:  Oče,  Beseda (to je  Kristus)  in  Sveti  Duh in  ti  trije  se
strinjajo v enem. In obstajajo trije, ki pričujejo… Pravzaprav so oni eno, tako sem mislil.
Jaz  sem tukaj  naredil  napako.  Trije  pričujejo  na zemlji:  voda,  kri  in  Duh in  oni  se
strinjajo v enem.

Vi ste lahko posvečeni, četudi niste bili opravičeni. Vi ste lahko opravičeni, brez da
bi bili posvečeni. Vi ste lahko posvečeni, brez da ste prejeli Svetega Duha. Točno. Učenci
v Janezu 17, 17 so bili posvečeni in dana jim je bila sila, da izganjajo hudiče, vendar še
vedno niso imeli Svetega Duha. Zagotovo. Morali so iti na Binkošti in čakati, dokler ni
prišel Sveti Duh. To je mesto, kjer je Juda pokazal svojo barvo. Ali vidite, kako si je duh
pripravljal pot skozi opravičenje in posvečenje? Toda ko je to prišlo do konca, je on
pokazal svojo barvo. To je točno.

70 Poglejte torej, mi smo tukaj na koncu časa. In duhovni Evi, enako kot judovski Evi,
je bilo obljubljeno… Judovski nevesti je bilo obljubljeno, da se bo Beseda vrnila. In ko je
duhovna Nevesta iz Binkošti, ko je ona v Niceji padla, ji je bilo za zadnje dni obljubljeno,
da se bo Beseda ponovno vrnila. Sedaj vi govorite… Če želite še en del Pisma, obrnite tu
čez v Razodetje 10. In rečeno je: »V uri,  v času zadnjega angela, sedmega angela,
sedmega glasnika,  ko se bo začel  oglašati,  se  bo Božja skrivnost  dovršila.« Vidite,
obnavljanje nazaj k Besedi.

Sveto Pismo je dejalo, da bo ta glasnik zadnjega dne - da jih bo ponovno obnovil
nazaj k originalni veri, nazaj k veri očetov. Toda, ali mislite, da bodo oni to sprejeli? Ne,
gospod. On bo v zadnjem dnevu ponovno obnovil originalno Besedo, tako kot je On to
dejal v Malahiji 4, vendar je ona to izgubila.

Torej, ona je to Besedo izgubila v Niceji. Eva je to izgubila v Edenu. Eva je zavrnila
svoje na Golgoti in skupina v Niceji je to zavrnila v zadnjih dneh - ista stvar. Moj! Ko je
Beseda prišla v človeškem telesu, jo je ona - Eva, judovska cerkev, mati vseh duhovno
živih v tistem času - je ona to zavrnila. V svojih tradicijah in dogmah je bila tako mrtva,
da je to zgrešila. Tako je tudi ta. Točno tako.

71 V redu. Oni so Ga zgrešili, živo Besedo, objavljeno v telesu, skozi Besedo, ki je bila
obljubljena. Beseda je obljubila, da se bodo delale takšne stvari. Dana je bila obljuba, da
bo tako v zadnjih dneh. »Kot je bilo v dneh Sodome, tako bo tudi v dneh prihoda Sina
Človekovega.« Sedaj poglejte, kaj se je zgodilo v Sodomi. »Kot je bilo v Noetovih dneh,
tako bo tudi ob prihodu Sina Človekovega.« Poglejte, kaj se je zgodilo potem. Vidite?
Torej, On je dejal, da bo ista stvar in mi živimo v tem dnevu, kjer se lahko to zgodi…
Predvidevam, da bi iz Pisma lahko našel šesto takšnih obljub, kot so te, ki govorijo točno
o tem. Vidite? Torej… Toda oni so to zavrnili.

Ona se je držala tradicije in zamenjave, namesto… Držala se je krvne zamenjave,
namesto te resnične krvi. Ko ji je bil Jezus, ta Beseda, razodet… Ker se je ona držala teh
tradicij,  je Jezus, objavljena Beseda, dejal nevesti,  judovski nevesti: »Ker se držite
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svojih tradicij, ste naredili, da Božja Beseda nima vpliva na vas.« Zaradi tega ne more
biti učinkovita.

72 Torej,  v  tem je tudi  danes razlog,  zakaj  ta prebujenja,  ki  bi  morala imeti… Mi
imamo denominacijska prebujenja, mi nismo imeli resničnega gibanja. Ne, ne, ne. Ne,
gospod! Nikar ne mislite, da imamo prebujenja. Mi jih nimamo. Oh, oni so zbrali na
milijone in milijone cerkvenih članov, toda nikjer ni prebujenja. Ne.

Nevesta še ni imela prebujenja. Tam še ni bilo prebujenja, še vedno ni bilo Božje
manifestacije, ki bi premaknila Nevesto. Vidite? Mi sedaj to pričakujemo. Potrebnih bo
teh sedem neznanih Gromov, tam nazaj,  da jo ponovno prebudijo, vidite. On bo to
poslal. On je to obljubil. Torej pazite. Torej, ona je bila mrtva.

73 Torej, če bi cerkve pozabile svoje veroizpovedi in pozabile svoje dogme in vzele
zgolj Sveto Pismo in branile obljube, potem bi to za njih postalo učinkovito. Ali vidite?
Jezus  je  dejal:  »Vi  ste  s  svojimi  tradicijami  povzročili,  da  Božja  Beseda  za  vas  ni
učinkovita.« Dobro, ista stvar je tudi danes z duhovno Evo, vidite. Duhovna nevesta
današnjega dne, tako imenovana cerkev, odvzema Božjo Besedo in tega ne bo sprejela
in namesto tega sprejema dogme. Zaradi tega zanjo Beseda ni učinkovita, ker poskuša v
Besedo vnesti svoje veroizpovedi, vendar to ne bo delovalo.

74 Torej, kaj mi danes potrebujemo? Jaz sem ravno nadaljeval z branjem »Vestnika
Njegovega prihoda«. Preletel sem naslove: »Nam je potrebno, da se vrne prerok! Nam
je potrebno, da se vrne prerok!« In jaz predvidevam, da ne bodo ničesar vedeli o tem,
ko se bo On vrnil. To je točno. To je bilo vedno na ta način. »Mi potrebujemo…« Vse, o
čemer govorite: »Nam je potrebno, da se vrne prerok, ki bo prinesel Gospodovo Besedo
- brez strahu. Mi verjamemo, da je Sveto Pismo to obljubilo.«

Torej, jaz vem, da brat Moore in ostali jedo v svojih hišah in vse ostalo (urednik).
On je eden izmed najboljših ljudi, ki hodijo v usnjenih čevljih, zdi se mi, da je eden
izmed najbolj uglajenih ljudi. Vidite? On ve, da mi to moramo imeti. In sestra Moore,
ena izmed najbolj uglajenih žena, uboga majhna članica - ki so se ji odrekli. In to je po
mojem mnenju eden izmed najboljših časopisov na tem področju: »Vestnik Njegovega
prihoda.« Toda vi ugotavljate, da nadaljujejo s tem oglaševanjem. »Mi potrebujemo
preroka! Mi potrebujemo preroka!« Vidite? Moj! To je to, o čemer oni govorijo.

75 Tukaj  smo  mi  danes.  In  tako  kot  včeraj,  tudi  danes  razglašajo  po  radiju,  da
baptistične cerkve in tako dalje, da se ne bomo združili s katoliki, vendar bomo imeli
neke vrste prijateljstva z njimi. In točno od tukaj se objavlja sporočilo, točno od tu, da
se izogibljimo tej strupeni stvari. »Kako bi lahko dva hodila skupaj, ne da bi strinjala?«

Svetloba in  tema se ne moreta družiti.  Ko svetloba vstopi,  tema izgine.  To je
najmočnejše. Vi ne morete ugasniti luči s pomočjo teme, ampak lahko odstranite temo z
lučjo. To je točno. In On je Luč in On je Beseda. Tukaj ste vi, ponovno ste tam. Ne
morete narediti, da bi lagal ali počel karkoli narobe. To se vrača ponovno nazaj na to
mesto. Da, gospod.

76 Točno tako, kot če bi se nek fant poskušal z vami razpravljati. Če veste, na čem
stojite, veste kaj on veruje… To je kot lovljenje zajca in spuščanje v zajčjo jamo, ko ste
zaprli vse izhodne luknje. Vi samo stojite ob izhodu in on se bo moral vrniti nazaj. On se
bo moral ponovno vrniti k izhodu, ker je to edina možnost, da bi prišel ven. On bo tiščal
svojo glavo skozi njo, da bi si celo lahko zlomil vrat in bo begal sem ter tja. Vi samo
stojte in ga opazujte in on se bo vrnil naravnost nazaj. To je res. To je edini način, da se
to naredi - ostanite z Besedo. Vi lahko s svojimi veroizpovedmi trobentate vse naokrog,
lahko si povsod lomite vrat, toda vi se morate vrniti točno nazaj k tej Besedi.

