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1 Sklonimo sedaj glave zaradi molitve.

Milostljiv nebeški Oče, vsemogočni Bog, ki si popeljal Jezusa Kristusa iz mrtvih in
nam Ga predstavil  v teh zadnjih dneh v moči Svetega Duha. Mi smo hvaležni za te
močne obiske nesmrtnega Boga. In sedaj, Oče, mi smo pred še eno uro - uro, ki lahko
spremeni večno destinacijo mnogih ljudi. In pristopiti k temu, Gospod, mi nismo vredni,
ker je v Pismu, da je Jagnje vzelo Knjigo in odprlo Pečate.

O, Jagnje Božje, pridi naprej, mi molimo. Pozivamo te, Gospod, velik Odkupitelj.
Stopi naprej in nam pokaži Svoj načrt odrešenja, ki je bil skrit v preteklih letih, ko nam
nocoj prelamljaš ta Pečat, Oče in razkrivaš, kaj je v teh Pečatih za nas, da bi lahko odšli
od tukaj kot boljši kristjani, kot pa smo sedaj, da bi bili bolje pripravljeni na nalogo, ki je
pred nami. Mi to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

2 Dober večer prijatelji. Menim, da je to velik privilegij, da sem lahko nocoj tukaj v
času tega velikega dogodka. Ne poznam nobenega boljšega mesta, kjer bi se lahko bolje
počutil,  kot  pa  v  poslu  Kralja.  In  sedaj,  prihajate  predvsem  zaradi  lekcij,  ki  jih
pričakujemo... Če mi On tega ne bi odkril, potem jaz tega ne bi mogel predati vam.

Ne skušam uporabljati nobene od svojih lastnih misli ali karkoli drugega, temveč
samo to, kar mi On predaja. To je res. In prepričan sem, da če ne uporabljam svojih
lastnih misli, potem to prihaja tako, kot po navadi in skozi vse moje življenje to ni bilo
nikoli napačno. In to ne bo napačno niti tokrat.

3 Torej, mi smo slavnostno razpoloženi in zelo, zelo hvaležni za to, kar je On storil za
nas - velika skrivnostna roka živega Boga! Kako velika stvar je to, koliko bolj smo lahko
privilegirani mi ljudje, ker lahko imamo med nami Kralja kraljev in Gospoda gospodov.

Mi bi verjetno pihali v piščalke in dvigali zastave in razprostrli preprogo in marsikaj
za predsednika naroda, če bi prišel v mesto. Ampak samo pomislite, to bi bilo v redu in
to bi bilo mestu v čast. Toda pomislite, v naši majhni skromni skupnosti, kjer nocoj
kličemo Kralja kraljev, Boga, On ne želi, da Mu razprostremo preprogo in podobno. On si
želi, da bi bila razprostrta ponižna srca, tako da bi On lahko vzel ponižna srca in jim
razodel dobre stvari, ki jih je varoval za tiste, ki Ga ljubijo.
4 Sedaj sprašujemo… Torej, mi smo imeli eno pričevanje, ki bi ga rad podelil. Torej,
če se o tem motim... Pravkar sem to slišal in lahko bi bilo, da se motim, vendar mislim,
da so tukaj ljudje, na katere se pričevanje nanaša.

In potem… Pred nekaj dnevi,  ko sem bil  doma v Arizoni,  smo imeli  nek klic,  v
katerem je bilo rečeno, da je bil tam nek majhen deček, ki je imel revmatično vročino -
in to gre k srcu. In on je bil tako… Njegov oče in mati sta tako prijetna, oba sta mi
dragocena prijatelja. To je bil eden izmed naših diakonov te cerkve, brat Collins. Njegov
majhen deček, mali Miky (Jojev soigralec), je trpel zaradi revmatične vročine srca in
zdravniki so ga poslali domov ter položili v posteljo. Staršem so naročili, da ga sploh ne
smejo dvigovati, da mu ne smejo dvigniti niti glave, da bi popil požirek vode. Odnesli so
ga  ven,  kot  slamo -  bil  je  v  tako  slabem stanju.  In  starši,  verni,  prihajajo  sem v
Tabernakelj in verjamejo.

5 In pred nekaj nočmi, nismo poskušali čakati… Za v nedeljo smo razglasili službo
ozdravljenja, ampak ko smo videli, da bomo imeli odgovore na vprašanja, smo morali
službo ozdravljenja preložiti. In potem sem imel nekaj malega v svoji notranjosti, v
svojem srcu. In oče in mati  sta želela vedeti,  ali  bi  lahko prinesla otroka v sobo in
prinesli so malčka tja in Sveti Duh je razodel njegovo ozdravljenje.

6 In tako sta starša, ki sta imela spoštovanje do tega, odvedla malčka domov in ga
poslala v šolo - enostavno sta ga poslala v šolo. Doktor je bil o tem seznanjen. Tako da
doktor ni bil ravno zadovoljen s tem in je materi dejal, da bi otrok moral biti v postelji,
seveda in ona mu je povedala zgodbo.

In jaz mislim, da je ta človek (kot sem razumel), doktor, krščanski vernik neke
denominacije, adventistov sedmega dne. In tako je dejal: »Dobro, vi bi morali… Čas je,
da pregledam otroka.« Dejal je: »Morali bi ga vsaj pregledati.«
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Ona je dejala: »V redu.« Odpeljala je otroka tja in doktor ga je pregledal, krvno
sliko, kjer se pravzaprav nahaja revmatična vročina. Tako, jaz razumem, da je bil doktor
tako začuden, da ni vedel, kaj naj dela. Majhen deček je popolnoma normalen, zdrav in
dobro.

7 Torej,  ali  je  Collins  tukaj?  Mogoče  sem to  povedal  narobe.  Ali  ni  tako,  sestra
Collins? Da. To je mali Miky Collins, star približno 6 ali 7 let. In to se je zgodilo v sobi,
pred tremi nočmi.

Oh, tam v sobi je moral biti  še Nekdo razen človeških bitij! To je bil ta velik in
močan Jehova, to je res, ki je prišel iz samega spoštovanja do Svoje Besede. In jaz sem
tako hvaležen, da to slišim, vidite. Jaz vem, da smo mi vsi. Ne samo jaz, temveč vsi,
kajti kaj bi bilo, če bi to bil vaš majhen fantek ali moj majhen fantek?

8 In zapomnite si, jaz dajem pričevanje, samo eno… Vzamem eno od tu in eno od
tam - to se dogaja vsepovsod - toda zgolj zato, da bi vi vedeli, da je moja resnična
služba Božansko ozdravljenje.  Toda tukaj  sem zaradi  teh Pečatov,  zato  ker… Malo
kasneje boste razumeli, zakaj sem moral to početi. In tako, jaz nisem učitelj. Jaz nisem
teolog. Jaz samo molim za bolne in ljubim Gospoda.

Torej, s temi mislimi, ki… Sinoči smo podali pričevanje o majhni deklici… Dobil sem
njeno ime in Billy ga je sedaj dobil  nekje tu od staršev in kdo oni so. In ta majhna
deklica je bila v zadnji fazi levkemije (to je res), enostavno je bila tako slaba, da je niso
mogli več normalno hraniti skozi usta. Ona bi morala biti… Prejemala je transfuzijo v
žilo.  In bila je ena lepa mala deklica. Za svoja leta je bila majhna, približno kot ta
majhna dama tukaj, predvidevam, toda bila je približno te višine… Oni so bili kot večina
izmed nas. Glede na oblačenje otroka in po starših bi lahko rekli, da so bili  res zelo
revni, res zelo revni in tako…, toda resnično v spoštovanju. In Sveti Duh je objavil, da je
ta otrok ozdravljen.

9 Torej, samo pomislite o tem - od levkemije. To malo bitje… In njena kri je bila tako
slaba, da je niso mogli več hraniti skozi usta. Morala bi vzeti - iti v bolnico in vzeti kri -
transfuzijo v žilo, da bi jo nahranili, predvidevam glukozo ali karkoli. Ne vem, kakšni
medicinski izrazi se uporabljajo za te bolezni, toda kakorkoli, morali so jo hraniti na ta
način. In še preden je otrok zapustil tisto mesto, je jokal za hamburgerjem.

In starši, potem ko sta slišala Svetega Duha s »tako govori Gospod«… In bila sta
tujca, nikoli prej nista bila tukaj, vendar sta… In ta stari par, ki je pred nekaj minutami
dobil svoje sedeže, brat in sestra Kidd, sta ju poučila, kaj naj delata in kaj naj poslušata.
In otrok naj je svoj obrok na poti domov.

10 Dva ali tri dni zatem je odšla v šolo in k doktorju in doktor je bil začuden. Dejal je:
»V otroku ni niti najmanjše sledi od levkemije.«

Torej, to je trenutno kot znak. Sila vsemogočnega Boga je vzela krvni obtok in ga
na ta način tako prečistila in vstavila v njega pulz novega življenja (ker je vaš krvni
obtok vaše življenje, to smrtno) in tako ustvarila nove celice ter očistila stare. In kaj je
to? To je absolutno… Dejal bom tole: to je ustvarjalno delo vsemogočnega Boga, da
vzame krvni obtok, ki je okužen z rakom, da je zaradi tega majhen otrok rumen in
izčrpan in v nekaj trenutkih je popoln novi krvni obtok.
11 Jaz verjamem (tega ne bom govoril v njegovem imenu, jaz bom to govoril v svojem
- v razodetju moje vere), kar se je zgodilo v Sabino Canyonu v preteklih dneh… Jaz
verjamem, da se približuje čas, ko se bodo obnovili deli, ki manjkajo in veličastna sila
Stvarnika… Jaz verjamem, če On lahko naredi, da se pojavi veverica, ki ni… Tukaj sta
mož in žena in obstaja del, ki manjka in to je kompletna žival v sebi. On je Bog! Jaz ga
ljubim.
12 Torej, jaz sem začel s temi temami in pravkar smo govorili o njih - in ljudje so
naokrog ob zidovih in stojijo po hodnikih in prostorih in tako dalje. Tako da bom šel
naravnost v Sporočilo in želim povedati tole… Torej, jaz želim dati hvalo Njemu, ki je
vseprisoten in do danes nisem vedel niti ene stvari o petem Pečatu. Tega jutra je to
prišlo sem na isti skrivnostni način, točno eno uro preden je nastopil dan, ko sem bil
zunaj v molitvi. In danes…

Jaz sem pravzaprav presedel teh pet, šest dni, pravzaprav v eni majhni sobi in
nisem videl nikogar, šel sem samo ven, da bi pojedel svoj obrok z enim prijateljem, z
nekom izmed mojih tukajšnjih prijateljev. Seveda, vi veste, kdo so ti prijatelji - to sta
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brat in sestra Wood. In vi veste… Odšel sem tja čez in ostal z njimi in vsi so bili zelo
prijetni. In tam ni bilo ničesar, enostavno… Poskušam ostati natanko s tem Sporočilom o
Pečatih. To je pomembno. Verjamem, da je to čas njihovega razodetja.

13 In sedaj (želim, da ste sedaj prepričani), čim prej… Napišite, če imate kakršnokoli
nerazumevanje glede teh sedmih Pečatov, če obstaja kaj takega in postavite to na mizo.
Morda lahko brat Neville ali kdo drug postavi tja eno škatlo. Tja. Jaz jo sedaj vidim. To
je dobro. Raje bi jih imel nocoj, da bi jih lahko nekaj časa proučeval za nedeljo zjutraj.

14 Tokrat, točno sedaj ne zahtevajte odgovorov na recimo: »Ali je dokaz za Svetega
Duha to?« Vidite? Želel bi, da bi vedel glede tega, kar sem jaz poučeval, vidite, tako da
bi lahko vzeli to temo kot Cerkvene dobe - da bi razjasnili, vidite, ker je to to, s čemer
se mi sedaj ukvarjamo.

Torej, tako kot smo molili za bolne, potem to zahteva morda eno drugačno molitev
in vi ste maziljeni, pridete za eno drugo stvar, vi veste. In iščete Boga, da bi to odkrili: »
Ali bo nocoj kdo tam, Gospod?«

»Da, tam bo nekdo, ki nosi rumeno obleko in bo sedel v desnem kotu. In ko jo boš
poklical, poklical na ta način, ji reci, da si storila to-in-to in da ima tako-in-tako.« In
potem greste tja dol in opazujete in tam je ona. Tukaj ste vi, vidite? To je drugače,
vidite? In jaz molim na ta način: »Gospod Jezus, kakšna je razlaga tega? Razodeni mi
to.«

15 Torej,  sedaj ponovno izvlecimo naše meče, to Besedo. Jaz spoštujem duhovno
podporo brata Nevilla, kot tudi njegovo bratsko ljubezen tukaj za mano, ko moli zame in
prav tako vi tam zunaj.

In sedaj, ker je nocoj petkov večer, bomo poskušali narediti to tako kot… Vi ne
morete zadeti  vseh teh stvari,  kajti  vi  bi  lahko vzeli  enega izmed teh Pečatov in se
zaustavili…, ga samo vlekli  skozi  Pismo, vseskozi  tja dol.  Vidite,  to bi  lahko trajalo
mesece in mesece in mesece in tega še vedno ne bi dobili tako, kot bi morali, zato ker
sam Pečat povezuje vso Pismo od Geneze do Razodetja - samo en Pečat tega.

16 Tako da je to, kar poskušam narediti, da se varujem, da ne odstopim od tega. Jaz
bom zabeležil del Pisma ali majhen listek tu nekje in pazil, da se samo držim te ene
stvari. Jaz moram paziti za nazaj, ker jaz edino govorim, jaz govorim na način… Upam,
da je to pravilna inspiracija. In potem, ko pogledam tja dol, da bi videl… Če začnem
govoriti in začutim, da se oddaljujem od teme, se bom obrnil in pogledal nazaj na eno
drugo pot, da bi poskušal vzeti drugi del Pisma in to dobiti, vidite, da bi osvetlil to iz ene
druge strani, namesto da bi poskušal s tem iti dalje.

17 In tako, mi bomo nocoj proučevali po Božji milosti in z Njegovo pomočjo peti Pečat.
On je kratek. Je malo daljši od prejšnjega. Vsak izmed štirih jezdecev je imel po dve
vrstici, toda v tem so tri vrstice. Peti Pečat se začne v 6. poglavju Razodetja, v 9. vrstici.

Torej, če ste slučajno kakšen tujec, ki niste slišali za te 4 jezdece… Vidite, včasih
samo spustite nazaj in na nek način nekaj dodate in ko to storite, pričakujete, da ljudje
to razumejo. Tako, če je kakšna stvar, ki  je ne razumete, to na nek način nekoliko
prenesite ali si priskrbite kaseto in to poslušajte in jaz sem prepričan, da boste iz tega
dobili blagoslov. Jaz sem ga dobil, upam, da boste tudi vi.

18 Torej, vsi so pripravljeni od 9. do 11. vrstice, oziroma vključno z 11. vrstico.

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

In zavpili so z močnim glasom: »Doklej, o Vladar, ki si svet in resničen, ne boš sodil
in maščeval naše krvi nad prebivalci zemlje?«

Tedaj je vsak izmed njih dobil belo oblačilo in rečeno jim je bilo, naj potrpijo še
malo časa, dokler se ne dopolni število njihovih soslužabnikov in njihovih bratov, ki
morajo biti umorjeni kakor oni sami.