77 Torej  vidite,  oni  tega ne želijo.  Oni  ne želijo  Božje Besede.  Ona se drži  svojih
tradicij,  upravlja  z  Božjo  Besedo,  tako  da  postane  neučinkovita.  Enako  je  sedaj  z
duhovno Evo. Ona ne želi… Ona želi, da se drži svojih tradicij in se oddaljuje od Božje
Besede. Ponovno se drži  svojih denominacij  in svojih veroizpovedi in tradicij  svojih
starešin, namesto da bi vzela Božjo Besedo.

In ko bo obljuba Besede, ki  bo dana v zadnjih dneh, prišla do nje, tega zaradi
svojih tradicij ne bo sprejela… Enako, kot je to storila judovska nevesta, te resnične
Besede - objavljene, dokazane in potrjene - ni želela imeti. Zakaj je ni hotela imeti?
Zato, ker je tukaj njen tip. Ona tega ni mogla narediti. To je res. Ona ni mogla odstopiti
od svojega tipa. Vidite? In bilo je prerokovano, da bo to storila na ta način. Tako. Kako
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jo boste obvarovali od vsega tega? Edina stvar, ki se lahko naredi je, da si srečen, ker si
ti notri. To je vse. Bodi pripravljen na to.

V redu. Bog je obljubil, da ji bo v zadnjih dneh razodel in potrdil Svojo Besedo,
vendar ona tega še vedno ne bo naredila. Vse to, kar ji je Bog obljubil preko Svojih
služabnikov prerokov… Bog je to obljubil skozi Jezusa Kristusa. Bog je to obljubil skozi
Joela. Bog je to obljubil skozi Pavla. Bog je to obljubil skozi Malahijo. Bog je to obljubil
skozi Janeza iz Razodetja, skozi vse te preroke, natanko to, kar bo zadnje sporočilo za
njo.
78 Če si želite sedaj to zapisati (seveda, vi jih vse poznate), Jezus - Janez 14,12 in
Joel - Joel 2,38; Pavel - Drugo Timoteju 3; Malahija 4. poglavje, Janez iz Razodetja -
Razodetje 10,1-17.

… točno to, kar se bo sedaj zgodilo. A za cerkev, kaj je to? Učlovečena Beseda,
ponovno učlovečena med Njegovimi ljudmi, a oni enostavno tega ne verjamejo.

79 Vi veste, kaj je Jezus govoril, ko je On videl…, ko je pred njimi storil čudeže in
dokazal, da je On bil Bog? Dokazal je to, kar je delal. On je to naredil točno tako. On jim
je dejal, On je dejal: »O, ti Kafarnaum, ki si se dvignil do nebes. Če bi takšna mogočna
dela bila storjena v Sodomi, kot so se zgodila v tebi, bi še danes stala.« To je točno.

In On v Kafarnaumu ni storil ničesar, razen da je ozdravil nekaj ljudi in jim razodel
skrivnosti njihovih src ter odšel naprej. Da. To je vse. Vidite, oni ne vedo, kaj so močna
dela. Oni mislijo, da to mora biti nek velik program, kjer vsi vstajajo in poznavalec drži
govor in kjer igrajo skupine in plapolajo barve. In tam se zadržujejo lepo oblečene žene
in vsi ti Dr, Mag., visoki klobuki in navzgor zavihani ovratniki in vse ostalo - vsi morajo
vstopiti. To je nekaj velikega. Bog pravi: »To je norost.«
80 A On pripelje  nekoga,  ki  morda  ne  pozna  abecede  in  naredi  nekaj,  kar  zažge
celotno resnično Cerkev, toda vsi ostali govorijo: »Skupina kotalečih svetnikov.« Bog to
imenuje veliko,  a  svet  to  imenuje norost.  To,  kar  svet  imenuje veliko,  ima Bog za
norost. Vidite, pravo nasprotje. In stvari, ki jih je Bog obljubil, bo tudi storil. Tukaj smo
mi.

81 Toda, ona še vedno ostaja ista, kot je bila, judovska Eva. Ona tega enostavno ne bi
storila. Vi bi lahko obujali mrtve, vi bi lahko videli Božjega Duha. Jezus je prišel dol in
Sebe potrdil, da je Božji Sin. Kot prvo, On je začel pridigati. Dobro, oni so mislili: »Torej,
nekoliko nenavaden fant. Kdo je sploh on?«

Veste, najprej so ljudje začeli govoriti… Seveda, oni so govorili, ko je prišel Njegov
predhodnik (Janez), oni so dejali: »Ali si ti Mesija?«

On je dejal: »Ne, toda On je nekje med vami.« Vidite? Zakaj? On je vedel, kaj
storiti, ko bo njegovo sporočilo zavzelo svoje mesto. On je vedel, kaj bo On storil.

82 To je podobno, kot je Noe nenehno opazoval Enoha. Ko je Enoh odšel, je Noe dejal:
»Bolje je, da se približamo barki.  Napočil  je čas.« Noe je nenehno opazoval Enoha,
vidite, in Janez je bil pozoren na znak, za katerega mu je Jezus dejal - pravzaprav mu je
Bog dejal, naj bo pozoren na to. Dejal je: »On se ravno sedaj nahaja nekje tukaj med
vami. Jaz ga ne poznam, vendar Ga bom spoznal.«

Ko so stali tam, so dejali: »Ali nisi ti Mesija?« Dejali so: »Poslali so nas iz štaba.«
Dejali so: »Starešine in vsi ostali so nas poslali sem dol. Če si ti Mesija, zakaj ne prideš
gor in se razodeneš tam in ne tu spodaj v tem kupu stvari. Pridi gor in razodeni samega
Sebe.«

On je dejal: »Jaz nisem Mesija.« Dejal je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi.«

To je prešlo tako daleč nad njihovimi glavami, kot je le mogoče. Oni niso ničesar
vedeli o tem in vendar so pričakovali, da bo prišel, toda to ne more biti takšna vrsta
fanta. Oh, moj! To bi bilo strašno.

»Iz katere šole si prišel?«

»Iz nobene.«

»Ali imaš člansko izkaznico?«

83 »Kaj je to?« On je bil Božji maziljenec. Dejal je: »Obstaja ena stvar, ki jo imam:
sekira je položena na korenine drevesa.« To je vse, kar je imel. On je govoril v jeziku
gozdarja  in  ne  v  jeziku  duhovništva  -  kače,  sekire,  drevesa  in  tako  dalje.  On  ni
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uporabljal pogovornega jezika duhovništva, toda Jezus je dejal, da nikoli ni bilo takšnega
preroka, kot je on, nikoli ni bilo takšnega človeka, rojenega od žene, vse do njegovega
dneva. To je točno.

On je bil  več kot  prerok,  on je bil  glasnik zaveze: stal  je  natanko med dvema
obdobjema, ki sta se izmenjevali, vidite. Več kot prerok. In tako je stal tam, pa ga niso
prepoznali.  Oni ga niso razumeli.  On je bil  čudne vrste fant,  tako da so ga zgrešili.
Vidite?

84 Potem ko je prišel Jezus, ga zagotovo niso imeli namena sprejeti, tega mizarja.
Tam  ni  bilo  ničesar  podobnega  temu,  s  slabim  imenom,  ki  se  ga  je  držalo,  kot
nezakonskega otroka. Oni niso želeli videti fanta takšne vrste.

Toda poglejte, kaj je Bog naredil. On je vzel neizobražene revne ribiče, gozdarje,
poljedelce, prešuštnice, a mogočneže je pustil sedeti tam. Zakaj? Zakaj je On to storil?
Zakaj je On storil  nekaj takega? Ali  si  lahko to predstavljate? Zato, ker so ti  ljudje
prepoznali Njega, da je Beseda.

85 Sedaj Ga poglejmo samo za minuto. Tukaj je nek star neizobražen ribič, ki se ne
zna niti podpisati. Sveto Pismo je dejalo, da so bili neizobraženi in neuki. On je vlačil
svoje ribe ven in jih položil dol ter odšel tja, da bi videl, zaradi česa je ves ta trušč. A
globoko v sebi je vedel, da je Sveto Pismo napovedalo, da bo Mesija… Vsi Judi so čakali
na Mesijo, ker se je tam morala zgoditi neka stvar v skladu s Pismom, ko bo prišel.

86 Veliko mesij je bilo tam, ki so se pojavljali in govorili: »Jaz sem On,« ter jih na
stotine speljali na stransko pot, kjer so umrli in vse ostalo. Toda poglejte. To je bilo
zato, da bi se otresli tistega Resničnega, ko bo prišel. Imeli smo Elijeve plašče in obleke
in vse druge stvari, vendar je to samo zato, da bi se znebili tiste prave stvari, ki bo
prišla. To je točno. Različni ljudje, ki so nosili halje in obleke in bili pokriti z raznimi
vrstami kapuc in vse ostalo. To ni… To samo potrjuje to. Tako kot ponarejen dolar kaže,
da nekje obstaja tudi pravi, če bi ga le lahko našli. Vidite?

Tako, tukaj On prihaja. Ta dva velika moža sta se pojavila, toda oni so se zelo
močno držali svojih zamenjav. »Zakaj,« so rekli, »če bo Mesija prišel, bo zagotovo prišel
h Kajfi. On bo prišel k naši denominaciji. On bo prišel h farizejem.«

Toda saduceji: »To si vi mislite, on bo prišel k saducejem.«

87 Tam so bili, vidite - isto stvar imajo tudi danes. Torej, ko je On prišel, je bilo to
tako čudno. On je prišel na popolnoma drugačen način, kot so oni mislili, vendar je On
prišel po Besedi. In oni niso poznali te Besede.

Naj vam povem, da je resnična… Tako boste vi…, da se to globoko vpije. Jaz želim,
da to dobimo: to je to, kar je danes narobe z vami. Vi ne poznate Besede.

Jezus je dejal: »Vi lahko presojate znamenja neba, toda znamenj časov ne morete
presojati.«

Dejali so: »Mi imamo Mojzesa…«

Jezus je dejal:  »Če bi  poznali  Mojzesa, bi  poznali  tudi  Mene.« Oni niso poznali
Mojzesa in zaradi tega niso vedeli. Poznali so samo veroizpoved, iz katere so se izlegli.

88 Torej,  poglejmo  sedaj  tega  starega  ribiča,  ki  je  spustil  svojo  košaro  na  tla,
premaknil svojo sivo brado in se sprehodil tja: »Jaz verjamem, da bom videl, kdo je to.«

Njegov brat je dejal: »Pridi. Pojdiva tja dol. To je ta isti fant. To je fant, ki smo ga
videli prejšnji dan. Jaz sem vso prejšnjo noč ostal z njim. Ali veš, Janez, jaz sem ti
govoril o tem?«

»O, da, ta divji mož od tam? O, da, slišal sem o njem.« Stari Simon, saj veste, je
dejal: »Jaz sem tam spodaj slišal o njem. Da, bilo je tam spodaj, pred dvema ali tremi
meseci. Da.«

»Dobro, on je dejal… Nekega dne je stal tam in povedal nenavadno stvar. Dejal je:
»Veste, On ravno sedaj prihaja!« Dejali so: »Kako veš?« On je pogledal tja, kjer je stal
nek preprost rojak. Dejal je: »Jaz vidim Božjega Duha, ki se spušča navzdol kakor golob.
Slišim glas,  ki  govori:  ›To  je  On.  To  je  Moj  ljubljeni  Sin,  v  katerem imam veselje
prebivati.‹ « Potem je vstopil naravnost v vodo in Ga krstil in tako dalje. Dobro, tam je
on dejal, da Ga pozna.«

»Oh, jaz ne vem,« je dejal Simon. »Jaz sem vse to že večkrat slišal.« In tam je
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prihajal, toda spodaj v svojem srcu je bil predodrejeno seme. Jezus je tako dejal. Točno.
Šel je k Njemu. Stopajoč tja je dejal: »Odšel bom tja dol na srečanje in pogledal.«

89 Odšel je tja. Jezus je stal tam, kot nek običajen majhen rojak. Pristopil je in dejal:
»Zakaj, tvoje ime je Simon in tvojemu očetu je bilo ime Jona.« To ga je izpraznilo.
Zakaj? To majhno predodrejeno seme večnega življenja je bilo zadeto. Da, gospod!

Dejal je: »Počakaj malo. Kaj je zdaj to? Nikoli me nisi videl, niti ne poznaš mojega
očeta, ker je že leta mrtev, toda tukaj prihajaš in mi govoriš te stvari? Torej, jaz vem,
da Sveto Pismo govori (to se ne nanaša na to, kar so govorile starešine), toda Sveto
Pismo govori, da bo Mesija prerok. Tukaj je On. To je On.«

90 Nekoč je On šel skozi Samarijo s skupino Judov. On je šel vstran od njih. In ta
majhna žena, ki je bila na slabem glasu, je šla tja, morda je bila lepa majhna dama, saj
veste in na ulici se je znašla že kot otrok in ona je tukaj šla mimo. Mogoče je o čem
razmišljala. Odšla je tja, odložila vrč ter začela spuščati navzdol vedro, saj veste, da bi
zajela vodo in zaslišala je moža, kako govori: »Daj mi piti!« Ozrla se je okrog sebe in
tam je sedel nek Jud srednjih let.

Rekla je: »Povej, mar nisi ti Jud? Ti ne bi smel tega početi. Ni po običaju, da bi ti
govoril meni. Jaz sem Samarijanka.«

On je dejal: »Toda, ko bi ti vedela, s kom govoriš, bi ti Mene vprašala, če ti dam
piti.«

Ona je dejala: »Kje je tvoj vrč? Kje je tvoja vrv?«

»Dobro,« je dejal On, »voda, ki ti jo bom Jaz dal, je Življenje.«

»Kaj praviš? Zakaj,« je dejala, »vi vsi želite častiti v Jeruzalemu. Toda naši očetje
so častili v…«

»Oh,« je dejal, »to je res.« Toda dejal je: »Mi Judi vemo, kaj častimo.« In je dejal:
»Veš, prihaja čas, ko ljudje ne bodo častili ne v Jeruzalemu, ne na tej gori.« On je dejal:
»Oni bodo častili Boga v Duhu, ker je On Duh - v Njegovem Duhu in resnici.«

Dobro, ona je začela o tem razmišljati, saj veste.

On je dejal: »Pojdi in pripelji sem svojega moža.«

Ona je dejala: »Mojega moža? Jaz nimam nobenega moža.«

»Ah,« je dejal, »to je resnica.« Dejal je: »Tekala si naokrog s petimi in sedaj imaš
šestega.« On je dejal: »Imela si jih pet in veš, povedala si resnico.«

91 Poglejte! Kaj je bilo to? Ta Svetloba je zadela seme, ki  je ležalo tam in je bilo
izgovorjeno od Boga. Da, gospod. To seme je bilo na zemlji. Ko je Bog odstranil vodo in
ga je obsijalo sonce, je vzklilo. To je točno. To je vse, kar je bilo potrebno - sonce.
Potrebna je samo Svetloba. Da, gospod. In ko je Sveti Duh v Njem prešel skozi njeno
preteklo življenje in ji to pokazal, je ta Svetloba to zadela.

Ona je dejala: »Gospod, vidim, da si prerok.« Dejala je: »Mi vemo (jaz vem), ko bo
prišel Mesija, bo to točno to, kar On bo. In mi nismo imeli preroka že več sto let. Že več
sto let nismo imeli resničnega preroka. Rekla je: »Kako… Ti si mi povedal o mojem možu
in povedal si mi, koliko sem jih imela do sedaj in tako dalje. Kajti,« je dejala, »jaz tega
ne razumem,« je dejala, »ko bo torej prišel Mesija, bo On to storil. Toda, kdo si Ti?«

On je dejal: »Jaz sem On.« To je bilo to. Nečistnica!

92 In  duhovniki  so  gledali  naokrog  in  rekli  (dobro,  oni  so  odgovorni  za  svojo
skupnost): »Ne smešite se s tem fantom. On je obseden s hudičem.«

Torej, v tem je razlika. Ista stvar je tudi danes. Danes je ista stvar. Zadeli smo ob
isto stvar. Da. Da, gospod. Ona je to vedela, ker jo je obsijala Svetloba.

Ti ribiči, gozdarji, kmetovalci, pobiralci davkov, nečistnice, vsi so v Njem videli to,
kar je Pismo povedalo, da bo storil.  In farizeji  zaradi svojih tradicij  tega niso mogli
videti. Oni tega niso mogli videti zaradi svojih tradicij, toda prostitutke, poljedelci in vsi
ostali so to videli. Ko je bil dvom odstranjen, je v vseh, ki so bili predodrejeni, seme
začelo rasti. To je točno.

93 Kaj je ona naredila? Dejala je: »Dobro, meni je v veselje, da sem srečala Mesijo.«
Oh, ne! Takoj je odšla v mesto. Pozabila je na vodo. Rekla jim je: »Pridite in poglejte
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Človeka, ki mi je povedal stvari, ki sem jih naredila. Ali ni to ravno to, kar so Pisma
povedala, da bo Mesija storil? Ali ni to točno to?« In ljudje lahko vidijo to isto stvar, ki jo
je Jezus Kristus povedal v svetem Janezu 14,12, da se bo to ponovno zgodilo.

On je isto stvar povedal v Luki, ko je dejal: »Kot je bilo v Noetovih dneh…,« - kako
Bog izraža Sebe v Človeku in je povedal, kdo je bil izza Njega in kaj je Sara naredila (ko
se je smejala v šotoru) in vsa ta Pisma iz Malahije in tako dalje, ki so to napovedovala
za zadnje dni. V Hebrejcem 4 govori, ko se bo Beseda vrnila nazaj… Malahija 4 je dejal,
da se bo to vrnilo po človeku. Hebrejcem 4 govori, da Božja Beseda presoja misli srca in
oni lahko vidijo to storjeno in kljub temu odidejo vstran od tega. Njihove tradicije so
prekrile in naredile to nedejavno. Mi smo točno tukaj. To je vse.

94 Vi veste, On lahko naredi isto stvar tudi danes. On je ravnokar prišel na sceno in
naredil iste stvari, ki jih je naredil tudi takrat - tako kot je On dejal, da jih bo storil.
Vidite? On je obljubil, da bo to storil. On je obljubil, da bo to storil. In če bo On delal iste
stvari… Glasnik Laodiceje je določen, da jih naredi. In ko bo laodicejska cerkev videla to
narejeno, bodo storili popolnoma isto, kot je judovska cerkev to storila na začetku. Ni
pomembno, kako močno je to potrjeno, oni bodo to vsekakor storili. Oh, moj!