19 Torej,  to  je  pravzaprav  skrivnostno… In  sedaj,  zaradi  kaset  in  duhovništva  in
učiteljev, ki so sedaj prisotni tukaj… Torej, če to vidite drugače od tega, sem prav tako
tudi jaz pred tem. Toda jaz jemljem to samo iz inspiracije, ki je popolnoma spremenila
moj pogled na to.

In potem sem odkril, tako kot to vidite razodeto, to je združeno z ostalim nazaj in
prinaša te Cerkvene dobe in Pisma združene skupaj in vse to povezuje. In to je razlog,
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zakaj verjamem, da to prihaja od Boga.

20 Torej, mi to razumemo in mislim, da smo včasih odvisni od tega, kar je nekoč glede
tega dejal nek velik učitelj, vidite in to je v redu. Jaz ne obsojam učitelja, na noben
način in ne obsojam nobenega, jaz obsojam samo greh, nevero, nobenega drugega.

Nekateri ljudje so dejali: »Ti obsojaš organizacije.« Ne, jaz ne počnem tega. Jaz
obsojam sistem teh organizacij in ne ljudi, ki so tam, oziroma te skupine ljudi, ki tvorijo
to organizacijo, saj veste, temveč ta sistem, ki vlada nad njimi. To je to, kar obsojam: in
katolike in protestante, popolnoma enako.

21 Moj, jaz imam… Nekateri od mojih najboljših prijateljev, ki jih poznam, so katoliki.
Ali razumete (in mogoče sedi človek nocoj tukaj, mogoče je), edini način, da smo lahko
zgradili ta Tabernakelj je bil ta, da je nek rimo-katolik vstal tam v sodni dvorani in odšel
naprej za mano - fant, kaj takega ne bi nihče storil! To je res in oni tega niso mogli
zrušiti. To je res.

Dejali  so… Oni  so  si  predstavljali  preveč ljudi.  Dejal  je:  »Oh,  to  cerkve ne bo
povečalo za več kot 80 mest,« nekaj tekšnega.

»Ta cerkev stoji tam,« je dejal. »Jaz poznam pastorja,« in vse glede tega. In je
dejal: »Ta cerkev mora biti tam. Če lahko vi ostali dodajate k temu, zakaj potem ne bi
mogli še oni?« Rimo-katolik, moj dober prijatelj. Da, gospod.

22 Nek fant, ki je katolik, moj resnični in pravi prijatelj, se je pogovarjal z mano. Imel
je določeno železarno, preden sem odšel. Dejal je: »Billy, jaz vem, da ne verjameš v naš
sistem religije.« Dejal je: »Toda povem ti sedaj,« je dejal, »Bog je tako spoštoval tvoje
molitve za nas. Jaz verjamem, če boš ti kjerkoli med narodom prišel v stisko,« je dejal,
»bi prišel vsak katolik iz naroda, da bi ti pomagal.« Tako vidite… On je dejal: »Vsak ›
križenosec‹, tako je on to imenoval. To vam bom povedal natanko tako, kot je on to
dejal.

23 Seveda, oni trdijo, da so takšni zato, ker so zgodnji kristjani nosili na hrbtih križe.
To vemo iz zgodovine. In oni trdijo, da so zgodnji kristjani, kar so tudi bili, vendar jih je
sistem oddaljil s te poti. Ali vidite? In ti ljudje ali katoliki ali Judi, karkoli pač so, so
človeška bitja iz istega drevesa, s katerega smo tudi sami prišli. Vidite? To je res. To so
ljudje, ki ljubijo in jedo in pijejo in spijo, kot kdorkoli drug. In zato nikoli ne bi smeli
obtoževati posameznikov, ne, nobenega. Vidite?
24 Mi ne bi smeli obtoževati posameznikov, toda kot pridigar moram udariti to kačo
tam zunaj, ko se približuje tem ljudem. Ali vidite? Sploh ne… Jaz sam od sebe tega ne bi
počel, če to ne bi bilo določeno od Boga in jaz sem po dolžnosti zavezan, da tako delam
in to moram ohranjati v resnici in zvestobi.

Toda če nek katolik, Jud ali če pripada komurkoli, pride sem… Če bi bil musliman,
Grk ali pravoslaven ali kdorkoli da bi bil, če pride sem, da bi za njega molil, bi za njega
molil prav tako resno, kot bi to počel za svoje. To je res. Zagotovo, ker je on človeško
bitje. In molil sem za budiste in šiite, jainiste, muslimane in raznorazne ljudi, vidite, kot
so ti. In ne zastavim jim nobenega vprašanja, samo molim za njih, ker so enostavno
človeška bitja, ki želijo ozdraveti in si skozi to poskušajo olajšati življenje.
25 Torej, zavedamo se, da je v tem in mnogi od vas tukaj… Vem, da se tukaj nahajajo
najmanj dva ali trije pravi učitelji, ki sedijo tu in so pametni in so o tej temi naučeni
preko drugih človeških doktrin. Jaz želim, da ti bratje vedo, da jaz teh ljudi ne obsojam.
Jaz samo izražam to, kar mi kaže Gospod in to je vse, kar vem.

Torej, mi nikoli ne želimo misliti, da zato ker…, če je neka žena perica ali je nekdo
tam zunaj orač in da zaradi tega ne moreta dobiti od Boga razodetja, kajti Bog, vidite, to
je Bog, ki Se razodeva v preprostosti. Mi smo s tem začeli v nedeljo - kako se razodeva
v preprostosti. To je to, kar Ga dela velikega.

26 Torej, dovolite mi… Dovolite mi, da v nekaj minutah naredim kratek pregled tega.
To, kar Boga dela tako velikega je to, da lahko On sebe naredi tako preprostega. To je
to, kar Ga dela velikega. Bog je velik in On lahko Sebe naredi tako preprostega, da Ga
modri tega sveta ne morejo najti. Oni ga pravzaprav ne morejo najti zato, ker On dela
sebe tako preprostega.  Sedaj  poglejte.  In to  je  po sebi  skrivnost  razodetja  Jezusa
Kristusa. Vidite? Samo po sebi. Nič ne more biti večje od Boga in vi ne morete ničesar
narediti za tako preprosto, kot to On počne s Sabo. Vidite, to je to, kar Ga dela velikega.
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27 Torej, velik človek lahko postane le še malo večji ali pa da se spusti navzdol in vam
reče: »Kako si?« ali nekaj podobnega. Toda sebe ne more narediti za majhnega. Obstaja
nekaj glede tega. On je človek. Sebe ne more narediti za majhnega, kajti ko se spušča
navzdol, da bi postal majhen, potem prva stvar, vi veste, on je dobil to, kar je nekdo
drug naredil in nekaj podobnega; in potem se on ponovno začenja dvigovati navzgor.
Vidite? Toda pot navzgor je pot navzdol v Bogu. Da.
28 Modri tega sveta Ga poskušajo v svoji modrosti najti. Vzpenjajo se le še bolj vstran
od njega, ker to počnejo na ta način. Vidite? Modri tega sveta… Če poskušate pojasniti
nekaj s pomočjo neke matematike ali s čim podobnim, zapomnite si, On je to postavil
celo v Sveto Pismo, v Razod… (Ne, prosim vas, oprostite mi.) Izaija 35, verjamem, da je
to, da je tako… To je tako preprosto, da bi tudi grešna oseba to razumela ali da celo
bedak ne bi zgrešil v tem.

Modri v svoji modrosti to močno zgrešijo, vedno bolj se oddaljujejo od Njega, ko ga
poskušajo najti  s pomočjo modrosti.  Torej,  nikar ne pozabite tega. (To bo posneto.
Vidite?) Modri v svoji modrosti odhajajo tako daleč in Ga poskušajo najti s pomočjo
lastne modrosti, vendar ga vedno zgrešijo. Vidite? Če bi lahko bili dovolj veliki, da bi bili
dovolj preprosti, bi Ga lahko našli - če bi bili dovolj veliki, da bi lahko postali dovolj
majhni. Vidite?
29 In vi veste, da je to zares resnica. Odhajal sem k ljudem v njihove pisarne in temu
podobno,  kjer  so  bili  zares  veliki  ljudje,  veliki  kralji,  vidite  in  velikaši,  monarhi  in
običajno so to veliki ljudje. In potem, odhajal sem tja, kjer mora človek spremeniti
oblačilo, mogoče nek pridigar, ki bi se mogoče želel malo prepirati z mano in vi ste
mislili, da se svet brez njega ne bi mogel vrteti. In to je samo napihnjenost v glavi.
Vidite? Toda nek velik mož, nek velik mož sede dol in vas poskuša navesti, da si mislite,
kako velik človek ste. Vidite? On lahko sam sebe poniža.

30 In vidite, Bog je tako velik, da Se poniža tako globoko, kot se človeško bitje ne
more spustiti. To je vse. In potem so… Oni se trudijo, da bi ga našli… Sedaj poglejte,
poskušajo Ga najti  tako, da pošiljajo fante v šole in dobivajo diplome umetniškega
naziva. In to poskušajo najti po teološki terminologiji Svetega Pisma, poskušajo Ga najti
skozi izobraževalne programe in skozi organizacijske programe in skozi lepe stvari. In
poskušajo najti… On sploh ni tam. Vi pravzaprav udarjate v veter, to je vse. Vi se samo
oddaljujete od tega.

31 Če bi lahko bili dovolj veliki, da bi bili dovolj preprosti, bi Ga lahko našli v tej smeri,
ko bi  postali  preprosti.  Toda tako dolgo,  kot  greste v  smeri  modrosti,  se od Njega
oddaljujete.  Torej,  dovolite  mi,  da bi  to  dobil,  da vi  tega ne bi  zgrešili.  Vse dokler
poskušate najti Boga s pomočjo modrosti, kot je bilo to v Edenskem vrtu in kot je bilo to
v Mojzesovih dneh, kot je bilo to v Noetovih dneh, kot je bilo to v dneh Kristusa, v
Janezovih  dneh,  v  dneh  apostolov  in  vse  do  današnjega  dne,  ko  to  poskušate  z
modrovanjem  in  poskušate  najti  Boga  s  pomočjo  modrosti,  se  ves  čas  od  Njega
oddaljujete.  Vi  poskušate to razumeti.  Ni  načina,  da bi  se lahko to naredilo.  Samo
sprejmite to. Vidite? Samo verjemite to. Nikar ne poskušajte tega razumeti.

32 Jaz ne morem razumeti,  zakaj  to… Veliko stvari  je,  ki  jih  ne morem razumeti,
oziroma da bi jih sploh lahko razumel. Jaz ne razumem, zakaj ima ta mlad fant, ki sedi
tukaj in uživa isto hrano kot jaz in on je tukaj, tako bujne lase, jaz pa jih sploh nimam.
Tega ne morem razumeti. Oni mi pravijo, da to proizvaja kalcij, a jaz ne morem dovolj
hitro rezati svojih nohtov, pa vendar nimam las, ki bi jih lahko strigli. Tega ne morem
razumeti.
33 Tako kot je nek star pregovor (ne da bi želeli biti manj resni, toda to je resnost,
vendar še vedno nisem prišel do Pečata): kako to, da črna krava je zeleno travo in daje
belo mleko, ki se z gnetenjem pretvarja v rumeno maslo. Jaz zagotovo tega ne morem
pojasniti, kajti vidite, vsaka stvar je proizvod prejšnjega proizvoda in na kakšen način se
to dogaja…? Jaz tega ne morem pojasniti.

Ne morem pojasniti, kako sta dve majhni liliji, oziroma dva cvetova iste vrste, in
prvi je rdeč in drugi rumen, in eden je rjav in drugi moder. Jaz tega ne razumem - na
njih sije isto sonce. Od kod prihajajo te barve? Vidite? Jaz tega ne morem pojasniti, toda
kljub temu morate to sprejeti.

34 Res bi želel, da mi kakšen velik teolog pojasni, kako ta svet stoji v orbiti. Želel bi,
da bi lahko znanstveno vrgli eno žogo v zrak, da se vrti in naredi drugo evolucijo na
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istem  mestu.  Vi  tega  ne  morete  narediti.  In  kljub  temu  je  vse  to  tako  popolno
sprogramirano, da lahko za 20 let naprej do minute povejo, kdaj bo sončni mrk. Nimajo
niti ure, niti številčnice ali kakšnega koščka mehanike in vendar je to tako popolno in oni
stojijo tam. In potem poglejmo malo nazaj. Kaj pa, če bi se to malce zravnalo? Vi bi iz
sebe naredili neumneža, če bi to poskušali… Vidite?

35 Tako, ali vidite, nikar ne poskušajte dobiti modrosti, da bi razumeli. Samo verjemite
to, kar On govori in če lahko postanete čim bolj preprosti, potem ste vi tukaj. Vi boste to
našli. Torej, jaz sem tako hvaležen za to, hvaležen, da On je, da je Sebe naredil za
preprostega.

Torej, mi najdemo v 6. poglavju v 9. vrstici - dovolite mi, da sedaj začnem.

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

36 Poglejte, v razodevanju tega 5. Pečata se ne omenja več nobena zver ali živo bitje.
Torej, zapomnite si, bilo je pri 4. Pečatu, bilo je tudi pri 1. Pečatu, 2., 3., in 4., toda
sedaj ni tukaj nobenega. Vidite? Torej, če ste bili pozorni… Preberimo sedaj nekatere od
predhodnih Pečatov. Vrnimo se nazaj k 4. Pečatu in v 7. vrstico.

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

Ko je odtrgalo tretji  Pečat,  sem slišal,  kako je tretje živo bitje reklo: »Pridi  in
poglej!« Ali, drugo živo bitje je reklo: »Pridi in poglej!« In prvo živo bitje je dejalo: »
Pridi in poglej!«

37 Toda ko smo prispeli do petega Pečata, tam ni živih bitij. Sedaj poglejte. »Ko je
odtrgalo  peti  Pečat,  sem  videl  ob  vznožju  oltarja…«  Zares  hitro  poglejte,  tam  ni
nobenega živega bitja in živo bitje predstavlja silo. Mi to vemo, vidite? Tam ni živega
bitja.

Torej, eno od teh živih bitij…. Mi ugotavljamo s proučevanjem Razodetja v cerkvah,
da je bilo eno izmed njih Lev, drugo je bilo Vol, sledeče je bilo Človek in naslednje je bilo
Orel. V cerkvenih dobah ugotavljamo, da ta štiri živa bitja pomenijo štiri sile, ki so bile
zbrane okrog Apostolskih del, na isti način, kot šotor v puščavi.

38 Vi to razumete, zato sedaj ne bom trošil  časa, da bi  to pojasnjeval.  Mi smo to
narisali tu zunaj in pokazali to res natančno. Oni so nadzorovali Jagnje in Besedo, da bi
izpolnili Besedo - točno tako, kot so to počeli pri Skrinji zaveze na svetem mestu, v
puščavi in tako dalje.

Torej, mi smo to pokazali celo pozicijsko po rodovnih barvah Izraela in po… Koliko
od vas je slišalo za sedem cerkvenih dob? Predvidevam, da vas večina ima - dve tretjini
od vas. Poglejte, celo narava živih bitij  je bila natanko na emblemu rodu, kar je po
štiri…, dvanajst rodov, nameščenih na vseh štirih straneh ali po trije na vsaki strani. In
štiri živa bitja so sedela in nadzorovala te rodove s vseh štirih strani.