Rečeno je, da se bomo vrnili k originalni Besedi in ona bo razodeta tako, kot je
obljubljeno - da znova obnovi vero, originalno vero. In če se je On razodel med Svojimi
ljudmi,  ko je  delal  te  stvari… On je  celo  dovolil,  da  je  bil  fotografiran,  znanstveno
dokazan, toda oni kljub temu tega ne verjamejo. Bilo je dovoljeno, da Ga mehansko oko
kamere ujame, kako On tam stoji, ta isti Ognjeni Steber… On je isti včeraj, danes in za
vedno (Hebrejcem 13,8), da pokaže, da je to znanstveno v vseh pogledih. Znanstveno,
v duhovnem področju, na vsak drug mogoč način, s katerim bi bilo to potrjeno. In to je
bilo  potrjeno  -  in  veste,  oni  bodo  verjetno  naredili  isto  stvar.  Verjetno  bodo  kar
preprosto šli mimo tega in naredili iste stvari, kot so jih naredili oni.

95 Oh, Bog, pomagaj nam. Dobro, ustavimo se tukaj. Bog, pomagaj nam, da sedaj
vidimo,  to  je  moja  molitev,  ko  sedaj  prihajamo,  kajti  jaz  vas  ne  želim  predolgo
zadrževati. Bog, pomagaj nam, da bi videli. Jaz verjamem, mogoče Duh, ki je sedaj
ravnokar nad nami, da bo On pomagal razodeti in odpreti ta Pečat.

Berimo sedaj. Potem ko vidimo, v kakšnem stanju je cerkev, mi vidimo, kje je to
bilo, vidimo, kaj so delali, vidimo, od kod je to moralo priti in vidimo, kaj so oni morali
narediti. Oni so naredili točno to. Ali vidite, kje smo? Vi sami presodite. Jaz ne morem
soditi. Jaz sem samo odgovoren, da prenesem to Besedo. Natanko tako, ko mi je to
dano, lahko to tudi predam. Dokler mi to ni dano, jaz tega ne morem predati. In nihče
drug tega ne more.

Ko je odtrgalo tretji  Pečat,  sem slišal,  kako je tretje živo bitje reklo: »Pridi  in
poglej!« In glej, prikazal se mi je črn konj, in tisti, ki ga je jezdil, je držal v roki tehtnico.

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

96 Torej, Jagnje je vzelo Knjigo v Svoje roke in prelomilo Pečat. Prelomilo je prvega,
drugega in sedaj lomi tretjega. In medtem ko to prelamlja, prelamlja ga Jagnje (ta tretji
Pečat), tretje živo bitje… Koliko od vas ve, kako je bilo videti tretje živo bitje? Videti je
bilo  kakor  človek.  Prvo  je  bilo  videti  kakor  lev,  naslednje  je  bilo  videti  kakor  tele,
oziroma kakor vol in tretje je bilo kakor človek. Bilo je kot človek.

In on je slišal to živo bitje, to žival. Živo bitje, ki je bilo podobno človeku, je Janezu
dejalo: »Pridi in poglej kaj je to, ta skrivnost, ki je bila skrita. Vse skozi, skozi vsa ta leta
odkupitve, od stvarjenja sveta, je bilo to, kar se mora zgoditi, skrito pod tem Pečatom.
Torej, pridi in poglej, kaj je to.« In tako je On to odprl. Gromovi so udarili in Jagnje je
odprlo Pečate.

97 Janez je stopil gor, da bi videl, kaj bo to. Kaj je videl? Videl je črnega konja in
njegov jezdec je imel v svojih rokah merilo ali tehnico. To je bila prva stvar, ki jo je
videl. Ko je Jagnje to oznanilo in prelomilo Pečat, potem je drugo živo bitje… Vidite, ta
živa bitja so se med pojasnjevanjem obrnila: »Pridi in poglej.«

In Janez je od tam, kjer je stal, mogoče tako, odšel tja. Ko je Jagnje to odprlo, je
prešel  čez.  Po  navadi  je  udaril  Grom,  kot  smo  to  videli  v  prvem Pečatu.  In  on  je
opazoval, da bi videl, kaj se bo zgodilo in najprej je videl človeka, kako prihaja na belem
konju. Opazoval ga je, kako jezdi navzdol, vse skozi, vse skozi navzdol… Janez ga je
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videl vse do konca. Videl ga je, kako prihaja navzdol, njegovega belega konja. V svojih
rokah je imel lok, jezdec ga je imel, vendar ni imel s seboj puščice. Naslednja stvar, ki jo
je videl je, da je dobil krono, jahajoč naravnost skozi.

98 Potem ugotavljamo, da Jagnje… Tukaj zopet prihaja.  On odpira naslednjega in
gleda. Sedaj prihaja tukaj rdeč konj. Ta človek ima meč v svojih rokah. On je jezdil vse
skozi Pisma, vidite, s tem mečem v svojih rokah in je smel ubijati ter odvzeti mir z
zemlje.

Torej,  Jagnje odpira naslednji  Pečat.  Še eno od živih bitij  podobno človeku, je
dejalo: »Pridi in poglej.« Sedaj je on odšel gor, da bi videl, kaj je to. In ko je prišel, se
je pojavil jezdec na črnem konju.

99 Sinoči smo videli, da je bil isti jezdec, ki je jezdil na belem konju tisti, ki je jezdil na
rdečem. In glas je dejal - iz središča, kjer so bila živa bitja - poklical ga je ven, vidite: »
Pridi in poglej, kaj je to.« On je bil v tem živem bitju in je videl tega črnega konja. In
glas iz središča teh štirih bitij je spregovoril: »Merica pšenice po denariju in tri merice
ječmena po denariju! Olju in vinu pa ne delaj škode!« Vidite?

100 Ta jezdec - poklepetajmo o njem. Če ste samo opazili tega prvega jezdeca, kdo je
on bil… In mi smo včeraj zvečer po Pismu videli, da je tudi drugi jezdec bil popolnoma
isti človek, razen da je bil na drugem konju. Kaj se je zgodilo? On je spremenil svojo
službo. Vidite? Točno. Mi smo videli, da je on bil antikrist in da je spremenil svoj položaj.
Mi ugotavljamo, ko je on bil na začetku samo bel konj, je postal doktrina. Torej, mi smo
vzeli vsakega od njih naravnost iz Pisma. Vidite?
101 Sedaj bodite pozorni, kje se nocoj nahajamo - v novi cerkveni dobi. Mi gremo sedaj
v tretjo cerkveno dobo. Natanko tako. Takšna kot je tretja cerkvena doba, takšen je
tretji jezdec.

Kaj je bila prva cerkvena doba? Nikolajevci so imeli doktrino, vidite, natanko v prvi.
V  redu.  In  potem,  prva  stvar,  ki  jo  poznamo,  ta  nikolajevska  doktrina  je  postala
odobrena in je krenila v akcijo. In oni so kronali tega fanta. Potem je ta duh, ta antikrist,
postal inkarniran v človeku. Vidite? In mi ugotavljamo, da pozneje prav tako postane
inkarnirani hudič. Demon odhaja vstran in vstopa hudič.

102 In tako kot je ta cerkev, ta antikristova cerkev napredovala, tako je tudi Nevesta
prišla z različnimi stvarmi - skozi opravičenje, posvečenje in krst v Svetem Duhu in je
šla naprej, točno na ta način. Vidite? S to razliko, da so oni imeli prebujenje na začetku,
a Cerkev jo ima na koncu.

Njihova prva tri leta… Njihove prve tri stopnje, ki so jo odvedle v temno dobo in
potem v naslednjih treh fazah pride Cerkev ven z opravičenjem, posvečenjem in krstom
v Svetem Duhu, k Njemu - učlovečenem Bogu, ki se je razodel med nami.

103 Tukaj prihaja kot antikrist, kot lažni prerok, potem zver, nato pa v mračni dobi…
Potem cerkev prihaja ven iz mračne dobe - z opravičenjem, posvečenjem in krstom v
Svetem Duhu, sedaj je na vrsti učlovečena Beseda. In on gre dol. On prihaja dol, a
Cerkev gre gor. To je tako popolno, kot je le lahko. Oh, to je čudovito. Jaz ljubim to.

Ta jezdec je isti, vendar na drugi stopnji svoje službe. Prva stopnja je bila bel konj,
vidite? Bil je samo učitelj, pravzaprav en antikristov učitelj. Bil je proti Božji Besedi. Na
kakšen način bi  vi  lahko bili  antikrist?  Vsak,  ki  zanika resničnost  kateregakoli  dela
Besede in to tako uči, je antikrist, kajti on zanika to Besedo. In On je Beseda.

104 Torej, prva stopnja - bel konj. On je bil samo učitelj, antikristov duh v doktrini in
kvaliteti. To je bilo nedolžno. To ni moglo nikogar poškodovati, tako se je zdelo in je šlo
samo naprej. Na ta način Satan vstopa. Oh, on je spretna ptica.

On je dejal Evi: »Torej, ti  veš, da iščeš modrost. Ti ne veš, kaj je dobro in kaj
slabo.« Dejal je: »Torej, če bi imela odprte oči, potem bi vedela, kaj…« In dejal je: »Sad
je zelo prijeten. To je dobro. To je očem prijetno. Ti bi sedaj to morala vzeti. Torej, ti ne
veš ali je ali ni, ali veš?«

»Ne, jaz ne vem, toda Bog je dejal, naj tega ne delam.«

»Toda, oh!«

»Dobro, jaz vem. Toda Bog je dejal, da bo On… da bova umrla.«

»On tega zagotovo ne bo naredil.« Tako sladko, kot je le lahko. Poglejte, kaj je
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storil.

Opazujte, kako se ta antikristov duh dviga med zgodnjo cerkvijo - kot nikolajevska
doktrina. ›Niko‹, osvojiti laike, postaviti svetega človeka.

»Zakaj, mi želimo samo druženje. Zakaj, vi ste tam zunaj raztreseni. Nihče ne ve,
kje je kdo. Jaz mislim, da bi mi vsi morali imeti eno organizacijo in pravzaprav biti malo
drugačni. Mi gremo naravnost… Združimo se. Mi bi morali narediti eno majhno ložo iz
tega.«

105 To je točno to, kar je. Tam ni takšne stvari, kot je krščanska metodistična cerkev.
To ni cerkev, to je loža. Baptistična - to ni cerkev, to je loža. Obstaja samo ena Cerkev,
to  je  skrivnostno  Telo  Jezusa  Kristusa  in  vi  ste  v  njo  rojeni  (in  to  je  res),  po
predodrejenju. To je točno.

»Vsi, ki mi jih je dal Oče, bodo prišli. Noben človek ne more priti, če ga Oče ne
pripelje  in  vsi,  ki  mi  jih  On daje,  bodo prišli  k  Meni.«  To je  to.  Jagnje sedi  tam in
posreduje, dokler ne bo vstopil  še zadnji.  Majhni  zvončki  zvonijo in On gre ven ter
potem zavzema  Svoje  mesto.  Vidite?  To  je  vse.  Svojo  Cerkev  vodi  domov,  svoje
podložnike. Svojega sovražnika vrže v ognjeno jezero, a vsi njegovi podložniki odidejo z
Njim in to je to. Potem pridemo ven v Milenij.
106 Sedaj, isti jezdec. V prvi fazi je bil nedolžen. In v drugi (če ste sedaj prišli malo
višje, nekoliko več kot to), za drugo fazo je Sveto Pismo dejalo, da mu bo dana krona.
In oni so kronali človeka, enega supermena. Vidite, kronali so ga. Takrat ga Sveto Pismo
ni imenovalo papež. Sveto Pismo ga je imenovalo lažni prerok. Zakaj? Da, seveda. On je
moral biti lažni prerok po svojem antikristovem duhu, ki po antikristu uči v nasprotju z
originalno Besedo. Kajti, če je učil v nasprotju z originalno Besedo, potem je bil antikrist,
on je to bil in Beseda je Bog.

107 Torej,  zatem  smo  ga  našli  kot  kronanega.  In  ko  je  bil  kronan…  Torej,  on  je
popolnoma nedolžen, nemočen in je samo majhen fant. Toda potem ja bil na Nicejskem
koncilu narejen… Konstantin mu je dal vso imetje. In kaj je on potem naredil? Potem
je… Vidite, Satan mu daje svoj prestol in avtoriteto. Sveto Pismo tako govori, kot smo
mi prešli skozi to.

Torej, naslednja stvar, za katero ugotavljamo je, da hudič kontrolira vso politiko, ki
je kdajkoli bila ali kdajkoli bo. Mi to najdemo v Mateju 4,11. Potem mi vidimo, da je
Satan že imel v oblasti politiko, toda on je poskušal dobiti cerkev. Zato je odšel dol, da
bi jo zavedel. On dobiva svojega supermena, z njim organizira organizacijo in ga krona
kot Kristusovega namestnika. Kristus je deloval namesto Boga. Vidite? A ta fant je en
namestnik  namesto Boga.  Točno tako.  Namesto Boga -  on bi  naj  to  domnevno bil,
namestnik pod Kristusom.

108 Torej, ko je on to storil, kaj je potem naredil? On… Satan je vzel svojo politično sila,
nad katero je že bil postavljen in vzel še religiozno silo (s katero je že bil kronan) in ju
sestavil  skupaj  ter  si  potem naredil  eno drugo krono nad peklom. In tisti,  ki  so že
zapustili svet, če so plačali dovolj denarja, jih je on pripeljal ven. Tako je sedaj postal
namestnik za nebesa in vice, kot bi on to želel imenovati. V Svetem Pismu ni takšne
stvari, toda on je moral nekaj narediti. Sveto Pismo je dejalo, da je prišel iz brezna brez
dna in da se vrača na isti način, a na zemlji je kot vladar.

109 Torej, kaj mu je bilo potem dano? Najprej je imel lok, vendar ni imel puščice. Toda
sedaj ima v svojih rokah mogočen meč. On lahko sedaj nekaj naredi. Potem skače s
svojega belega konja. Beli konj je oddirjal ven. Torej, koga je on zajahal? Rdečega konja
- kri, krvavo rdečega konja. On zares jezdi na njem. O, zagotovo. Dana mu je bila velika
sila in velik meč, da ubija. Potem jezdi na svojem krvavo rdečem konju.

Iz drugega Pečata, ki je bil včeraj zvečer prelomljen vidimo, da je on vzel mir z
zemlje in da so drug drugega ubijali. In v njihovi lastni knjigi o mučencih rimskokatoliške
cerkve je pokazano, da so poslali v smrt 68 milijonov protestantov, od časa svetega
Avguština od Hippo-a do leta 1580, okrog 68 milijonov (Schmuckerjeva »Velika Reforma
«, če želite to prebrati, raje »Veličastna Reforma«).

110 Oseminšestdeset  milijonov,  zabeleženih  v  knjigi  mučencev,  ko  je  eden  izmed
njihovih tako imenovanih svetnikov dobil razodetje, da mora vsak, ki se ne strinja z
rimsko cerkvijo, umreti kot heretik. To jih je pravzaprav posadilo vse naokrog. Fant, on
je odšel, da bi prelival kri. Skočil je na svojega rdečega konja in odšel jezdit.



TRETJI PEČAT 20

Torej, sedaj prihaja njegova velika moč. Postavljen je bil kot namestnik nebes in
čaščen  kakor  Bog,  vladar  zemlje.  Združevanje  države  in  cerkve  ga  je  naredilo  za
vladarja zemlje, zato mu je bila dana krona. On je lahko z molitvijo izpeljal duše iz vic.
On je prav tako lahko posredoval… On je bil kakor Bog na zemlji, namesto Boga.

111 Skupaj je imel veliko moč, da bi ubil  kogarkoli,  ki  se ne bi strinjal  z njegovimi
zapovedmi. Kdo mu bo karkoli rekel? Cerkev ne more reči ničesar, on je njena glava.
Država ne more reči ničesar, on je glava tega. Tako jih je umrlo na milijone. Vse te
majhne cerkve, brat, so bile razbite in bili so ubiti in umorjeni in za hranjenje levom ter
vse drugo. Vidite? Zmaj, Rim mu je dal svoj prestol in moč. Sveto Pismo je tako dejalo.
Torej, on je jezdil  v svojem simbolu rdečega konja, skozi človeško kri,  dokler on ni
postal rdeč konj.

Janez ga sedaj vidi na črnem konju. On je spremenil še nekaj drugega. To vam
moram povedati tako, kot mi je to prišlo in potem… Če to pride k meni in ni usklajeno z
ostalimi Pismi,  potem to ni  predano od Boga. Vidite? Mora biti  usklajeno s Pismi,  z
vsakim delom. To je le ena mogočna velika stvar. Pismo se mora ujemati s Pismom. In
karkoli  je v nasprotju s Pismom… Če bi  mi Gospodov angel povedal nekaj,  kar je v
nasprotju s Pismom, mu ne bi verjel.
112 Jaz sem tam v Chicagu že v naprej povedal, ko so vsi, na stotine pridigarjev… Ali je
bil kdo na tistem srečanju? Zagotovo, to srečanje v Chicagu? Dejal sem: »Torej, vsi
govorite, da imate… Mislili ste, da me boste tukaj glede nečesa izigrali.« Približno kot ta
prostor tukaj. Dejal sem: »Kaj je to, kar imate proti meni?« Dejal sem: »Sveti Duh mi je
tri noči nazaj pokazal, kje bo vsak izmed vas in da mi ne bomo v tem…« Vprašajte Karla,
ki je tukaj, ali je to res. In tam je bil Hank in vsi drugi. To je res. Vsi ste bili tam, da bi
to slišali.