39 In ko smo odšli do Evangelija, smo to natanko pokazali: ko vi vstopate do Skrinje,
so bili oni stražarji Skrinje zaveze. In potem ugotavljamo, da je bila zaveza te nove
cerkve - njeno predstavljanje na zemlji je bil Sveti Duh. In kri nam je poslala nazaj
Svetega Duha in  štiri  živa  bitja  so  predstavljala  isto,  kot  pri  dvanajstih  Izraelovih
rodovih, ko so jih nadzorovala pri iskanju svoje narave in jemljejo to isto naravo ter jih
prinašajo vsakemu izmed štirih evangelijev… Točno, bilo je popolnoma isto. Eden je
govoril o Levu, drugi o Volu in sledeči - štirje evangeliji! Tukaj je to. Štirje evangeliji so
pod zaščito Svetega Duha. Amen!

40 Enostavno sem se vedno čudil… To me je zbadalo. Torej, bilo je pred šestimi leti,
predvidevam, ko sem slišal, da je nek človek dejal, da so Apostolska dela bila samo
okvir cerkve. Slišal sem, da je bilo to večkrat rečeno, vendar slišati človeka z njegovim
ugledom, kot enega učitelja in pridigarja, ki je napisal nekatere izmed najbolj znanih
knjig, ki so jih ljudje kdajkoli brali in reči, da Apostolska dela pravzaprav niso primerna
za učenje cerkve,  ko pa so Apostolska dela sam njen temelj.  Ne samo okvir,  to  je
temelj! Zato ker Sveto Pismo govori, da je Božji temelj zgrajen na nauku apostolov
(tako je), Kristus, vogelni kamen.

In ko je ta človek stal tam in to pripomnil, sem… Srce mi je zastalo. In mislil sem: »
Ni čudno…« Torej, sedaj vidim v Pečatih. To enostavno ni bilo razodeto, v tem je vsa
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stvar.

41 Tako,  oni  so  se  nahajali  tam.  Tam je  bilo  nekaj,  kar  je  to  izgovarjalo.  Torej
poglejte, oni so stražarji.  Torej, ko imamo Mateja 28, 19 in sledimo tej stvari skozi
Mateja (kar je predstavljalo Leva) in vstopajoč tja, mi natanko ugotavljamo, zakaj so
krstili v Ime Jezusa Kristusa. In tam je On bil, ko je stal tam s tem resničnim Pismom,
da bi ščitil sveto vero krsta v Ime Jezusa Kristusa. (Torej, jaz sedaj zapuščam cerkvene
dobe.)
42 Poglejte. Sedaj prihajamo tukaj do petega Pečata, tu ni jezdeca, ki bi prišel naprej
in ni živega bitja, ki bi to objavilo. Janez samo… To je odprlo Jagnje in Janez je to videl.
Tam ni bilo nikogar, ki bi dejal: »Sedaj pridi in poglej, pridi pogledat.« Poglejte, ni bilo
sile živega bitja. In v šestem Pečatu ni zveri, ki bi to napovedala. In v sedmem Pečatu ni
zveri, ki bi to napovedala, ni sile, ki bi to napovedala. Vidite? Nobena ne počne tega.

Na  tem…  Poglejte.  Na  tem…  Po  četrtem  Pečatu  ni  nobene  napovedi  s  strani
nobenega živega bitja - v petem, šestem ali sedmem Pečatu. Sploh ne.

43 Torej poglejte (jaz to ljubim). Tako kot v času jezdeca na štirih konjih, jezdec -
ednina, štirje različni konji, je bilo tam po eno živo bitje, da napove silo. Vedno ko bi
jezdec vzel drugega konja in izšel ven jahajoč, je vedno drugo živo bitje stopilo naprej,
da  bi  to  napovedalo.  To  je  velika  skrivnost.  To  je  skrivnost.  Zakaj?  Napoveduje
skrivnost.

Zakaj v petem Pečatu ni bilo nobenega, ki bi to napovedal? Tukaj je to. V skladu z
razodetjem, ki mi ga je Gospod Jezus dal danes, pravzaprav tega zgodnjega jutra, je ta,
da  je  skrivnost  cerkvene  dobe  v  tem času  že  zaključena.  V  tem času  je  skrivnost
antikrista že razkrita. Antikrist je bil na svoji zadnji ježi (in mi ga odkrivamo na tem
bledem konju, premešanem z mnogimi njegovimi barvami) in jezdi vso pot v pogubo.
(Mi smo imeli to v Trobentah in tako dalje, ko smo se to učili. Jaz bi šel v to, vendar
bomo zopet zdrsnili s teme.)

44 In mi gremo… On jezdi… To je razlog, zakaj tam ni več nobenega. Torej, mi vemo…
Pišemo, ker obstaja nek razlog. Torej, vi se spominjate, na samem začetka sem dajal: »
Nič ni brez razloga.«

Ali se spominjate majhne kapljice črnila? Torej, vi morate najti razlog. Obstaja nek
razlog, zakaj jim ni bilo potrebno imeti živega bitja ali sile, ki bi napovedalo prelamljanje
tega Pečata in samo Bog lahko razodene, zakaj (to je vse), ker se vse nahaja v Njem.

45 Toda razlog, zakaj On to odkriva, kot jaz to razumem, je zaradi skrivnosti Knjige
odkupitve, kolikor je šlo za razodetje o antikristu… In v istem času Cerkev odhaja in te
stvari se sploh ne dogajajo v cerkvenih dobah. To je res. Te so daleč od cerkvenih dob.
Cerkev je v tem času absolutno vzeta. Cerkev odhaja gor v 4. poglavju Razodetja in se
ne  vrača  nazaj  vse  do  19.  poglavja,  ko  se  vrne  s  svojim  Kraljem.  Toda  ti  Pečati
razodevajo to, kar je bilo, kar je in kar še bo. Vidite? In sedaj, to kar je moralo biti za
cerkvene dobe, je bilo razodeto v teh Pečatih in sedaj bodite pozorni,  kaj se s tem
dogaja.

46 Štiri stopnje njegovega jezdeca so bile razkrite. Štiri stopnje antikrista, ko je jezdil,
so bile v tem času razodete, zato niso bile več potrebne. Tam so bila štiri živa Božja
bitja, da bi napovedala jezdeca, ko je jezdil.

Štiri živa bitja so štiri sile. Torej mi vemo, da »živo bitje« po interpretaciji pomenov
svetopisemskih simbolov pomeni »silo«. Poglejmo to od blizu. V Svetem Pismu so štiri
živa bitja, ki med ljudmi predstavljajo silo. Sedaj, če bomo to ugotovili… Kot v Danielu,
ko je videl, kako se določen narod dviguje, to bi morda bil medved, ki drži v gobcu
rebro: simbol. Potem je videl neko drugo silo, ki se dviguje: enega ovna. To je nekaj
predstavljalo. Potem je videl še eno drugo silo, ki se je dvigovala in to je bil leopard z
določenim številom glav. To je predstavljalo neko določeno kraljestvo. Potem je videl še
eno, kako se dviguje - velikega leva z zobmi in kako je pomendral ostanek. Vse to
skupaj je predstavljalo različne sile.

Eno je bilo kraljestvo Nebukadnezarja - v drugem tipu kot sanje. Daniel je imel
vizijo.  Nebukadnezar  je  imel  sanje,  toda  Daniel  je  njegove  sanje  razložil  in  je  bil
popolnoma usklajen z vizijo. Amen. Uhh!

47 Oh, ko bi samo vedeli, kaj se je zgodilo. Kaj se je zgodilo, preden smo odšli od tu?
Ali to razumete? Zakaj, šest sanj je prišlo natančno v skladu z vizijo. Razložene sanje so
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vizija,  ker… Oseba morda ni  rojena s  podzavestjo,  da  bi  ostala  -  da  bi  to  videla  v
budnem stanju. Potem Bog odhaja v to podzavest in mu govori - kar je On obljubil v
sanjah v zadnjih dneh. On bo obiskal ljudi in seveda v vizijah.

Torej, vizija je, ko ste popolnoma budni in stojite tako kot sedaj in določene stvari
so razodete. Vi stojite in jim poveste točno glede tega - vidite, kaj se je zgodilo in kaj bo
in tako dalje. In sedaj, sanje so, ko vi spite in je vaših pet čutil neaktivnih in vi ste v
svoji podzavesti. Vi ste nekje, kajti ko se vrnete nazaj, se spominjate, kje ste bili, tega
se spominjate vse življenje. Vidite? Tako, to je vaša podzavest. Potem pa v vrstnem
redu… Vidite?
48 Tako kot je kongresnik Upshaw običajno dejal: »Vi ne morete biti nekaj, kar niste.«
In to je popolnoma res. Vidite? In potem, če ste rojeni kot jasnovidec… Torej, da bi
lahko to počeli… Obe zavesti morata biti pravzaprav skupaj, nobeno izmed teh petih čutil
ne sme biti aktivnih in drugo, ko spite, teh pet čutil ni aktivnih. Toda poglejte, ko sta
obe (vi ste tako rojeni) popolnoma skupaj, vi ne greste spat. Vi samo hodite od ene do
druge, preprosto tako. Sploh ne greste spat. Ni dovolj prostora za spanje. In vi sebe ne
morete narediti za takšne. Tako da so darovi in pozivi predodrejeni od Boga. To so Božji
darovi in pozivi, celo brez obžalovanja, tako je dejalo Sveto Pismo. Vidite? Oni so bili
določeni že pred stvarjenjem sveta. Vidite?

49 Torej, mi ugotavljamo, da je zver pri Danielu, da je pomenila, da se med ljudmi
dviguje ena sila. Ali v Janezovih vizijah, v njih se prav tako prikazuje, da so bile tam sile
- dvigali so se narodi, podobno kot se v 13. poglavju Razodetja pojavljajo Združene
Države kot eno jagnje. In potem, če želite vedeti, razlika… Pravite: »Torej, tu govorimo
o nacionalni sili.« To prav tako predstavlja sveto silo: ena zver. Ali ste to vedeli?

Poglejte Rebeko… Ko je Abrahamov služabnik Eliezer - ko je prišel po Rebeko, jo je
posadil na kamelo, na to isto kamelo, ki jo je napojila. In jezdila je na kameli, da bi se
srečala s svojim še ne videnim ženinom. Ta stvar, ki jo je napojila, je bila tista, ki jo je
ponesla do bodočega doma in moža.

50 In ista stvar je tudi danes. Vidite? Ta stvar, s katero je napojena Cerkev, je Seme,
Seme Besede,  to  je  sama Beseda,  ki  postaja  živa  in  nas  odnaša  do  našega  še  ne
videnega Ženina. Vidite?

In poglejte, kako popolno je to… Izak je zapustil dom in ko ga je Rebeka videla, je
bil zunaj na polju, daleč od svojega doma. In Cerkev sreča Kristusa v zraku in potem jo
On vzame ter odvede v Očetov dom, kjer so pripravljena bivališča. Izak je vzel Rebeko
na enak način. In poglejte, to je bila ljubezen na prvi pogled. Oh, moj, ona je naravnost
poletela, da bi ga srečala. In na ta način bo tudi cerkev srečala Kristusa v zraku in bo za
vedno z Njim.
51 Torej, obrnimo se k Svetemu Pismu. Te zveri so sile. Poglejte. Jaz želim, da ste
pozorni na to, da ima hudič svojo četverico, ko menja svoje obarvane zveri, da bi na njih
prišel ven. On je imel svoje štiri zveri. To so bile tri od njih in so to dale v eno barvo in
naredile tega bledega konja - bel konj, rdeč konj, črn konj.

In videli smo, da je bil vsak izmed njih ena stopnja njegove službe, stopnja zgodnje
cerkve, ki se je v Niceji spremenila v denominacijo - originalna binkoštna cerkev, na
katero je bil izlit Sveti Duh - ko je prišel dol, vzela antikristovega duha in ustanovila
organizacijo ter rodila nekatere hčerke organizacije. Trikrat je menjal svojo silo in jih
postavil v eno ter naredil bledega konja in nato mu je bilo dano ime Smrt ter je z njim
odjezdil v večnost. To je popolnoma jasno, kot je le lahko.
52 Sedaj poglejte, dan mu je bil konj in on ga jezdi. Bog je prav tako vsakič imel…
Sedaj poglejte. Ko se je najprej pojavil antikrist, na čem se je pojavil? Na belem konju,
na nedolžnem, kot je le lahko bil, samo ena doktrina v cerkvi. Oni so želeli druženje.
Vaše druženje je s Kristusom, toda oni  so želeli  druženje.  Oni  tega enostavno niso
prenesli. Želeli so, da… Saj veste, kot majhne skupine, ki bi nastale v cerkvi. Vi to veste,
pastorji. Vidite? Tako kot pravijo: »Ptica brez perja…«

Toda če smo na novo rojeni bratje, to ni stališče, ki bi ga morali zavzeti. Ne.

53 Torej, če vidimo nekaj napačnega v našem bratu, samo molimo in imejmo to pred
Bogom in imejmo tega človeka radi, dokler ga ne prinesemo v Božjo prisotnost. To je
način, resničen način, kako se to naredi.

Vi veste, Jezus je dejal… Tam vmes bo plevel, ker je Jezus dejal, da bo, toda nikar
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ga ne pulite, ker boste skupaj z njim izpulili pšenico, vidite. Samo pustite ga. On bo
storil… Naj On izvede ločevanje, ko bo prišel čas. Vidite? Naj raste vse skupaj.

54 Poglejte, ko je zver izšla ven… Antikrist je izšel ven na zveri, na njeni sili. Oh, jaz to
ljubim. Ravno sedaj se začenjam počutiti religiozno, vidite? Morda je to stimulacija.

Poglejte,  ko je antikrist… Tista razodetja v prisotnosti  te ognjene krogle,  ki  je
lebdela tam v sobi! Oh, brat! Čeprav sem to videl že kot otrok, me vsakič, ko se mi to
približa, vznemiri. To me privede skoraj do nezavednega stanja. Nikoli se ne morete
navaditi na to. Ne morete. To je preveč sveto.

55 Bodite pozorni, ker je antikrist prišel ven v službi svoje zveri, je Bog poslal živo
bitje,  da se bori  proti  temu. Vidite? Poglejte sedaj.  Vedno, ko je zver prijezdila  na
svojem konju, ko je antikrist jezdil na svojem konju na svojih zvereh, da bi razglasil
svojo službo, je Bog prav tako poslal svojo živo bitje, v svoji maski, da temu razglasi
svoje nasprotovanje.

Torej, Pismo govori: »Ko sovražnik pride kot poplava, Božji Duh vstane v bran proti
njemu.« In tako, ko je sovražnik prišel kot antikrist, je Bog poslal ven določen tip sile,
da bi se srečala. In potem, ko je on ponovno odšel ven kot jezdec na rdečem konju -
ena druga barva, druga sila, druga služba - je Bog poslal še eno proti njemu, da se temu
zoperstavi, da zaščiti Svojo Cerkev. Poslal je tretjega. Bog je ponovno poslal svojo tretjo
živo bitje, ki je izšlo, da to najavi. On je poslal četrtega. Bog je poslal Svoje četrto bitje.
In potem je antikrist končal in cerkvene dobe se tudi končajo v tem času. Poglejte.
Sedaj, oh, jaz… To je resnično dobro.

56 Torej, mi vidimo, da je hudič menjal štiri zveri, ki so pomenile sile, v katerih so
razodete, oziroma v kakšni sili se je razodeval svetu in kako so končale v tem bledem
konju smrti. Torej, poglejmo na Božje sile teh živih bitij, ki so se jim upirale.