Jaz sem dejal: »Torej, vi ste proti meni zaradi mojega učenja. V tem je stvar. Jaz
želim, da nekdo pride sem in odpre svoje Sveto Pismo, se postavi ob meni in to zanika.«
To je bila najtišja skupina, ki bi jo lahko kdajkoli slišali. Dejal sem: »Kaj je z vami?«
Dejal sem: »Če torej veste, da se ne morete postaviti proti Besedi, se mi odstranite z
ramen.«

113 »Vi, doktorji teologije in podobno, govorite kako… In sebe predstavljate kot doktor,
doktor, doktor in jaz sem (jaz ne vem, toda brat Woods in jaz govoriva temu »zelenec
«). Jaz nimam izobrazbe, nikoli nisem šel skozi kak seminar ali šolanje, toda vzemite
svoja Sveta Pisma in pridite sem ter se postavite ob meni in zanikajte kačje seme, krst v
Jezusovem imenu ali katerokoli od teh stvari, ki jih učim.«

Nihče ni rekel niti besede. Vsi to veste. To je bila najtišja skupina, ki ste jo kdajkoli
lahko videli.  Vidite,  oni  se samo hvalijo,  kot ne vem kaj.  Torej,  tukaj  je to.  Jaz ne
verjamem v razpravljanje z ljudmi, toda ko to pride do točke, ko vas poskušajo potegniti
v to… In jaz ne bi odšel tja, če mi Sveti Duh ne bi dejal, dejal je: »Pojdi tja. Jaz bom stal
ob tebi.«

114 Povedal jim je tri ali štiri dni pred tem časom. Vsi ste bili tam in ste slišali gospoda
Carlsona in ostale. In Tommy Hicks in vsi ostali so sedeli tam. In jaz sem odšel tja že tri
dni prej in sem dejal: »Vam bo to mesto odpovedano.«

Takrat je bila nevihtna noč. Imel sem srečanje. On je dejal: »Pojdi, postavi se ob
tem oknu, tam pri teh tretjih malih vratih.« In jaz sem odšel tja ter se postavil točno tja.
Pogledal sem ven nekako tako. On je dejal: »Oni so ti postavili past. Zaprosili te bodo,
da govoriš na združenju pridigarjev v velikem Chicagu.« Dejal je: »Postavili so ti past,
kar se tiče poučevanja Moje Besede.« On je dejal: »Torej, tisti prostor tam čez jim bo
odpovedan… Ne bodo ga dobili. Najeli bodo prostor, kjer je na nek način…« Dejal je: »
Tukaj je videti.«

115 Ustavil sem se in videl samega sebe v koto. Pogledal sem tja nazaj in sem videl in
tam sem videl vse te… Videl sem vse te pridigarje, kako sedijo, točno tako, kot je to
bilo. Vse sem jih videl. In On je dejal… »Oh,« sem pomislil, »potem je bolje, da ne grem
tja, Gospod, če bodo to storili. Ne želim užaliti njihovih čustev ali storiti kaj slabega.«

On je dejal: »Pojdi, Jaz bom stal ob tebi.« In On je. To je res. Torej vi vsi… Tukaj je
priča, točno tukaj, sedi točno tukaj in ve, da je to resnica. Dobro tam imate tudi kasete.
Toda tukaj ste vi, vidite.

116 Tukaj je skrivnost tega. In sedaj… Ko mi je zgodaj zjutraj bilo to razodeto, ob zori,
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sem hitro odšel k Pismu in začel to gledati - raziskovati. Tukaj je bilo to. Vsi trije so bili
razodeti popolnoma nadnaravno. Tu je skrivnost črnega konja v skladu s tem, kaj mi je
bilo razodeto.

On ga je začel jezditi v času mračnih dob. To je to, kar črn konj predstavlja - temne
dobe, ker je bil to za prave vernike, ki so preostali, čas polnoči. Poglejte sedaj v to
cerkveno dobo, v to srednjo cerkveno dobo, temno cerkveno dobo. Poglejte, kako On
govori: »Ti imaš samo malo moči.« Za njih je bila to polnoč, za te prave vernike.

117 Sedaj poglejte. Pravi Cerkvi je bilo odvzeto praktično vso upanje, ker je ta fant
kontroliral oboje, in cerkev in državo. Kaj bodo storili? Vidite? Katolicizem je prevzel
stvari, tako državo, kot cerkev in vsi, ki se niso strinjali s katolicizmom, so bili pobiti. To
je bil razlog, zakaj je on bil črn konj. In poglejte, kakšne temne stvari je storil, potem
boste lahko videli. Če vi samo… Če poznate vašo zgodovino, glejte. Dobro, vam tega
sploh ni potrebno vedeti, da bi to poznali.

Sedaj poglejte. Vso upanje je odšlo - to je njegov črn konj. On je jezdil na svojem
belem konju,  prebrisano,  potem mu je  bila  dana sila  in  je  odvzel  mir  ter  pobil  na
milijone. To je to, kar je delal, medtem ko je jezdil. In to še vedno počne. Vidite? On je
sedaj tukaj na svojem črnem konju, ki prihaja naprej.

Temna doba - to je bil ta čas. Natanko po tistem, ko se je cerkev dvignila in dobila
silo. Oni so pobili vse ostale in minilo je na stotine in stotine in stotine let - to je to, kar
vsak bralec pozna kot temno dobo. Koliko od vas to ve? Temne dobe. Tukaj je vaš temni
konj, ki predstavlja to temno dobo.

118 Torej, vsa upanja so odšla, brez kakršnega koli upanja. Majhnim vernikom se je
zdelo  vse  temno.  To  je  razlog,  zakaj  je  to  poimenovano -  predstavljeno s  temnim
konjem.

Njegovo merilo, oziroma tehtnica v njegovih rokah, vidite, poziva ven: »Merica
pšenice  po denariju  in  tri  merice  ječmena po denariju.«  Vidite?  Pravzaprav je  to…
Pšenica in ječmen sta naravni sestavini za življenje. Iz tega se izdeluje kruh in ostale
stvari. Toda poglejte, on je to zaračunaval. To bi naj pomenilo, da je on to zaračunaval
svojim ljudem, za nekakšno upanja v življenje, ki jim ga je pošiljal, da bi naredilo…
Začel je v tistem času, ko jih je začel prisiljevati  k plačilu za molitve, k plačevanju
pristojbin za molitve. Oni to še vedno počnejo - devetdnevnice, ker… Kaj je on počel?
Zbiral je zaklade sveta, tehtnica je tehtala mero pšenice za denarij in tri merice ječmena
za denarij.

Jezdec na črnem konju, vidite, on je delal… Svojim podložnikom je odvzemal denar,
ker je Sveto Pismo napovedalo, da bo imel v lasti bogastvo vsega sveta. Kot smo sinoči
povedali o Rusiji in o vsem tem, oni enostavno jemljejo denar in ljudem odvzemajo vse,
kar imajo. Tako, tukaj ste vi.

119 Sedaj poglejte. Ali vidite, od kod prihaja ta star denar - ki ga jemljejo v cerkvi?
Oddaljite se od te stvari. Da bi zgradili neko organizacijo, nekaj velikega, vredno tukaj
milijon dolarjev… Ali vidite, kdo je mati vsega tega?

Hvala ti, Oče. Oh, moj! Jaz sem tako vesel. Da, gospod. V redu. To je bila Njegova
milost. To je vse. V redu, to je bil polnočni čas. Ali sedaj to razumete? In tukaj je tisti, ki
zaračunava to, od česa je odvisno življenje, kar je ječmen in ostalo, vse te naravne
stvari. Torej, to ni bilo duhovno, to je bil ječmen - ječmenov kruh in pšenični kruh. On je
zaračunaval za takšno vrsto življenja, ki jo je dajal svojim ljudem, ko jim je zaračunaval
molitve preko duhovnikov, da bi z molitvami izpeljal ljudi iz vic (jaz to jemljem natanko
iz zgodovine). Zaračunavati - jaz predvidevam, da je to devetdnevnica. Predvidevam, da
vsi poznate to. Devetdnevnica - mislim, da je to nekaj, kar morate narediti, saj veste,
neke vrste pokora. Nekdo mora to zaračunati.

Prinašajoč bogastvo sveta k njemu, od sebe, v samo cerkev in on še vedno jezdi.
Oh, zagotovo da jezdi. Da, gospod! Še vedno jezdi.

120 Poglejte, tukaj je sedaj dober del. Poglejte: »Toda olju in vinu ne delaj škode.«
Ostalo je še samo malo tega, brat. »Da se tega nisi niti dotaknil.« Torej, olje simbolizira
Duha, Svetega Duha.

Dal vam bom nekaj verzov, če želite, nekaj odlomkov iz Pisma. V 3. Mojzesovi
knjigi 8,12 je Aron, preden je lahko vstopil, moral biti maziljen z oljem. Veste to? In
Zaharija 4,12, kako je olje prihajalo, ko je curljalo skozi cevke in je dejal: »To je moj
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Duh,« olje. Še eno mesto, če želite to videti v Mateju 14,25. Tam je bila nespametna
devica (25,3). Nespametna devica ni imela olja - brez Duha. Toda Matej 25,4, pametna
devica je v svetilkah imela olje - napolnjena z Duhom. Duh - olje, simbolizira Duha. O
slava, slava. Ali ste to razumeli? V redu.

121 Torej, olje simbolizira Duha in vino simbolizira stimulacijo razodetja. Fant, jaz bi
sedaj dirjal povsod naokrog! Čudim se, da nisem prebudil sosedov, ko mi je Gospod to
pokazal. Stimulacija razodetja, vidite? Olje in vino gresta v Svetem Pismu vedno skupaj.
Jaz sem vzel konkordacijo in pogledal, obstaja cela serija tega, kot je to, kjer sta vino in
olje ves čas skupaj. Vidite?