Prvo  Božje  živo  bitje,  s  katerim  je  On  prišel  ven,  da  bi  srečal  antikrista,
antikristovega duha, ko je poslal samo svoje učenje… Torej, zapomnite si, ko je antikrist
prvič  zajahal,  je  bil  v  službi  poučevanja.  Antikrist  je  najprej  začel  jezditi  v  službi
poučevanja.

57 Poglejte tega, ki je prišel ven, da bi ga srečal: Lev, Lev iz Judovega rodu, kar je
Beseda.  Ko se je  pojavilo  njegovo lažno učenje,  je  izšla  resnična Beseda,  da bi  ga
srečala. To je razlog, zakaj smo imeli Irineja in Polikarpa in te sotrpine, svetega Martina.
Ko je ta antikrist jezdil s svojim lažnim učenjem, je Bog poslal Svoje učenje, Besedo,
Leva iz Judovega rodu, kar je razodeta Beseda v Svetem Duhu. In Sveti Duh je bil tam,
da razodene Sebe, kar je Beseda!

To je razlog, zakaj je zgodnja cerkev imela ozdravljenja in čudeže in vizije in silo.
To je zato, ker je imela živo Besedo v obliki Leva iz Judovega rodu, ki je prijezdil ven, da
bi se z njim bojeval. Amen! Ali ste sedaj to razumeli? On pošilja svojo silo, antikrist; Bog
pošilja Svojo, Besedo. Antikrist, lažno učenje in izšlo je resnično učenje, da bi se s tem
bojevalo. Torej, to je bilo prvo. To je bila prva apostolska cerkev, ki je prišla ven, da bi
se srečala z njim.
58 Torej, druga zver, ki jo je antikrist poslal ven, je bila rdeča zver, na kateri je jezdil -
bila je, da z zemlje odvzame mir in da se bojuje. Torej, druga, ki mu je prišla nasproti,
da  bi  se  z  njim bojevala,  je  bilo  volovsko  živo  bitje.  Vol  pomeni  delo,  živo  bitje  z
bremenom.

In sedaj,  če bi  se samo ustavili  za minuto.  Dovolite mi… Samo zato,  da bi  bili
prepričani, da to vidite. To bi vas lahko na nek način zbegalo. Toda vzemimo tukaj samo
Tiatiro in poglejte in boste videli, če ni to ena cerkev v težkem delu. Vidite?

Angelu Cerkve v Tiatiri piši:

›To  govori  Božji  Sin,  ki  ima  oči  kakor  ognjen  plamen  in  noge,  podobne
razbeljenemu bronu.

Vem za tvoja dela…,

(Vidite? Sedaj vse postaja delo, vidite, zato ker je to bil tisti, ki je jezdil z njim.)

…za tvojo ljubezen, za tvojo vero, za tvoje služenje (vidite, to je vse…) in za tvojo
stanovitnost.  Tudi vem, da so tvoja poslednja dela (ponovno, dvakrat - tvoja dela)
številnejša od prejšnjih.
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59 Vidite, to kaže na to, da je Tiatirska doba… Zatem ko se je antikrist namestil in
vstopil v tiatirsko dobo, mala cerkev ni mogla nič drugega, kot preprosto delati. In še
druga stvar,  vol  je tudi  žrtveno živo bitje,  vidite.  Oni  so dajali  svoja življenja tako
svobodno, kot so jih le mogli dajati.

V mračnih dobah, v tisoč letih, ko je katolicizem kontroliral svet, so enostavno šli
naravnost v to, »da« ali »ne«. Ni jim bilo mar, če umrejo. Če bi bila to smrt, bi to bilo v
redu. Oni bi šli in vsekakor umirali. Zakaj? Zato, ker je to bil Duh te dobe.

60 To je bil razlog, da je bil Irinej, to je bil razlog, da je bil Polikarp, Janez, Pavel, ti
veliki mogočni ljudje tam zunaj, ki so se bojevali proti tej stvari… Pavel je to videl. On je
dejal: »Jaz vem, da bodo po mojem odhodu med vas bratje prišli volkovi, ki vas bodo
učili krive nauke in vas odvedli vstran.«

Poglejte tega strogega majhnega apostola, kako stoji tam, njegov hrbet je bil poln
brazgotin od bičanja, s očmi polnimi solz. Toda mogel je videti dlje, kot ta teleskop, za
katerega trdijo, da lahko z njim vidijo 120 milijonov svetlobnih let svetlobnega prostora.
On je mogel videti skozi v večnost. Tam je on bil. On je to predvidel in dejal, da se bo to
zgodilo in prav tako je dejal… Odšel je naprej do druge dobe, ki bi morala nastopiti.

61 Torej, poglejte tam je bil on. Takoj za njim… Sveti Janez je živel najdlje. In sveti
Janez je poskušal vzeti vse te svete Spise, maziljen s Svetim Duhom in jih sestaviti
skupaj, da bi naredil Sveto Pismo, ko ga je dobil rimski imperij in ga prijel, ter poslal na
otok Patmos. On je bil tam zunaj na otoku Patmosu zaradi Božje Besede. Polikarp mu je
pomagal prevajati.

Nedolgo tega sem bral pismo, ki ga je Marija lastnoročno napisala Polikarpu in ga
oštevala… Ni ga oštevala, temveč ga je pohvalila, da je pogumen človek, ki je mogel
poučevati in sprejeti učenje Jezusa Kristusa, katerega je rodila od Boga - Marijino lastno
sporočilo, ki ga je napisala Polikarpu.

Polikarpa so požrli levi, saj veste. Ne, on je bil sežgan. Bilo je že preveč pozno, da
bi spustili leve v areno in tako so podrli kopalnico (neko staro kopalnico, ki je bila tam)
in ga namestili v areno ter zažgali.

62 In na svoji poti tja dol, ko je hodil, je imel sklonjeno glavo. Rimski stotnik je dejal:
»Ti si star mož in zelo spoštovan. Zakaj se ne odrečeš tej stvari?«

On je samo nadaljeval z gledanjem proti nebu. In glas je od nekod spregovoril. Oni
niso mogli razumeti, od kod. Dejal je: »Polikarp, ne boj se. Jaz sem s tabo.«

Zakaj? On je stal z Besedo. In ko so začeli nalagati deske okrog njega, da bi ga
sežgali,  je prišla navzdol  nebeška glasba in od nekod se je slišala himna nekaterih
angelov, ki so jo peli. On ni niti enkrat pogledal s sovraštvom na njih. To je uglajen mož.
To so ljudje, ki lahko obstanejo.

Mučenci so skozi dobe strašno trpeli. Toda pod čim so bili? Bili so pod inspiracijo
Božjega Duha, pod to silo. In nikar tega ne pozabite, cerkev, in vi bratje, ki poslušate
kasete. Želim, da vi to proučite: kako bi ti ljudje lahko storili  karkoli drugega mimo
Božje sile, ki je bila poslana na njih?

63 Postavil  bom to škatlo tu gor, da bi to simbolizirala. Če Bog pošilja določenega
Duha med njih, je to potem edina stvar, s katerim lahko delajo, to je Duh, ki deluje med
njimi.

Torej,  to  vam bomo  pokazali  s  pomočjo  zgodovine  cerkve  in  skozi  odpiranje
Pečatov ter sile, ki je bila izpuščena… In opazujte, kako je cerkev popolnoma natančno
odgovorila na to maziljenje in oni niso mogli početi ničesar drugega.

64 Torej, najprej je bil Lev, ki je rjovel, to je čista neprešuštniška Beseda. Drugo, v
Tiatiri je bil Vol in to je bilo eno breme, živo bitje z bremenom, oprostite mi - to je bila
prav tako ena daritvena žival. In ali ni bilo popolnoma tako s to majhno ubogo rimsko
cerkvijo,  ki  se  je  ustoličila  za  naslednjih  tisoč  let  mračne  dobe?  In  vse,  kar  ne  bi
izpovedalo, da je Rimska cerkev, bi bilo takoj poslano v smrt. In oni so morali težko
garati, hodeč iz kraja v kraj.
65 Vi masoni, pritegnil bom vašo pozornost. Ali se spominjate znamenja križa? Torej,
vi veste, o čem govorim? Bodite pozorni. Vidite lahko, to je bilo urejanje in ohranjanje
Svetega Pisma. Vidite? In oni so morali delati drug z drugim. Tu ste vi, ta Vol.

In ko je prišel čas (to smo brali sinoči), vidite, ko je ta stvar nastopila in je prišla
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žrtev, so morali  oditi.  On je dejal: »Olju in vinu pa ne delaj škode.« Kaj so storili?
Svojevoljno so odšli tja in umrli.

66 Niso bili v skrbeh, ker je bil Duh cerkve tistega časa žrtev, težko delo. In odšli so v
to tako svobodno, kot so le lahko, maziljeni z resničnim Božjim Duhom tistega časa in so
umirali kot heroji, kot žrtve, tisoč krat tisoči, zabeleženih je bilo 68 milijonov. Vol, žrtev!

Oh, moj! Ali razumete to? O.K. V redu. Torej žrtev, ona je v tistem času lahko samo
delala in se zoperstavila temu velikemu nasprotovanju v tisoč letih.

67 Torej, tretja zver, ki je izšla od hudiča je bil črn konj. Vidite? Torej, tretje živo bitje,
ki je izšlo ven - Božja sila, da bi se bojevala z njim, da bi se bojevala s silo črnega konja,
je bil človek: bistroumen, pameten, z Božjo modrostjo.

Vi veste, človek je pametnejši od katerekoli živali. Vidite? On je pametnejši, ker jo
lahko prelisiči, v glavnem. On je bistroumen, prebrisan. Vidite, ta doba iz mračne dobe,
iz mračne dobe prihaja do te druge strani, kjer je jezdil ta črn konj, ko so zaračunavali
njihove žrtve in vse kar so naredili in denar je pravzaprav bil… Oh, vi veste, kako je to
bilo.

68 Torej, ven je prišla naslednja stvar, ki bi se uprla temu in to je bilo živo bitje s
podobo Človeka: pameten, izobražen, prebrisan, uglajen, maziljen s tem Duhom tistega
časa. Ali ste to opazili? Torej, prišlo je ven, da bi se bojevalo z njim z bistroumnostjo
Božje modrosti v sebi. To je bila doba reformacije: Martin Luther, John Wesley in tako
dalje. Vidite, to je bila reformacija. Zwingli in kdo še vse? Knox, Calvin, in kdo še vse?
Vidite? Oni so izšli ven. To je bila bistroumnost.
69 Bodite sedaj pozorni. Natanko od mračne dobe, od reformacije, vso pot, poglejte.
To je bila bistroumnost človeka. (Če bi lahko malce odprli okna! Verjamem, da ljudem
postaja malce vroče, morda, in če bi lahko malce potegnili okna, ker je tukaj… Vem, če
je meni, ki stojim tukaj in pridigam, toplo, potem vem, da mora biti tudi vam, ki ste tam
zunaj.) Sedaj bodite pozorni. To je bila bistroumnost človeka. Torej, ali razumete?

Ta tretja zver, ki jo je Satan poslal ven, je postala prekanjena, preveč. Poglejte: »
Merica pšenice po denariju in tri merice ječmena po denariju!« Vidite? Oh, moj! Ali vidite
shemo za izdelavo denarja? Bistroumnost, da bi dobil vso svetovno zlato in bogastvo in
da bi to prinesel notri. Točno to se je izpolnilo. Začelo se je s plačevanjem za molitve in
za… Naredili so prostor z imenom vice in so molili za njihove prednike, da bi lahko prišli
ven in vi bi morali predati dediščino in vse drugo, svojo lastnino. Cerkev in država sta
bili isti in cerkev bi prevzela vašo lastnino.

70 Ali  ne  vidite  nekaterih  izmed  današnjih  evangelistov?  Še  vedno  imajo  isto
maziljenje na sebi. Povzročajo, da stari ljudje izročajo svoje pokojnine in dajejo svoje
domove za določene stvari. Zakaj, brat… Ne želim se spuščati v to. Vidite? Toda sedaj…
Jaz bom stal natanko s tem. Gledam nazaj, da bi videl, kam grem. Torej poglejte. Ti
ljudje, to je odvisno od njih. To je odvisno od njih. To nima nobene povezave z mano.
Jaz sem odgovoren samo za to tukaj.
71 Torej poglejte. Živo bitje, ki sedaj prihaja, da bi se borilo proti temu, je bil Človek.
In vsi vemo, da je to živo bitje v liku človeka, ta človeška moč njegovega intelekta
prepoznala, da ta hostija, ki jo je Martin Luther držal v svojih rokah, ko se je vzpenjal po
stopnicah… Dejali so: »To je kri Jezusa Kristusa. To je telo Jezusa Kristusa.«

In Luther je to vrgel na tla in dejal: »To sta kruh in vino. To ni Kristusovo telo, kajti
ono je povišano in sedi na Božji desnici in posreduje.« Vidite? Modrost - človek.

72 In ko se je pojavil John Wesley, po tem ko je vstopil Zwingli in Calvin… In on je
pripeljal  cerkev do točke varnosti,  dokler niso več želeli  prebujenja. »Karkoli  se bo
zgodilo, to bo,« in to je bilo vse. In živeli  so življenje, kot so ga hoteli.  Luteranska
cerkev  je  tako  sprevržena  in  tudi  anglikanska,  oh,  moj!  Vsa  dežela  je  postala
podkupljiva, točno tako kot je sedaj. Cerkev se je sprevrgla… Ko je kralj Henrik VIII
prišel v Anglijo, po krvavi Mariji  in vseh teh stvareh, ki  so se zgodile… In potem je
cerkev postala prepolna nasilja in korupcije. Ljudje ki trdijo, da so kristjani, živijo s
štirimi ali petimi ženami in počenjajo, kar se jim zahoče ter kar naprej živijo v umazaniji.

John Wesley je proučeval Pisma in vse to opazoval, bilo mu je razodeto, da kri
Jezusa Kristusa vernika posvečuje in oni ne bi smeli… Kaj je potem storil? Prišel je ven v
eni drugi reformaciji. On je rešil svet v svojem dnevu, tako kot je to storil Luther. Vidite?
Kaj je bilo to? Človek, sila živega bitja, ki je izšlo ven.
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73 Človeku je dala modrost razumevanja, da je ta stvar napačna. To ni kri Jezusa
Kristusa, to ni telo Jezusa Kristusa. To samo predstavlja Telo. Vidite?

To sedaj še vedno povzroča veliko razburjenja med protestanti in katoliki. To je
edina stvar, okrog katere se ne morejo zediniti. Z vsem ostalim se lahko strinjajo, samo
ne okrog tega. Ti koncili, ki jih imajo… Sedaj poglejte. Toda glede tega se ne morejo
zediniti. Vidite? Za ene je to kri in pravijo, da je to dobesedno kri, ker ima duhovnik
moč, da dobesedno spremeni kruh v Kristusovo telo.

To  je  to,  kar  je  majhen  tabernakelj  v  cerkvi.  Veste,  v  tem  je  razlog,  zakaj
prikazujejo znamenja in razne vrste poganskih daritev, ko hodijo mimo tega, saj veste in
se priklanjajo ter dajejo denar v njihove klobuke in tako dalje. To ni za stavbo. To je za
hostijo, ki je v tabernaklju.