122 Ko je bila resnica obljubljene Božje Besede Njegovim svetim, ki so bili izpolnjeni z
oljem, resnično razodeta, so vsi postali stimulirani. Vino je stimulacija. Slava, jaz to
čutim ravno sedaj - stimulacijo radosti in vriskanja. Ko se je to zgodilo, je imelo na njih
isti učinek, kot ima vino na naravnega človeka. Kajti, ko je bilo razodetje o Božji resnici
dano, so bili resnični verniki izpolnjeni z oljem in stimulacija je prišla. Stimulacija je
postala tako velika, da je vplivala na njih tako, da so delovali kot nenormalni. Točno.
Slava! (Skupnost se veseli - urednik.) Mogoče je to to, kar se sedaj z njimi dogaja. To je
res. To jim povzroča, da se vedejo nenaravno.

123 Torej, če želite Pismo za to, pričnite brati Apostolska dela 2. Kje so oni bili? Oni so
imeli obljubo, ki jim je bila dana. V tistem času je bila vsa obljuba Svetega Duha izlita na
njih in to je bilo potrjeno po Pismu.

Sedaj poglejte to… Kaj če bi oni rekli: »Samo počakajte. On nam je dejal, da naj na
našo službo čakamo tam zgoraj.« In če bi po osmih dneh rekli: »Dobro fantje, jaz vam
govorim…« Marko je dejal Mateju: »Jaz verjamem, da smo to že dobili, fantje. Ali vi ne
mislite tako? Vidite, mi to že imamo. Zakaj sedaj čakamo na našo službo? Morali bi
samo nadaljevati z našim pridiganjem. On nam je dejal, da naj pridemo sem in čakamo
in sedaj je že osmi dan, odkar smo tu.«

»Dobro, počakajmo še en dan.«

Napočil je tudi deveti dan. Potem je Marko ali kdo drug izmed njih prišel naokrog,
Janez je dejal: »Jaz verjamem, da nam ni več potrebno čakati. Jaz verjamem, da smo to
že dobili, mar vi ne?«

124 Jaz lahko vidim Simona (ker je on imel ključe, saj veste): »Počakajte samo malo,
fantje! Pismo nam ima glede tega nekaj za povedati. On nam ni nikoli povedal, kako
dolgo naj čakamo. On je dejal: ›Ostanite tam dokler… Ostanite tam, dokler se ne izpolni
Joelovo  preroštvo,  dokler  Izaijevo  preroštvo  ne  bo  potrjeno.‹«  »Kajti  z  drhtečimi
ustnicami in v drugih jezikih bo govoril temu narodu in to je osvežitev. To je bilo vino, ki
je bilo izlito.«

Kaj je vino v Svetem Pismu? Osvežitev. To je osvežitev, ki prihaja iz Gospodove
prisotnosti. To mora biti sedaj po Pismu, vidite?

Tako, vi vidite, vino predstavlja stimulacijo razodetja. In ko je Sveti Duh padel in ko
so nad sabo videli Božji ogenj, moj, jih je to pričelo stimulirati. In veste, prva stvar,
postali so tako stimulirani, da so ljudje pomislili, da so pravzaprav pijani, vendar so bili
stimulirani z razodetjem.

125 Bog… Tukaj je to! Od Boga potrjeno razodetje jim je postalo jasno, zaradi tega so
bili srečni. Bog je to obljubil in tukaj jim je bilo to razodeto in potrjeno! Amen! Tam je
stal človek in govoril: »To je to, to je to,« in tam je bilo to potrjeno z istimi znamenji.
Tam je stimulacija razodetja. Vidite? In sedaj, oni so to takrat resnično imeli.

To je razlog, zakaj je Peter lahko stopil ven in dejal: »Vi ljudje iz Judeje in vi, ki
živite v Jeruzalemu, poslušajte me. Vsi  doktorji  teologije,  poslušajte,  kaj  vam bom
povedal.« Oh, kako čudovito! Razodetje! Razodetje! Oni so postali tako stimulirani, ko so
to videli potrjeno. To se vedno dogaja na ta način. Vedno se.

126 Ko vidim, da je Bog v tem dnevu obljubil določeno stvar in ko je On obljubil, da bo
v zadnjih dneh prelomil te Pečate… In vi ne veste kakšno je veselje in slava, ko Ga
vidim,  ko to  razodeva.  Stojim tam in  gledam, kako se to  dogaja  in  vem, da lahko
izzovem vsako osebo. Nikoli nam ni povedal niti ene stvari in da se to ne bi zgodilo. In
potem, da vidite radost, ki je v mojem srcu, ko vidim Njegovo obljubo za te zadnje dni,
kot je On to obljubil, da bo storil. In tukaj vidim to potrjeno in popolnoma brezhibno.
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127 Če me slišite, kako govorim: »Počutim se religiozno,« je v tem stvar. Stimulacija je
tako  močna,  da  sem  povsem  pripravljen,  da  grem  in  vse  sesekljam,  saj  veste,
stimulacija razodetja.

V redu. Oni so postali tako stimulirani zaradi razodetja, s katerim so bili potrjeni (v
redu), zaradi obljube. Oh, moj! Ko jim je Bog razodel Svojo obljubo, je tam nastopilo
veselje stimulacije, vse dokler ljudje niso dejali: »Pijani so od novega vina.« In ne samo,
da je On to razodel, temveč je On to tudi potrdil. To je to, kar sem vedno govoril: »
Človek lahko reče karkoli (lahko je sposoben reči karkoli), toda ko Bog prihaja do tega in
potrjuje to…
128 Torej, Sveto Pismo je dejalo: »Če je kdo med vami, ki trdi, da je duhoven ali prerok
in pove stvari, pa se ne zgodijo, potem ne bodite pozorni na njega. Sploh se ga ne bojte.
Ne bojte se tega človeka. Toda če nekaj pove in se to zgodi, je to od Mene.« On je dejal:
»Jaz sem v tem. To dokazuje, da sem to Jaz.«

Ta mala Samarijanka… Ko je Pismo dejalo, da bo Mesija delal te stvari in je On tam
stal ter delal točno te stvari, za katere je Pismo dejalo, da jih bi delal, je dejala: »Tukaj
je On. Pridite in poglejte Človeka… Ali ni to točno to, za kar je Pismo dejalo, da se bo
zgodilo?« Vidite?

129 Ona  je  postala  stimulirana  z  razodetjem.  Je  to  res?  Postala  je  stimulirana  z
razodetjem, ko je bilo to potrjeno. Vidite? To je točno. Ona je vedela, da je bilo tam… »
Mi vemo, da prihaja Mesija, ki se imenuje Kristus in ko bo On prišel, bo delal te stvari.«
Ona je to videla.

On je dejal: »Jaz sem On.«

Potem je stimulacija krenila in ona je odšla vstran, vzklikajoč skozi vse mesto.
Pustila je svoja stara vedra za vodo in odšla tja dol ter povedala ljudem: »Pridite in
poglejte!«

130 Torej, če bi poznali vzhodnjaške običaje, to je bilo za njo napačno, da je storila te
stvari. Da, gospod. Takšne vrste žene ne bi nihče poslušal. Ne, gospod. Poglejte. Ona je
bila zaznamovana in če bi hodila po ulici na ta način in delovala na ta način, ljudje na
ulici  ne bi bili  pozorni na njo. Toda brat, ona je imela Besedo Življenja. Ona je bila
stimulirana. To je bilo, kot da bi poskušala vžgati hišo v vetrovnem vremenu. Oh, tam je
bilo  nekaj,  kar je to podpihovalo.  Ona je bila  pripravljena.  Da,  oni  tega niso mogli
odpraviti. To je bil Božji ogenj, ki je gorel. Da, gospod.

131 Dejala je: »Če ne verjamete, da je to tako, samo pridite sem čez, kjer se odvija
srečanje in vam bom to pokazala.« Da, gospod. In tako so ljudje odšli tja. In On tega ni
ponovno naredil, toda vedeli so, da se je tej ženi nekaj zgodilo. Bila je spremenjena,
tako da so Mu verjeli. Da, gospod. Oni so verjeli Vanj, ker: »Vera prihaja s poslušanjem,
« s poslušanjem Božje obljube, Božje Besede in opazovanjem tega, kako to postaja
resnično. Kajti, to je seme in ko je to posejano, bo oživelo. To bo proizvedlo točno to, o
čemer je govorjeno. Če to ne stori, potem to ni Božje seme, ali pa sejalec ni vedel, kako
ga posejati. Ni bil poslan od Boga, da bi ga posejal. On bi ga mogel posejati nekje na
vrhu skale ali podobno. Tako vi vidite, sejalec seje seme in Bog poskrbi, da pade na
pravo mesto. Oh, moj!

132 Potem, kaj se tukaj govori o tem jezdecu na črnem konju? »Ne škoduj mojemu
vinu in mojemu olju! Da se nisi niti dotaknil mojega vina in olja! Jaz imam še samo malo
tega tam spodaj, toda še vedno ga je nekaj. Torej, ti lahko greš in izmeriš vsako vrsto
življenja, ki si ga postavil tja ven. To je na tebi. Ti boš za to plačal tam spodaj. Toda ko
boš prišel naokrog do tega vina in olja, pusti to pri miru!« Oh, moj!