74 Poglejte, kakšne zvijače vleče Satan. Toda poglejte, v tem času, pod človeškim
bitjem, vidite, Bog pošilja na človeka Duha modrosti, da bi razumel, da je to napačno.
Torej,  to  je  bilo,  da  bi  se  borilo  s  tretjo  zverjo,  ki  je  povzročila  v  cerkvi  takšno
sprevrženost (medtem ko je jezdil), da je bilo strašno - reformatorji. Kaj so storili v
dobah reformacije? Potegnili so cerkev iz poganskih obredov malikovanja ponovno nazaj
k Bogu. To je to, zakaj je živo bitje prišlo naprej (ta bistroumnost človeka nad jezdeca),
da bi to storilo.

75 Torej. Preberimo sedaj 3. vrstico ali  Razodetje 3, 2, samo za minuto. Imam ga
označenega zaradi nekega razloga. Torej, to sedaj vstopa, ta luteranska doba v dobo
reformacije (Razodetje 3,2). Kaj so naredili, oni so to organizirali. Takoj, ko je Luther
začel s svojo cerkvijo, so se organizirali. V redu, isto stvar je storil tudi Wesley, isto
stvar so naredili tudi binkoštniki. Natanko tako, organizirali so se. In kaj so naredili?
Dvignili so isti sistem, iz katerega so izšli. Vidite?

Poglejte sedaj ta del Razodetja, ki govori o sardski cerkvi. Angelu cerkve, to je
seveda prva vrstica, vidite?

Zbúdi se in okrêpi,… (to je Beseda, ki ste se jo učili) …kar je še ostalo in je na tem,
da umre,… (ona je ravno takrat spet začela z organizacijo, kot je bila katoliška cerkev, iz
katere je izšla, vidite) …saj nisem našel, da bi bila tvoja dela dopolnjena pred mojim
Bogom.

76 Tukaj ste vi. Tukaj se ona ponovno vrača nazaj. Ali ne vidite, zakaj so organizirani
sistemi napačni? Kdo je to začel? Ali Bog? Ali apostoli? Rimskokatoliška cerkev je to
storila.

Torej, samo pustite, da katerikoli zgodovinar pove drugače. Tega ni tam. Oni s…
Oni pravijo, da so sami mati cerkev in oni to so. Toda oni so to stvar organizirali in
postavili sistem, katere glava je človek. Mi ne jemljemo samo enega človeka, kot to
počenjajo  oni,  mi  jemljemo  ves  koncil  ljudi,  zberemo  jih  skupaj  in  potem imamo
resnično zmešnjavo. To je res. Kako bi lahko koncil na kakršenkoli način…

To je tako, kot mislimo, da je demokracija v redu. Jaz verjamem, da je, preveč,
vendar ne bo nikoli delovala pravilno. Ne more. Ne more s skupino Ricky-ev okrog sebe,
da bi sistem deloval. Le na kakšen način bi lahko dosegli, da bi se izteklo pravilno? Tega
ne morete. Poglejte, resnična stvar je bil pobožen kralj.

77 Poglejte  to  živo bitje,  to  tretje  živo bitje,  kar  je  bila  bistroumnost  človeka.  In
predstavljala je reformatorje, ki so šli od poganskega malikovanja… in so govorili: »To je
kruh. To je vino.« Vidite, antikrist vedno z nečim simbolizira krščanstvo. On to mora, ker
je proti. Ali vidite? In potem, če mora biti proti nečemu… Torej, če pride naokrog in reče:
»Dobro, jaz sem Buda.« Oh, pa to ni nič, kar bi storilo… To je brezbožno od samega
začetka. Toda antikrist je prebrisan. On ima tam raznorazne stvari, ki predstavljajo
krščanstvo, to je zgolj dobil z druge strani, kar je proti originalni doktrini tega. Vidite, to
je tisto, kar ga dela za antikrista. Vidite?

Tako so reformatorji, ko je živo bitje stopilo naprej v podobi človeka, da bi se borilo
zoper to… Torej, ne pozabite tega, razred. Nikar ne pozabite tega! Spominjajte se tega
vse  dni  svojega  življenja.  Ta  živa  bitja  so  pravilno  razložena;  to  je:  »Tako  govori
Gospod,« vidite?

78 Poglejte, malikovanje prinese… Človeško živo bitje je odšlo naprej z Božjo silo, z
modrostjo, ki jo je dal Bog, da bi vrnilo cerkev iz malikovanja nazaj k Bogu. Toda v… V
isti cerkveni dobi ugotavljamo, da so začeli delati denominacijo iz iste stvari, kot so to
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delali v začetku, kar je storil Rim - kajti, ta bo tej cerkvi naredil hčere. In kaj On pravi?
Dejal je: »Torej, nisem vas našel popolnih in imate malo moči, ki vam je preostala.«

Torej, poslušajte Ga, kako jih opozarja, ponovno v Razodetju 3,3. Vzemimo to…
Torej, verjamem, da sem imel to pred nekaj minutami.

Spomni se torej, kako si prejel in slišal, dŕži se tega in se spreobrni. (Ali rečeno z
drugimi besedami: »Spomni se,  da si  izšel  iz  ene takšne pokvarjenosti,  kot je ta.«
Vidite? In sedaj poglejte sem.) Če pa se ne zbudiš, pridem kakor tat… (moj!) in nič ne
boš vedel, katero uro pridem k tebi.

79 In naprej, On bo odstranil svečnik. Torej, to je to! Kaj je to? Svetloba cerkve. In
ona se je vrnila v isti sistem organizacije poganske teme, iz katere je izšla in v njej
ostaja še danes. In ljudje iskrenega srca mislijo, da je to resnica, enako kot katoličani.
In protestanti  se smejejo katoličanom, ko je šest  od enega,  in pol  ducata drugih -
natančno po Besedi. Človeška modrost.

80 Poglejte sedaj. Oh, kako jaz to ljubim. Poslušajte Ga, kako jih opozarja. Ali  se
strinjate s tem (torej, če se ne strinjate, mi napišite vprašanje), da so ta živa bitja
natanko predstavljena v vsaki dobi,  tako kot jih Sveto Pismo tukaj označuje? To je
natanko to, kar so tam storili. Njihova zgodovina kaže, kaj so storili. Mi gledamo točno
tukaj in vidimo, kaj so naredili. In tukaj, ta živa bitja… Nikoli prej tega nisem videl. Jaz
sem samo sedel tam in sem lahko videl, kako se tam zgoraj to pomika točno tako, kot vi
sedaj gledate mene. In to mora biti točno, ker se sklada s Svetim Pismom. In kako bi
lahko naredili karkoli drugega, kot da rečete, da je to v redu?

81 Poglejte. Torej, četrto živo bitje, ki je bilo poslano naprej, da se bori z antikristom
in to zadnjo živo bitje… Ali ste pripravljeni? Zadnje živo bitje, ki je bilo poslano naprej,
oziroma zadnja sila, ki bi se vojskovala z antikristom - ki je bil proti Božjemu učenju, ta
antikrist  -  je  bil  Orel.  Vidite?  Četrto  živo  bitje  je  bilo  Orel.  Torej,  vi  ste  ravnokar
preučevali dobe, preučevali Pismo, bil je Orel! In v Svetem Pismu je bila zadnja doba,
doba orla in Bog primerja orle s svojimi preroki. Vidite? Sedaj bodite pozorni. Zadnja
doba, orlovska doba - razlagalec resnične Besede. Vidite?

Preden je Bog krenil v akcijo, tako kot je On to storil v Noetovih dneh, je poslal
enega orla. Ko je On izpeljal Izraelce in je bila Faraonova armada pripravljena, da bi šla,
je poslal orla. On vedno na koncu tega pošlje orla. In On tukaj ponovno pošilja enega
orla. To je v skladu z Besedo, le kako bi potem vi to naredili  kakorkoli drugače? On
pošilja enega orla.

82 Zakaj? Odkritelja resnice, ki je bila izgubljena skozi vse dobe. Torej, kako bi lahko
na svetu Vol  ali  Človek ali  katerakoli  zver,  ki  je jezdila,  kako bi  to sploh lahko bilo
razodeto pred prihodom Orla? Vsa so imela svoje mesto. Bila so pobožna - poslana živa
bitja, popolnoma isto, točno tako, kot je kdorkoli bil.

Lev je bil original. To je mesto, kjer je vstopil antikrist, da bi se bojeval. Potem je
ta dvignil drugo silo. In On je poslal silo, da bi to prestregel. Potem je ta dvignil eno
drugo silo in On je poslal naslednjo silo, da bi to prestregel. In potem pri zadnji sili, On
pošilja navzdol Orla, da bi ponovno obnovil vero otrok nazaj k originalni veri njihovih
očetov - doba Orla. Ali ste to opazili? Tam ni več živih bitij. To je vse od tega. To je
konec.
83 Torej, če bi sedaj vzeli Razodetje 10, 1-7 (jaz sem to že omenjal), zapomnite si, v
dobi  zadnjega glasnika,  vidite,  kaj  se je  moralo zgoditi?  Vse Božje skrivnosti  bodo
razodete - ta orel.

Torej, ali vidite štiri zveri, ki jezdijo? To je bilo popolnoma točno. Verjamete to? In
sedaj je tukaj vsaka doba ali vsaka sila, ki jezdi za tem in tukaj je Pismo, da pokaže, kaj
je sovražni jezdec počel. To je bilo razodeto v teh Pečatih in prav tako je bilo sedaj
razodeto, da je vsako živo bitje sila, ki jo je Bog poslal ven, da bi se vojskovalo s tem.
To se popolnoma ujema do pike, vse do časa orla. Torej, če je to zadnji čas, potem se
bo pojavil en orel. To je res. In k temu…
84 Torej, sedaj si zapomnite, v dneh, ko je prišel Lev, ta originalna Beseda, je ena
stotina od tistih poslušala Leva. V dneh, ko je prišel Vol, je samo majhna skupinica teh
poslušala to volovsko sporočilo. V dneh, ko je prišel Človek, je ta deloval med ljudmi,
vidite,  tako  da  je  bil  bistroumen.  On  je  izpeljal  majhno  skupino  ven  in  kaj  so  oni
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naredili? Satan je to videl, tako da jih je poslal naravnost nazaj in jih poročil v to. In
zapomnite  si,  ko  končno  prihaja  Orel,  bo  ena  stotina  od  enega  procenta,  ki  bo  to
poslušala. To je doba Orla.

85 Zapomnite si, tukaj so vsi ostali jezdeci… In celo Jezus je to napovedal: če On ne bi
pohitel s Svojim prihodom, ne bi bilo niti enega telesa več, ki bi bilo rešeno za vzetje. Ali
je to Pismo? Ali vidite, kje smo sedaj? Mar ne vidite, bratje in sestre? Ali vidite, kje smo?
Bog, tako sem vesel. Jaz ne vem, kaj naj delam.

To nisem samo jaz, ki stojim tukaj in govorim. Jaz sem prav tako tukaj. Jaz sem
med vami. To sem jaz. Jaz imam družino. In jaz imam brate in sestre, ki jih ljubim. In
Bog nebes je dovolj ljubezniv, da pride dol in razodene to stvar svojim lastnim skozi
vizije, ki so bile skozi 30 let dokazane, da je to resnica. Mi smo tukaj. Mi smo dospeli.
Znanstvena raziskovanja so to dokazala, potrjena Beseda je to dokazala in mi smo
tukaj! In to Razodetje prihaja od Boga in to je resnica.
86 Ste  kaj  ujeli?  Jaz  se  ravnokar  sprašujem,  če  ste.  Morda  vam ne  bo  potrebno
povedati v nedeljo. Poglejte, poglejte… Čudovito! Sedaj, poglejte sedaj. In potem v
skladu s časom, ko je Bog želel osvoboditi predpotopni svet, je On poslal orla. In v času,
ko je On osvobajal Izraelce, je poslal orla. Ali verjamete, da je v tistem času, celo z
Janezom na otoku Patmos, da je bilo to sporočilo tako popolno, da On tega ni mogel
zaupati angelu?

Vi veste, angel je en glasnik. Toda ali  veste, da je glasnik bil  prerok? Ali  vi  to
verjamete? Dokažimo to! Razodetje 22 - poglejmo, če je to bil orel. Zagotovo, da je bil
orel - on je bil glasnik. Toda to je bil prerok, ki je razodel vso knjigo Razodetja njemu.
Razodetje, 22. poglavje in 19. vrstica. Jaz verjamem, da je tako, ker imam to vrstico
zabeleženo: 22, 19. Morda se motim. Ne, 22, 9. Tukaj je to. Gledal sem na 22, 9. To je
točno. Oh, da, tukaj.

Toda rekel mi je: »Nikar! Služabnik sem, kakor ti in kakor tvoji bratje, preroki,…

Poglejte, kaj je Janez tukaj videl:

Jaz, Janez, sem tisti, ki je slišal in videl vse to.

(Sedaj on končuje. To je zadnje poglavje.)

In ko sem slišal in videl, sem padel pred noge angelu, ki mi je vse to razkazal, da bi
ga molil.

(In nato je (angel)… Vidite?)

Toda rekel mi je: »Nikar!

(Noben pravi prerok ne bo čaščen, ali katerikoli glasnik.)

Toda rekel mi je: »Nikar! Služabnik sem, kakor ti in kakor tvoji bratje, preroki, in
kakor tisti, ki ohranjajo besede te Knjige: Boga môli!«

87 Vidite? Torej, Knjiga je bila tako pomembna, to je Božja Beseda. Sedaj poglejte! In
ko je bila Božja Beseda prinesena naprej, je morala biti prinesena s strani preroka, zato
ker je on tisti, h kateremu pride Božja Beseda.

Jaz sem pričakoval, da bom dobil vprašanje v zvezi s tem, v tej škatli tukaj. Pomislil
sem, da sem jih s tem malce udaril, vidite. Zdi se mi, da je nekdo tam tako… Pravkar
sem mislil, da bi prišel do tega, vidite. Vsaka Božja Beseda je prinesena… Sveto Pismo
sploh ne menja sistema. Vidite, to je ista stvar. To mora priti  do preroka, ki  ga mi
pričakujemo, da pride. Sedaj poglejte: Razodetje 10, 1-7. Torej, ponovno preberimo 9.
vrstico.
88 Torej,  mi  imamo,  mi…  Torej,  preden  pridemo  do  te  vrstice,  vas  želim  nekaj
vprašati. Ali to vidite v popolnosti, preden zapustimo te Pečate? Zapomnite si, tam ni
več sil, ki bi prišle za Orlom - ni jih več. Vsakič, ko je antikrist nekaj poslal, je Bog poslal
silo. Antikrist je poslal drugo silo in Bog je poslal nekaj, da se bojuje s tem. Zatem je ta
poslal naslednjo silo in Bog je poslal nekaj, da se s tem vojskuje. Vidite? In ko je On
prispel do Orla, je to pomenilo vračanje Njegove Besede, tako kot je bilo to tam na
začetku.

89 Sedaj  poglejte.  Ali  ni  prerok,  katerega  prihod  pričakujemo,  nek  človek,  ki  je
maziljen s Duhom, kot Elija? Seveda to ne bo Elija, toda to bo človek takšne vrste, ki bo
prišel dol. In sama njegova služba je poslana, da te padle ljudi obnovi nazaj skozi te
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denominacijske krivine, nazaj k originalni veri Očetov.

Torej, če to ne povezuje Svetega Pisma skupaj, potem jaz ne vem, kaj dela. Jaz ne
morem ničesar več reči glede tega, zato ker je to to… Pravkar je prispelo. To je resnica.
Če vi karkoli vzamete od tam, to sprevržete. Vidite? Tako da to mora biti ravno na ta
način.