»Če vi lahko…« Z drugimi besedami nekako takole: »Če ujamete nekoga iz Moje
male  črede,  ki  je  izpolnjen  z  Mojim oljem in  vinom (vidite,  z  vinom in  oljem čiste
Besede) in ga hočete ubiti, ker vi to počnete - to je to, kar vi počnete, da jih niti ne bi
prisilili, da bi rekli: »Zdrava Marija,« ali da bi naredili kaj podobnega ali kakšno od vaših
veroizpovedi.  Držite  svoje  roke  vstran  od  njih,  kajti  oni  vedo,  kam gredo,  ker  so
maziljeni  z Mojim oljem. In glede na to,  da so maziljeni  z Mojim oljem, imajo vino
radosti, ker poznajo Mojo Besedo obljube. Jaz jih bom ponovno obudil. Ne poškodujte
tega. Ne poskušajte oditi tja in jih zmesti, ker… Samo izogibajte se jih.« Ne, ne.

133 On potrjuje Svojo Besedo in jo prinaša notri. Oni so vedeli… Oni so vedeli, da bodo
ponovno vstali. Oh, kako to ljubim! Oni bodo ponovno vstali. Tukaj prihaja črn konj,
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jahajoč sedaj - temne dobe. Bel konj je odšel. Mi smo v popolnosti videli, kaj je storil. Tu
prihaja rdeč konj. Mi smo natanko videli, kaj je on storil. Potem prihaja črn konj. Vi
nenehno vidite istega jezdeca in te stvari, ki jih dela skozi vse dobe.

Torej, mi smo ugotovili, da je on meril in zaračunaval. Točno. Pšenica, naravna
stvar, naravno življenje - to je to, od česa so živeli - toda v simbolu je to Duh, olje in
vino  veselja.  To  je  duhovno življenje  -  da  nisi  poškodoval  tega.  Pusti  to  pri  miru!
Drugače: »Rim, da se nisi niti dotaknil tega. To je Moje! To pripada Meni!«

134 Torej, jaz imam tukaj še nekatere druge stvari, za katere želim, da jih poznate.
Poglejte. Nobeno od teh štirih živih bitij ni dejalo: »Ne dotikaj se olja in vina.« Ali ste to
opazili? Štiri živa bitja so govorila. Toda poglejte. Dovolite mi, da preberem od tam,
samo malo, vidite. Torej.

Merica pšenice po denariju in tri merice ječmena po denariju! Olju in vinu pa ne
delaj škode.

(Sedaj poslušajte tukaj.) In slišal sem kakor glas, ki je govoril sredi štirih živih
bitij…

Kdo je to bil? Jagnje! Amen! To niso bila štiri živa bitja. To je povedalo Jagnje.
Zakaj? On bo vzel Svoje lastne, to pripada Njemu. On je to odkupil. Amen. »Da se nisi
dotikal  tega olja!« Ne,  gospod.  To niso bila  štiri  živa bitja,  temveč Jagnje,  ki  je  to
povedalo. Oh, moj! Jagnje, ne… Štiri živa bitja tega niso napovedala. Jagnje samo je to
reklo. Ko so štiri živa bitja dejala: »Pridi in poglej,« so odšla in oni so jih tako videli in
On je dejal: »Merica pšenice po denariju in toliko tega in toliko ječmena…« Toda potem
je Jagnje med njimi vzkliknilo in dejalo: »Olju in vinu pa ne delaj škode.« Tako je. Oh,
moj! Poslušajte to. »Temu ne delaj škode, fant, ali pa boš enkrat plačal za to.« (Oh,
moj! Devet in trideset!)

135 Po mojem najboljšem razumevanju in najboljše, kar vem ter z vsem, kar v srcu
verjamem, je to resničen pomen teh treh Pečatov. Bogu se želim zahvaliti za to. In dejal
bom, da je to razodetje, ki mi ga je On dal. On mi je to dal, to razodetje o tem. In
verjamem, da mi živimo v zadnjih dneh.

Jutri zvečer bomo vzeli jezdeca na bledem konju. In sedaj, jaz ne vem, jaz ne vem,
Bog ve,  da je  to  resnica.  Jaz  ne vem ničesar  o  tem. Ne.  Pogledal  sem svoja  stara
besedila  razlag,  ki  sem  jih  imel  pred  leti.  Pred  časom  sem  videl  brata  Grahama
Snellinga. Mogoče je odšel ven. Toda spomnim se, ko sem pred časom tukaj pridigal,
malo sem to pregledal, da bi videl, kaj sem govoril. Nekoč pred leti sem šel skozi knjigo
Razodetja in sem vzel vse štiri jezdece na enkrat.
136 Dejal sem: »Bel konj - to je bila brez dvoma zgodnja cerkev.« Jaz sem to bral iz
adventistične knjige in iz drugih. Dejal sem: »To je zgodnja cerkev, ki je prišla ven, da
bi zmagovala.«

In naslednji je bil črn konj. Dejal sem… Jaz sem že pozabil, kako sem imenoval tega
črnega  konja.  Dejal  sem… Pravzaprav  rdeč  konj.  Dejal  sem:  »Ta  konj  je  verjetno
pomenil, da so težave na poti in je pomenilo, da bo izbruhnilo veliko vojn, oziroma nekaj
takega.« Dejal sem: »Verjetno bo tam veliko vojn.« Dejal sem: »To je to, kar bi to
moralo biti.«

137 In potem sem dejal: »Ta bled konj… Pravzaprav črn konj,« sem dejal, »to pomeni,
da bo na zemljo prišel temni čas, ko bodo vse zvezde nehale sijati in sonce bo šlo dol in
luna ne bo več dajala svetlobe.« Dejal sem: »To je verjetno to, kar to pomeni.«

Dejal sem: »Ta bled konj pomeni, da prihaja veliko bolezni.« Torej, jaz ne vem, kaj
to pomeni, toda takšna je bila moja razlaga teh stvari, ker sem naredil najboljše, kar
sem lahko, ko sem stal tam za pridigalnico, toda… Oh, tam sem skoraj nekaj dejal! Oh!
Vi boste videli. Samo glejte. Torej, ali smo srečni zaradi te ure? Ko vidimo vse te stvari,
kako se izpolnjujejo, si mislim:

Narodi se lomijo, Izrael se prebuja.

Znamenja, ki so jih prerokovali preroki;

dnevi poganov so prešteti, z izlitim strahom.

Vrnite se, o razpršeni v svojo lastnino.

Dan odkupitve se je približal.
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Človeška srca so zlomljena s strahom;

Napolnite se z Duhom in očistite ter okrasite svoje svetilke.

Poglejte navzgor! Vaša odkupitev je blizu.

Lažni preroki lažejo, zanikajo Božjo resnico,

da je Jezus Kristus naš Bog (Ali verjamete to?).

Toda mi bomo stopali tam, kjer so apostoli označili.

Kajti dan odkupitve je blizu.

Človeška srca so v slabosti strahu.

Napolnite se z Duhom.

Imejte svoje svetilke okrašene in čiste.

Poglejte navzgor! Vaša odkupitev je blizu.

138 To je čudovito! Jaz ljubim to - razodetje je blizu.

In bo svetloba v večernem času,

pot slave boš zagotovo našel.

Na poti vode je tudi danes svetloba,

potopljen v dragoceno Jezusovo Ime.

Mladi in stari, pokesajte se svojih grehov.

Sveti Duh bo zagotovo vstopil.

Večerna svetloba je prišla,

to je dejstvo, da sta Kristus in Bog eno.

139 On je Beseda. Oh, moj! Prečudovito!

Kmalu bo Jagnje vzelo Svojo Nevesto,

da bo vedno na Njegovi strani.

Vsa nebeška vojska bo zbrana.

Oh, to bo veličasten pogled,

vsi sveti v belem, brez madeža.

In z Jezusom se bodo večno gostili.

»Pridi in večerjaj,« Gospodar kliče,

»Pridi in večerjaj.«

Nenehno se lahko gostiš za Jezusovo mizo.

On, ki je nahranil množice,

spremenil vodo v vino.

Lačne sedaj kliče: »Pridi in večerjaj.«

»Pridi in večerjaj,« Gospodar kliče,

»Pridi in večerjaj.« (Večerja Besede!)

Nenehno se lahko gostiš za Jezusovo mizo.

On, ki je nahranil množice,

spremenil vodo v vino.

Lačne sedaj kliče: »Pridi in večerjaj.«

140 Oh, moj! Ali ste lačni? »Blagor njim…« Ali Ga ljubite? Če Ga ljubite, recite: »Jaz Ga
ljubim.« Sedaj vsi vstanimo in dvignimo svoje roke in sebe izrazimo Njemu. »Jaz Ga
ljubim, jaz Ga ljubim, ker me je najprej ljubil On.« V redu, sedaj pa vsi skupaj.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je najprej ljubil On.
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In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

141 Missing translation - Ed.
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"… v dneh glasu…" Raz 10,7