90 Sedaj poglejte. Torej, v 9. vrstici: »Duše pod oltarjem.« Torej, tukaj je mesto, kjer
bom prišel v resnična nesoglasja. Toda bodite pozorni samo za minuto. Vidite? Tudi sam
sem tako razmišljal, vendar to ni prišlo na ta način. Jaz sem vedno mislil, da so bile te
duše pod oltarjem mučenci zgodnje cerkve in prepričan sem, da dr. Elias Smith in mnogi
izmed njih, govorijo o teh, da je tako. Vidite? Tudi sam sem tako mislil. Toda ko je Sveti
Duh pokazal vizijo tega, to ni bilo tako. To niso te duše.
91 Sedaj govorite: »Dobro, jaz nisem ravno prepričan.« Dobro, sedaj samo minuto. Mi
bomo to ugotovili. To niso duše Nevestine Cerkve, sploh ne. Mi smo mislili, da je bila to
Cerkev Neveste, ki je tam čakala, duše pod oltarjem, vidite, vzklikajoč: »Kako dolgo še
Gospod? Kako dolgo?« Dovolite mi, da to znova preberem, tako da bomo to dobili na
pravilen način.

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

92 Vidite, Božja Beseda in pričevanje, ki so ga imeli… Torej, nikamor ne hodite. Samo
minuto, vidite.

In zavpili so z močnim glasom: »Doklej, o Vladar, ki si svet in resničen, ne boš sodil
in maščeval naše krvi nad prebivalci zemlje?«

Tedaj je vsak izmed njih dobil belo oblačilo in rečeno jim je bilo, naj potrpijo še
malo časa, dokler se ne dopolni število njihovih soslužabnikov in njihovih bratov, ki
morajo biti umorjeni kakor oni sami.

93 Torej, ker oni v tem času, če ste opazili - ta peti Pečat je bil odprt. Vidite? Cerkev je
odšla.  To enostavno ne more biti,  da bi  bile  te  duše pod…,  zgodnja  Cerkev.  Sedaj
prosim, če ste bili kdajkoli pozorni, bodite sedaj, zato ker je to ena velika polemika.
Tako. Želim, da zelo pazljivo poslušate, če imate svoje beležke in stvari za pisanje.
Sedaj želim, da to opazite.

Torej, to ne morejo biti te duše, ker duše pravičnikov, mučencev in pravičnih ljudi,
Cerkve, Neveste, so že bile vzete gor, tako da one niso bile pod oltarjem. Oni morajo biti
v slavi z Nevesto. Torej poglejte, oni so odšli v vzetje v 4. poglavju Razodetja. Oni so bili
vzeti gor.

Torej, kdo so potem te duše? To je naslednja stvar. Kdo so oni, če niso zgodnja
Cerkev? To je Izrael, ki bo rešen kot narod, vsi tisti, ki so predodrejeni. To je Izrael. To
je sam Izrael.

Vi govorite: »Oh počakaj minuto.« Govorite: »Oni ne morejo…«

94 Oh, da. Oni bodo rešeni. Spravimo tole v red. Jaz imam 4 ali 5 delov Pisma. Vzel
bom enega. Vzemimo Rimljane, samo za minuto, da bi videli ali oni so. Vzemimo Pismo
Rimljanom in odprimo 11. poglavje Rimljanom in bomo videli. Samo preberimo in potem
bomo to imeli. Rimljanom, 11. poglavje, 25. in 26. vrstica. Torej, poslušajte Pavla tukaj.
In Pavel je dejal, če bi kdo drug, celo angel, pridigal kakršenkoli drug Evangelij, kaj naj
bo? Preklet. Poglejte.

Nočem namreč, bratje, da ne bi vedeli te skrivnosti, da se ne bi imeli za razumne
(tukaj ste vi): del Izraela se je zakrknil, dokler ne pristopi k veri polnost poganov. In
tako bo rešen ves Izrael, kakor je pisano:

95 Zadnja poganska Nevesta bo privedena notri kot Nevesta; s tem namenom je prišlo
slepilo na Izrael.

In tako bo rešen ves Izrael, kakor je pisano: S Siona bo prišel Rešitelj, odvrnil bo
brezbožnost od Jakoba;

Je to res? Torej,  oni  so Izraelci,  ki  so pod tem oltarjem. Poglejte.  Izrael  je bil
zaslepljen z namenom, da bi bili mi rešeni. Ali verjamete to? Torej, kdo jih je zaslepil?
Bog. Bog je zaslepil svoje lastne otroke.

96 Ni čudno, da je Jezus, ko je visel tam na križu… In ti Judje so vzklikali za Njegovo
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krvjo (to so bili Njegovi lastni otroci) in On je bil Pismo. On sam je bil Beseda. In On je
tukaj vedel, da bi Ga ti ljudje z veseljem sprejeli. In to je razlog, zakaj jih je zaslepil - da
Ga ne bi prepoznali. On je prišel na tako skromen način in jih s tem zaslepil, da tega ne
bi  sprejeli.  Vidite?  Pismo je  reklo,  da  bodo to  storili;  in  On jih  je  zaslepil…  Bili  so
zaslepljeni. Jezus jih je pomiloval, celo tako, da je dejal: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo,
kaj delajo.« Bili so slepi. Pavel je dejal, da so bili zaslepljeni zaradi razloga: zaradi nas.

97 Sedaj poglejte. Želim, da to opazujete zares pazljivo. Dana so jim bila oblačila. Oni
jih niso imeli. Bila so jim dana oblačila - bela oblačila, vsakemu izmed njih. Torej, sveti
jih sedaj imajo… Jih že imajo. Oni pa jih dobivajo tukaj. Tu so jim bila dana oblačila in
sveti  že imajo svoja ter  so odšli.  Vidite? Vidite,  oni  niso imeli  možnosti,  ker so bili
zaslepljeni  od Boga, od njihovega lastnega Očeta, tako da bi  se Božja milost lahko
izpolnila in da bi lahko bila Nevesta vzeta izmed poganov. Ali je to res?
98 Dovolite  mi,  da vam tukaj  pokažem čudovit  tip  tega v  Jožefu.  Jožef,  duhoven
človek, orel, je bil rojen med svojimi brati, kot je bila tudi resnična Cerkev med ostalimi.
In on je lahko razlagal sanje in gledal vizije. In vsi ostali so ga sovražili. Njegov oče ga
je ljubil. Bodite pozorni, potem je on bil zunaj s svojimi brati in ne z očetom. Bil je zunaj
s  svojimi  brati  in  je  bil  prodan  za  skoraj  30  srebrnikov.  Bil  je  vržen  v  jamo  in
predvidevali so, da je mrtev. Bil je dvignjen gor in je sedel na Faraonovo desnico. In ker
je bil oddvojen od svojih bratov, vidite, mu je bila dana poganska nevesta in ne izmed
njegovega lastnega ljudstva. Tam sta se mu rodila Efraim in Manase, ki sta bila dodana
Izraelu.

Izrael ju je blagoslovil, tako da je prekrižal roke od mlajšega na starejšega in je
prekrižal blagoslov od Judov nazaj - pravzaprav od Judov na pogane. Vidite? Prekrižal je
svoje roke na mlajšega sina, kar je mlajša cerkev, ki bo morala vstopiti. Mati cerkev je
stala na soncu, ona je rodila tega otroka. In poglejte, da bi ga dobil, je Izrael prekrižal
svoje roke v simbolu. In Jožef… Otroci so bili od poganske matere. Nevesta Izraela je
tam v preteklosti prešla s križem od starega ortodoksnega načina na krščansko pot po
Svetem Duhu, ki je Izraelu prekrižal roke. On je dejal: »Bog mi je prekrižal roke.« Sam
ni imel nič s tem.

99 Poglejte. Potem je Jožef, ko je bil zavržen od svojih lastnih bratov, od svojih lastnih
ljudi, vzel pogansko nevesto. Točno to, kar je storil tudi Jezus: bil je zavržen s strani
Judov  in  je  vzel  pogansko  Nevesto.  Torej,  preberimo  tukaj  nekaj.  Zapisan  imam
odlomek iz Pisma. Apostolska dela 15. To je pravzaprav na nek način… To je vsekakor
nekaj,  kar  bi  se  morali  učiti.  Torej,  verjamem,  da  imam pravega,  jaz  verjamem,
preberimo Apostolska dela 15,14. V redu. Jaz verjamem, da je sedaj to v redu. V redu. »
Simon nam je razložil, kako je Bog…« Začnimo od 13. vrstice.

Ko sta umolknila, je spregovoril Jakob:…

100 Torej, ali vidite, kaj se je zgodilo? Oni so odšli k poganom, vidite in razprava je bila
v teku, ker so bili Judi. Vidite?

Ko sta umolknila, je spregovoril Jakob: »Poslušajte me, bratje! Simon (to je bil
Simon Peter) nam je razložil, kako je Bog že od začetka gledal, da bi iz poganov izbral
ljudstvo zase.

Vidite? Priimek moje žene je bil Broy. Ko sem jo vzel, je postala Branham. Vidite?
Jezus je vzel Svojo Cerkev ali Svojo Nevesto izmed poganov. To je tipizirano v Pismu,
točno tako, kot je to Jožef.

101 Poglejte tole. Torej, te duše pod oltarjem, te duše, ali sedaj razumete, katere so
pod oltarjem - zakaj so bili pobiti s strani grešnih ljudi, kot je bil Eichmann. Vidite? Oni
so  se  kar  naprej  držali  tega  (na  milijone  njih),  toda  oni  ostajajo  Judi.  Sedaj  si
zapomnite. Kaj je bilo to? Bili so ubiti zaradi Božje Besede in ne zaradi Kristusovega
pričevanja. Ali ste to razumeli? Toda zapomnite si, Cerkev vstopa. Prav tako cerkveni
mučenci in to je bilo zaradi Božje Besede in pričevanja Jezusa Kristusa. Koliko od vas
tukaj to ve? V redu.

Toda tile niso imeli pričevanja Jezusa Kristusa. »…zaradi Božje Besede in zaradi
pričevanja, ki so ga dajali.« To so Judi. In Hitler jih je sovražil. Prav tako tudi Eichmann
in Stalin in vsi drugi na svetu. Toda oni so ostali zvesti temu, kar so verovali. Pobijali so
jih zato, ker so bili Judi.
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Ali ste vedeli, da je tudi Martin Luther imel isto idejo? To je resnica. On je dejal: »
Vsi Judi bi morali biti odstranjeni. Oni so antikristi.« Vidite? Toda on je pravzaprav bil v
enem drugem obdobju in tega ni videl - ni videl Besede. Sedaj Beseda Resnice prihaja
naprej.

102 Kako bi vi lahko odstranili slepilo iz Izraela? Vi tega ne morete storiti. Ne. Oh, kako
je lahko ta prerok tistega dne stal tam in dejal: »Videti ste kot Izrael z enim rogom,« ko
so mu poskušali pokazati najslabši del tega. On je dejal: »Zakaj,« je dejal, »kdorkoli te
bo blagoslovil, bo blagoslovljen in kdorkoli te bo preklel, bo preklet.« To je res. Oh, moj!
Kako boste to storili?

Nekoč so mislili, da bo Bog to pozabil. Ko je prerok videl to temno stvar, ki prihaja
nad Jude, je ta človek, ki je stal z Božjo Besedo izlito na njega, dejal: »O, Gospod, ali
boš pozabil svoje ljudstvo?«

On je dejal: »Kaj je to, kar se nahaja tam ob tebi?«

On je dejal: »Palica za merjenje.«

On je dejal: »Kako visoka so nebesa? Izmeri jih. Kako globoko je morje?«

On je dejal: »Jaz tega ne morem storiti.«

Dejal je: »Tudi jaz ne bom nikoli pozabil Izraela.« Ne, gospod! On ga ne bo pozabil.
On je moral zaslepiti Svoje lastne otroke. (Torej, mislite o tem.) Da zaslepi svoje lastne
otroke, da bi dal nam priložnost in mi smo to zavrnili. Torej, mar vam to ne povzroča, da
se  počutite  tako  majhne,  da  bi  se  lahko  plazili  pod  betonsko  ploščo  z  10  litrskim
klobukom na sebi in se je sploh ne bi dotaknili? To je precej majhno. Oh, moj!

103 Da, oni so se držali Božje Besede. Oni so bili Judi. Imeli so svoj Zakon in so stali z
njim. Ali se spomnite od sinoči? Oni so stali s tem. In oni so bili Judi in imeli so Zakon in
Zakon je bila Božja Beseda. In oni so stali s tem. To je res. In zaradi pričevanja, ki so ga
imeli, so bili umorjeni. In tukaj so bile duše pod oltarjem, po tistem, ko je cerkev že
odšla.

104 Sedaj poglejte. Oni so v svoji slepoti umorili svojega Mesijo in sedaj žanjejo sadove
tega. Oni so to doumeli. Oni so to prepoznali potem, ko je bilo to končano. Oni so videli
potem, ko so prišli pod Božji oltar. Toda, sedaj je Božja milost z njimi.

Sedaj poglejte. Torej, oni niso mogli biti na noben način ti svetniki, ker so oni že bili
oblečeni.  Toda  tile  so  sedaj  tu,  samo  duše  pod  oltarjem  zaradi  Božje  Besede  in
pričevanja, ki so ga imeli, ker so bili Božji ljudje, Judi. Toda sedaj poglejte. Božja milost
prihaja k njim in Jezus daje vsakemu izmed njih belo oblačilo - poglejte: takoj za tem,
ko je Cerkev odšla - zato, ker so bili zvesti svoji stvari in oni so bili zaslepljeni in tega
sploh niso vedeli. Oni tega niso vedeli. Odigrali so natanko tisti del, ki jim ga je Bog
zaupal,  da ga odigrajo.  In tukaj  Janez gleda čez ter  vidi  duše pod oltarjem. Sedaj
poglejte. On vidi te duše. Bodite pozorni, kako jih imenuje.

Oni vzklikajo: »Gospod, kako dolgo še?« Poglejte!

»Samo malo še.« (Poglejmo sedaj,  medtem ko gremo naprej,  naravnost  skozi
odlomke Pisma.)

105 Oni so spoznali, da so ubili svojega Mesijo, vidite. In oni tega sploh niso vedeli,
toda potem so to spoznali. Bili so pomorjeni, da bi to plačali, ker so ravnali napačno. In
sedaj poglejte, kaj so morali  delati.  Vidite, oni so bili  krivi  za umor, tako da so bili
umorjeni. Vidite? Oni so vzklikali: »Naj pride Njegova kri nad nas!« To je res. In oni so
bili zaslepljeni.

Torej, če ne bi bili zaslepljeni, bi Bog dejal: »Samo pustite jih, oni niso vredni.«
Toda glede na to, da so bili zaslepljeni od Boga, se je Njegova milost iztegnila k njim -
amen! Govoriti o čudoviti milosti! In vsakemu izmed njih je dal oblačilo, ker bo rešen ves
Izrael. Vsak, kdor ima zapisano svoje ime. To je točno.

106 Jezus jim je dal oblačila, tako kot je Jožef to storil s svojimi brati - tip. Poglejte, ko
je Jožef stal tam in ko je končno… On se je dal spoznati tam pri oltarju, pri svojem
lastnem oltarju, v svoji palači, na svojem prestolu. On je dejal: »Naj me vsi zapustijo.«
Njegova žena je bila tam čez v palači, kjer bo Nevesta. In on jim je dejal, on je dejal: »
Mar me ne prepoznate?« On sedaj tukaj govori hebrejsko: »Jaz sem vaš brat, Jožef.«
Oh, moj!
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Oni so dejali: »Torej, oh, sedaj nas boš uničil.«

On je dejal: »Počakajte malo. Počakajte minuto. Bog je to storil z namenom, morali
ste me vreči ven z namenom, da si rešite življenje.« Slava, natanko tukaj ste vi. Dejal
je: »Nikar se ne jezite nase.« Ali se spomnite, da je Jožef to dejal? Dejal je: »Nikar se
ne jezite na sebe. Sedaj je vse v redu. Vse je končano. Bog me je poslal sem pred vami.
«

Vi veste, da je Sveto Pismo dejalo, da mu bodo dejali,  ko ga bodo videli,  kako
prihaja: »Praviš, da si ti Mesija, mi to vemo. Toda kaj je s temi ranami?«

On pravi: »Oh, dobil sem jih v hiši mojih prijateljev.«

107 Prijateljev? In ko bodo to spoznali, tisti ki so preostali, teh 144.000 - Sveto Pismo
je dejali, da se bodo razdvojili, ena hiša od druge in si bodo vzeli dneve samo zato, da bi
jokali in tarnali ter hodili sem ter tja po podu, govoreč: »Kako smo mogli to storiti? Kako
smo mogli to storiti? Zakaj smo križali našega lastnega Mesijo?« Jokali bodo tako, kot bi
hiša jokala za svojim edinorojencem: »Kako smo mogli to storiti?«

Ti Judi so najbolj religiozen narod na svetu. Bog jih je izbral, toda On jih je zaslepil,
da bi vzel nas in mi smo to zavrnili. Kaj je sodba poganski cerkvi? Tukaj ste vi, vidite.
Zaslepljeni z namenom od Boga, da bi nas On lahko dobil, Nevesto za Jezusa - izpeljal
jih je ven iz… Vidite in vnaprej je to tipiziral in vse drugo.

108 Ali sedaj vidite, kdo so bile te duše? Oni niso bili sveti mučenci. Ti so že odšli. To je
res.  Poglejte,  oni  so  bili… Oni  so  že odšli.  Vidite?  Torej,  tem so bila  dana oblačila,
vsakemu izmed njih. In sedaj želim, da ste na to pozorni. Toda sedaj se je Božja milost
spustila k njim. Jezus je vsem dal bela oblačila, tako kot je to storil tudi Jožef in bratom
pokazal svojo milost.

Sedaj poglejte. Čeprav so se oni poskušali znebiti Jožefa, jih je njegova milost tam
spodaj dosegla, vidite. »Oh, vse je v redu. To je vse v redu. Vi tega niste nameravali
storiti. Ampak poglejte, to je bil Bog, ki je to storil. Vidite? Bog vam je dovolil, da vse to
storite, da me preženete ven, da bi me On izpeljal ven, ter me pripeljal sem, tako da bi
lahko jaz rešil življenje ljudem, tem poganom tukaj, od katerih sem dobil ženo. Jaz ne bi
imel žene, če bi ostal tam, od koder sem prišel. In jaz ljubim svojo ženo, ona mi je
rodila te otroke, tam.« In dejal je: »Sedaj prihajam po vse vas. Sedaj bo tudi vsem vam
dobro. Jaz vas bom pripeljal sem dol, vsi bomo živeli skupaj kot ena velika družina.«
Dejal je: »Želim vas vprašati samo eno stvar. Ali je moj stari oče še vedno živ?«

109 Poglejte ga, kaj je storil z malim Benjaminom, ki je tip 144.000, kot bomo mi to
videli kasneje. Ali vidite, kaj je storil? On je takoj odhitel k Benjaminu, se mu vrgel
okrog vratu in ga začel objemati. Njegov mali brat, ki je bil rojen v družini po tistem, ko
je on odšel od svoje matere (prva cerkev, ortodoksna cerkev), teh 144.000 je rojenih v
njegovi odsotnosti, medtem ko je On bil daleč, da bi dobil svojo pogansko Nevesto. Oh,
moj! Ali vam sedaj to ne povzroča nečesa? Tako. Ali vidite, kdo so oni? Tukaj ste vi.
110 Sedaj poglejte. Čeprav so se oni poskušali  znebiti  Jožefa, jih je njegova milost
dohitela.  Čeprav  so  se  oni  poskušali  otresti  Jezusa,  On  še  vedno  prihaja  naokrog
naravnost nazaj, ker so bili slepi in vsakemu izmed njih je dal belo oblačilo. On jih bo
vsekakor odvedel naravnost domov. Zanj sploh ni pomembno, ker je dejal: »Jaz jih bom
vsekakor vse rešil.«

Torej, 10. vrstica. Poglejte, oni so zahtevali maščevanje. Vidite? Torej, če bi bila to
Nevesta, potem bi bilo to tako, kot v primeru Štefana: »Oče, odpusti jim,« saj veste.
Vidite? Toda, to so Judi, ki so ravnokar vstopili, vidite. Oni so zahtevali maščevanje.

Bodite ponovno pozorni… Vidite? Znova, On je dejal… Poglejte, to ni… On je dejal: »
To so tvoji bratje,« Judi. Torej, oni so želeli maščevanje.

Dejali so: »Mi želimo, da nas tam spodaj maščuješ.«

On je dejal: »Samo še malo, samo še malo, kajti…« (Dovolite mi, da to preberem.
To je v 10. vrstici.)

In zavpili so z močnim glasom: »Doklej, o Vladar, ki si svet in resničen, ne boš sodil
in maščeval naše krvi nad prebivalci zemlje?«

Tedaj je vsak izmed njih dobil belo oblačilo in rečeno jim je bilo, naj potrpijo še
malo časa (Vidite? Poglejte.), dokler se ne dopolni število njihovih soslužabnikov…
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(Vidite? Torej, kaj je to? Preroki sedaj pridigajo Izraelu.)

…in njihovih bratov, ki morajo biti umorjeni...

(Vidite? Tisti, ki so bili predodrejeni, da se nad njimi to izvrši - da bi bili ubiti.)

…kakor oni sami.

111 Vidite,  z  drugimi  besedami,  to  je  za njih  predodrejeno.  To je  del  Pisma,  ki  ga
morajo izvršiti. »Nekoliko si odpočijte. Sedaj ste dobili svoja oblačila in greste domov.
Samo sedite še tam nekaj časa.« Vidite, počakajte še malo. Sedaj bodite pozorni. »Tvoji
bratje… Tvoji bratje še morajo biti umorjeni,« kar pomeni, da mora biti teh 144.000
umorjenih v stiskah - teh 144.000, ki so poklicani.

Želel bi, da bi imel čas. Morda bomo to dobili jutri zvečer, če bo Gospod hotel, tik
preden bi vstopili v naslednji Pečat, vidite. Prav tako… Sedaj poglejte. Oni morajo biti
umorjeni s strani antikrista. Mi smo ravnokar šli skozi to, bodite pozorni - na njegovi
zadnji ježi, kjer tam spodaj prelamlja to zavezo z Judi in oni gredo tja. Vidite? Ti Judi,
teh 144.000 mora biti poklicanih s strani dveh prič iz Razodetja 11.

112 Torej, vi se spominjate tega, ta dva sta bila, da bi prerokovati. Vi ste to brali. Koliko
od  vas  je  to  bralo?  Seveda,  vsi  smo  seznanjeni  z  branjem  Pisma.  In  ta  dva  sta
prerokovala, ti dve priči sta prerokovali v času Danielove druge polovice 70. tedna. To so
zadnja tri leta in pol.

Ali se spomnite, kako smo obdelali Danielovih 70 tednov? Dejal sem, da nam bo to
potrebno, ko bomo prišli do sem. Jaz nisem vedel zakaj, nekaj mi je dejalo, da nam bo
to potrebno in tukaj smo mi. Vidite? Poglejte, v času Daniela…

Torej, zapomnite si, Danielu je bilo rečeno, da bo Mesija prišel (princ, Mesija raje)
in da bo On prerokoval. Izrael je še vedno imel preostalih 70 tednov in v sredini 70.
tedna bo Mesija umorjen in dnevna daritev bo ukinjena. Ali je to res? Toda tam je še
vedno določena polovica tedna. V tem obdobju on jemlje pogansko Nevesto. Torej, ona
gre gor in ko odhaja gor, prideta dva preroka v Izrael. Vidite?

113 In te duše, ki so jih tu spodaj vseskozi morili, te resnične prave Jude vso pot nazaj,
ki so imeli svoja imena v Knjigi in so živeli pravilno življenje ter delali pravilne stvari,
živeč judovstvo do črke - ti so bili umorjeni s strani Eichmanna in mnogih drugih. Pošteni
ljudje, bilo jih je na milijone in Nemci so jih streljali in ubijali, uničevali in obešali na
ograje, jih sežigali in kremirali, ter vse drugo. Ta krvavi… Hitlerjevo srce, ki je bilo lačno
krvi in Stalin in Mussolini in vsi ti ljudje, ki so sovražili Jude.
114 Jaz  mislim,  da je  to  ena izmed stvari,  ki  drži  naš  narod skupaj,  ker  so  vedno
spoštovali  Jude in jim dali  prostor. Vi samo spoštujte Jude in Bog bo spoštoval vas.
Torej, obstaja skupina Judov, ki so odpadniki, prav tako kot so tudi med pogani. Toda
resnični Jud, Bog je vstavil njegovo ime v Knjigo pred stvarjenjem sveta in tukaj je bil,
ubit v tem času. In ne pozabite…

Razmislite sedaj o tem, kako je to popolno. Ravno po tistem, ko je bilo pobitih na
milijone Judov, nedolžnih ljudi s strani svetovnih narodov… Pismo tukaj ravno v tem
času govori, da je vsak izmed njih pod oltarjem, spoznavajoč, kaj se je zgodilo. In dana
so jim bila bela oblačila.

115 In oni so dejali: »Ali lahko sedaj gremo nazaj v kraljestvo?« Judovsko kraljestvo
mora biti postavljeno na zemlji, to veste. Janez je dejal, kraljestvo na zemlji, vidite, bo
postavljeno… Torej,  to je kraljestvo Evangelija,  vidite,  toda Judovsko kraljestvo bo
pridigano s strani teh dveh prerokov. Bodite pozorni na to zemeljsko kraljestvo tukaj.
Nebeško kraljestvo je pridigano preko Judov, mislim poganom, to kraljestvo tukaj na
zemlji bo povzdignjeno v Mileniju… Pozneje bo Milenij za Jude. Sedaj poglejte. Poglejte
to sedaj. Tukaj, medtem ko bosta pridigala, vidite… Preden se bosta ta dva preroka
sploh pojavila na sceni, so ti Judi, ki so morali umreti pod Eichmannom in ostalimi…
Vsak, ki je bil predodrejen, mu je bilo po milosti dano belo oblačilo. Amen. Vsakemu
izmed njih je bilo dano belo oblačilo. Poglejte. Torej, kaj se dogaja? Takoj, ko se to
zgodi…

116 Jaz opazujem to uro tam od zadaj in vem, da zamujamo, toda jaz ne želim da…
Vidite, opazil sem te uboge prijatelje, kako tam stojijo. Naj vam Bog pomaga, bratje.
Upam, da je v tem dnevu vsakemu izmed vas dano prav takšno belo oblačilo. Stojite
tam in na bolečih nogah prestopate sem ter tja in nekateri od vas so ves dan delali. Jaz



PETI PEČAT 20

vem, kaj je to. In poglejte sem… In nekatere izmed teh ubogih starih žena, ki stojijo.
Opazil sem nekatere ljudi, kako odstopajo tem starim ženam svoja mesta in nekdo je dal
eni ubogi majhni materi z otrokom… Jaz vse to vidim in prepričan sem, da tudi On vidi.
Poglejte, jaz vas ne želim zadrževati predolgo. Če bi vas le lahko pripeljal do mesta, kjer
bi videli Sporočilo, je to vse, kar želim, da bi videli. Vidite?

117 Torej  poglejte,  ti  Judi…  Jaz  moram to  storiti  z  namenom,  da  vam omogočim
vpogled v razodetje tega Pečata, da bi videli, kaj je to, te duše pod oltarjem in kdo one
so.

Torej poglejte. V Danielovem času, torej, druga polovica 70. tedna… Zapomnite si
torej, Mesija je moral biti umorjen v sredini. To je sredina. Torej, kaj je polovica od
sedem? Tri in pol. Kako dolgo je Kristus pridigal? Tri leta in pol. To je res. Toda, koliko je
še določeno temu narodu? Preostala tri leta in pol.

118 Toda v tem času,  kajti  vidite,  kar  se je  zgodilo  je  bilo  to,  da je  bila  v  sedmih
cerkvenih dobah poganska Nevesta izbrana in odhaja gor. In ko se to na ta način zgodi,
se vsi Judi, ki so bili pobiti zaradi zaslepljenosti, nahajajo pod oltarjem in pojavlja se Bog
ter govori: »Ali vidite, kaj je bilo to? Torej, Jaz dajem vsakemu izmed vas oblačilo.«

Oni so dejali: »Kako dolgo še, Gospod? Ali sedaj gremo?«

On je dejal: »Ne, ne, ne, ne. Vaši bratje Judi morajo še malo trpeti. Umorjeni bodo
prav tako, kot ste bili umorjeni vi. Zver jih mora dobiti, ko bo z njimi prelomila svojo
zavezo.«

119 Sedaj poglejte. In sedaj si samo zapomnite… Ta dva preroka bosta prerokovala v
skladu z Razodetjem 11 (vi, ki ste to brali, dvignite roke, vidite) in dana jima bo sila. In
mi bomo čez minuto odkrili, kdo sta, če je Gospodova volja. Torej poglejte, kdo sta ta
dva preroka. Torej, Sveto Pismo tukaj govori. Zagotovo, da. Zagotovo, vidite? Sedaj
poglejte, v sredini tega tedna sta ta dva tukaj prerokovala…

In tukaj Razodetje govori, da sta prerokovala 1260 dni.

120 Torej, uradni čas judovskega koledarja in uradni čas Božjega koledarja je točno 30
dni v mesecu. Rimski koledar je to pomešal. Pravilni koledar je s 30 dnevi v mesecu.

Torej, če želite vzeti 30 dni… In dodati 3,5 let in vidite… 30 dni, potem boste videli,
kaj dobite. 1260 dni. 1260 dni - to je natanko 3,5 let. Sedaj vidite, v tem ni napake.
Tukaj je to. To se natančno spaja eno z drugim, kot se spaja lastovičji rep. Poglejte. Ta
dva preroka sta pridigala Judom 3,5 let in skozi to poklicala ven 144.000 Judov.

121 In potem poglejte, ta dva preroka sta zares Mojzes in Elija. Sedaj poglejte. Poglejte
na njuno službo. Poglejte sedaj, kaj ta dva preroka počneta. Imata moč, da udarita
zemljo z nadlogami tako pogosto, kot želita. Kdo je to storil? Mojzes. Imata moč, da
zapreta nebesa in da v času njune službe ne bo deževalo. Kdo je zaprl nebesa za 3,5
let? (Elija.) Tam sta ta dva. To sta ona dva.

122 Vidite, ta mož… Ko človek umre, ne menja svojega položaja, ne menja svojega
stila, vidite. Poglejte, ko… Preden se je Savel vrnil v greh in takrat ni bilo preroka na
zemlji, on ni mogel razumeti, kaj naj dela. On je bil proti temu. Nameraval je oditi v boj.
Odšel je k čarovnici v En Dor. Torej, to je bilo v času krvi bikov in koz in ona je lahko to
storila. In poklicala je Samuelovega duha in ko se je Samuel pojavil, je stal tam v svojih
preroških oblačilih. In ne samo to, on je še vedno bil prerok.

Dejal  je:  »Zakaj  si  me poklical  iz  mojega počitka? Videti  je,  da si  postal  Božji
sovražnik.« On je dejal: »Jutri zvečer ob tem času boš padel v boju. In jutri zvečer ob
tem času boš z mano.« To je točno to, kar se je zgodilo.

123 Vidite, ne samo… On je še vedno bil prerok. In ti fantje so še vedno preroki. Sedaj
bomo stopili malce globlje v to, samo za nekaj trenutkov.

Oh, moj, kako ljubim to Besedo! Sploh ni čudno, da človek ne bo živel samo od
kruha, temveč od vsake Besede, ki prihaja iz Božjih ust. Ta dva preroka sta Mojzes in
Elija, v skladu z njunimi deli, ko sta ponovno razodeta. To je vedno bila njuna služba.
Sedaj poglejte, takšna kot sta bila… To ju ni spremenilo.

Zapomnite si, ta dva moža nikoli nista umrla. Poglejte tole tukaj. Torej, ne zmedite
se, preden se oddaljimo od tega. Nikar ne zamenjajte Elijeve pete službe z njegovo
četrto službo. Jaz sem vam povedal, da poganska cerkev pričakuje Elijo. Točno. In tukaj
je On z Judi. Zapomnite si, On ne more priti štirikrat. To je število sovražnika. To mora
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biti pet.

124 Ko je on prišel prvič, je bil Elija osebno. Ko je prišel naslednjič, je bil Elizej. Ko je
prišel naslednjič, je bil kdo? Janez Krstnik. Ko pride naslednjič, je to zaradi sedmega
angela.  In  ko  prihaja  petič,  je  on  tam  čez  z  Mojzesom.  Da,  gospod!  Nikar  ga  ne
zamenjajte.

Pet, če poznate svetopisemsko numerologijo, je pet število milosti na poslu in to je
to, kar je On storil. Sedaj poglejte. Ali želite vedeti, kaj je to? Ali je bil Jezus milost na
delu? J-e-z-u-s - pet, p-o-s-e-l (ali je to res?) - posel iz ljubezni do vas. In če vi prispete
do Njega, na kakšen način pridete? S čim? Z-v-e-r-o v p-o-s-l-u. Je to res? Posel je
število milosti. V redu, k verniku…

Poglejte, prvi Elija, to je bil on. Drugi je bil Elizej. Tretji je bil Janez. Četrti je bil
sedmi angel, oziroma zadnji glasnik Cerkvi v skladu z Malahijo 4 in Razodetjem 10,7.
Torej, petič je on glasnik Judom, tem 144.000 Judom, po tistem, ko je Cerkev odšla.

125 Jaz se ravnokar počitim malce smešno, vidite. Poglejte, če kdo misli…. Jaz želim, da
to sedaj razumete. Če kdo še vedno misli, da je Malahija 4, ki obnavlja ljudi, ta isti, ki je
tam spodaj pri Judih in misli, da je vse to eno in isto, mi dovolite, da vam to v nekaj
minutah pojasnim. Vidite, to bi povzročalo zmešnjavo, kajti, spomnite se, v Malahiji 4
pravi: »Vrnil bo vero otrok nazaj k očetom.« Poglejte: »Nazaj k očetom!«

126 Dovolite mi, da vam pokažem razliko v teh dveh službah. Če on prihaja, da bi vrnil
vero otrok k očetom, bo zanikal Kristusa. On bi odšel nazaj k Zakonu. Ali ni to res?
Očetje so imeli Zakon. Ali ste to spoznali?

Poglejte. Ko je Elija, ko je prišel, da izpolni svojo službo v Malahiji 4, vidite, kot
Malahija 4, je bil Elija sam. Toda, ko je prišel, da služi Judom iz Razodetja 11, je imel ob
sebi Mojzesa. Tako da tam sploh ni zmešnjave, niti malo. Razumete to? Ko prihaja Elija
iz Malahije 4, je on sam. Elija bo (Ne Elija in Mojzes), Elija bo prišel.

127 Toda  isto  navdihnjenje,  ki  je  povedalo,  da  bo  Elija  prišel  za  zadnje  obdobje
cerkvene dobe, da bi obnovil vero otrok nazaj k originalni veri očetov, k apostolski veri,
h kateri se morajo vrniti in antikrist jih je popolnoma vrgel iz tega… Da bi obnovil nazaj,
tako kot se vsi ostali odlomki Pisma spajajo eden v drugega, vidite, on prihaja sam.
Vidite? Toda ko on prihaja k Cerkvi, Sveto Pismo… Pravzaprav prihaja k tem 144.000,
Sveto Pismo tam jasno izjavlja, da sta bila tam dva in ne eden, dva.
128 In njegova prva služba ni mogla vzeti Judov in jih vrniti  nazaj v Zakon, ker on
prihaja tem 144.000 oznanjevat Kristusa (amen), tega Mesijo, ki je bil ubit. Amen! To je
to. Nikar tega ne pomešajte. To ni zmešnjava. Pismo ne laže, niti malo. Slava! Oh, ko
sem jaz videl to svetlobo, jaz sem samo…

Dejal sem: »Hvala Ti, Gospod,« ko sem tam to opazoval, da bi se zunaj zgodilo,
gledajoč tega Elijo, kako je izšel v prvi dobi popolnoma sam. On je bil sam. Potem ko
sem ga videl ponovno prihajati, vse skozi na enem drugem mestu, sta bila tam oba.
Dejal sem: »Tam je to. To povzroča to, Gospod! Amen. Jaz to sedaj vidim.« Aleluja!
Morda sem za nekoga deloval malce zmedeno, toda On mi je dejal, naj to omenim. Tako
sem to naredil.

Poglejte, ta dva moža je Bog varoval v življenju z njunima originalnima službama,
ki morata nastopiti. To sta dobro opravila. Vidite? Samo razmislite, ta Elijev duh je služil
petkrat,  Mojzesov dvakrat.  Zaradi  česa? Poglejte,  varoval  ju je za poznejšo službo.
Noben od njiju sedaj ni mrtev. Nikar ne verjemite tako. Oba sta bila videna živa, ko sta
se pogovarjala z Jezusom na Gori spremenjenja. Toda zapomnite si, oba morata umreti.

129 Torej, Mojzes je pravzaprav umrl, vendar je vstal, ker je bil popoln tip Kristusa,
vidite. Nihče ni

nikoli izvedel, kje je bil pokopan. Prišli so angeli in ga vzeli. Vidite? Imel je angele
kot nosilce telesa. Zakaj? Noben smrtni človek ga ni mogel odnesti tja, kamor je šel. On
je samo šel skozi to dejanje, to je vse. Imel je angele nosilce telesa, ker so ga oni
odnesli tja, kjer je moral biti.

Tega nihče ne ve. Niti Satan tega ni vedel, on se je prepiral z nadangelom. To je
res. Ni mogel razumeti, kaj se je zgodili z Mojzesom. »Videl sem ga, kako drhti tam čez
in gledal je proti deželi in gledal nazaj na otroke in tako dalje. Videl sem ga, kako drhti.
Nato se je povzpel in to je bilo zadnjič, ko sem ga videl.«
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To je ta Stena. To je ta Stena. Dovolite mi, da na koncu svojega življenja stojim na
tej Steni. Da, gospod! Nek moj brat, črnec, je običajno prihajal sem gor in prepeval eno
majhno pesem:

Če bi lahko, bi zagotovo stopil na Steno,

na kateri je stal Mojzes.

Da, gospod! Oh, to je Stena, na kateri želim stati tudi jaz. Jaz stojim tam po veri.

130 Toda spomnite se, Elija, on se je enostavno utrudil, ker je imel pred sabo veliko
dela, tako da je bil kar precej utrujen. In Bog mu je enostavno priskrbel eno vožnjo do
hiše. To je točno. Poslal mu je kočijo. Ali je to res? Vzel ga je gor, tako da ni nikoli umrl,
ker ga je On ohranil pri življenju. On je imel zanju delo v prihodnosti. Naj On prav tako
mazili ljudi, vidite, ki prihajajo v Njegovem Duhu. Toda oba morata okusiti smrt. Torej
Razodetje 11. poglavje… Pojdimo… Jaz sem vsekakor tukaj, preidimo k bistvu, Razodetje
11. poglavje. Poglejte in boste videli ali nista bila oba ubita. Da, gospod. Oba sta morala
okusiti smrt. Da, gospod. Torej. Potem ko se je njuna služba končala, sta okusila smrt.
Razodetje 11 in začnimo s 7. vrstico:

Ko pa bosta dokončala svoje pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje iz brezna,…

Oh, moj, on tega ne more prenesti, ti kotaleči svetniki so se zopet vrnili, vidite. V
redu.

…začela vojno proti njima, ju premagala in ubila.

(Toda poglejte, kaj se dogaja. Sedaj sta v popolnosti v tipu.)

Njuni  trupli  bosta obležali  na cesti  velikega mesta,  ki  se v duhovnem pomenu
imenuje Sódoma in Egipt: tam je bil križan tudi njun Gospod (Jeruzalem).

131 Torej, morala sta okusiti smrt, ali nista? To je točno. Po tistem, ko je bila njuna
služba končana. Zakaj? Služba sedmega angela, služba sedmega angela - Elijeva služba
sedmega angela ni… Zakaj ni, zakaj ni mogla, pravzaprav poskušam reči, da bi služba
sedmega angela z Mojzesove strani, če je on nesmrten, lahko bila prav takšna, kot bi
lahko bila Elijeva. Zakaj nista… Zakaj ju Bog ni zgolj poslal, rekoč: »Elija, ti  si tako
naporno delal  in ostalo in vsa ta razno razna mesta,  Jaz mislim, da bom poslal  tja
Mojzesa.« Zakaj?

Poglejte na Mojzesovo službo. Elija je bil prerok vsem narodom, toda Mojzes je bil
zakonodajalec vsem Judom. Mojzes je bil tam… Oni so dejali… Razlog, da prihaja z Elijo…

132 Ti Judi govorijo: »Počakaj malo, mi se tukaj še vedno držimo Zakona. Toda tukaj
stoji sam Mojzes in tukaj z njim stoji Elija. Vidite, on prihaja samo k Judom. Vidite?
Mojzes je odšel samo k Judom. Prerok Elija je šel  k vsem narodom, toda Mojzes je
postal prerok Judom in hkrati njihov zakonodajalec. Vidite? To je bilo njegovo sporočilo -
Zakon.

Toda  kakšno  je  bilo  Elijevo  sporočilo?  Postrižene  ženske  in  denominacije  (da,
gospod) in on jih je zares raztrgal na koščke: naličena lica. Dejal jim je, da bodo hrana
za pse. On je v tej stvari zares razbijal.

In  potem ko je  njegov duh prišel  na Janeza,  je  prišel  naravnost  iz  puščave in
naredil popolnoma isto stvar. Točno. Dejal je: »Nikar ne mislite, da pripadate temu ali
onemu. Bog je v stanju, da iz teh kamnov dvigne Abrahamu otroke.« Stopil je na cesto
in dejal: »In ti mi hočeš povedati, da si se poročil z bratovo ženo?« On je dejal: »To, kar
počneš, ni po Zakonu!« Brat! On jim je to povedal. Zagotovo.

133 Poglejte, te duše bodo malo počakale zaradi teh 144.000, ki morajo biti umorjeni.
Oh, ali ni to… Ali ne združuje to Svetega Pisma?

Torej, moj čas se pravkar iztekel, če bi hotel razpustiti službo nekoliko prej, toda
tukaj imam še nekaj stvari, ki bi jih rad povedal, če lahko to zdržite. Vem, da je vroče,
tudi sam se znojim, toda poslušajte. Jaz vam moram nekaj povedati. To je enostavno
tako dobro in gori v mojem srcu. Upam, da tega niste pozabili. Vidite?

Dovolite mi, da vam to povem v Njegovi prisotnosti. Po Njegovi milosti mi je On
prav tako dovolil, da vidim svoje ljudi ne dolgo nazaj v belih oblačilih. Ali se spominjate
tega? Ali se spominjate te zgodbe? Ne dolgo tega, poganske Neveste… Oni so sedaj tam.
Oni so bili vsi v belih oblačilih.
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134 Jaz sem se zbudil. Bil sem na nekem srečanju. To je bilo pred kakšnim letom ali
več.  Nekega  jutra  sem se  zbudil  in  sem vstal  ter  dejal  moji  ženi:  »Draga?«  Ni  se
premaknila. Otroci ob njej… Moral bi vstati in jih odvesti v šolo, ravno semkaj zraven
starega mesta.  Torej,  jaz  sem se dvignil  v  postelji.  Saj  veste,  kako se dvignete in
enostavno naslonite svojo glavo nazaj na naslon? Mi imamo eno staromodno posteljo. In
tako sem se enostavno naslonil nazaj na ta način.

In mislil sem: »Človek, ti imaš že skoraj 53 let. Če želiš kaj storiti za Boga, je bolje,
da to začneš takoj, ker boš kmalu prehitro ostarel.«

In jaz sem pomislil: »Imaš prav, to je res.« Pomislil sem: »Človek, nisem več daleč,
jaz bom kmalu moral oditi od tu.« Dejal sem: »To je eno leto več, kot pa je živel moj
oče. Dobro, kmalu bom moral oditi.« Pomislil sem: »In tukaj še nisem nič storil za Boga.
Vedno sem želel nekaj narediti za Njega.« Mislil sem: »Moram pohiteti, da bi to storil, če
želim to narediti in jaz ne vem, kako bom to storil. To je vse.«

135 Pomislil sem: »Človek, upam da bom doživel in videl Njegov prihod. Jaz ne želim
biti  prikazen ali  nekakšen duh.« Vedno sem se bal duha. In jaz… Saj veste, takšne
vrste… Vedno sem mislil, če bi na primer srečal brata Nevilla in bi on bil majhen bel
oblak, ki se potika naokrog, saj veste, bi jaz dejal: »Zdravo, brat Neville.«

In on bi odvrnil: »Zdravo, brat Branham,« na nekakšen drugačen način. On ne bi
mogel  govoriti,  ampak jaz bi  enostavno vedel,  da je to bil  brat  Neville.  Želel  bi  se
rokovati z njim, tako kot sem to vedno počel, ker je človeško telo vse, kar jaz poznam,
vidite. Jaz bi se želel z njim rokovati, toda on ne bi imel roke, saj je spodaj v grobu
popolnoma strohnela. Vidite?

Mislil sem: »Moj, upam da mi ne bo potrebno iti skozi to.« Torej, jaz nisem bil…
Povedal vam bom resnico. Jaz sem se bal umreti.  Nisem se bal,  da bi  bil  izgubljen,
ampak enostavno nisem želel  biti  duh.  Želel  sem ostati  človek.  Želel  sem dočakati
vzetje, vidite. Jaz sem pravzaprav želel ostati takšen, kakršen sem. Nisem želel biti duh.

136 Tako sem tam ležal, razmišljal o tem in nenadoma se je nekaj zgodilo. Torej vi
veste, vsi ste seznanjeni z vizijami. In če je bila to vizija, še nikoli nisem imel niti ene
takšne, kot je ta in imel sem jih že od časa svojega ranega otroštva. In nenadoma se je
nekaj zgodilo in začutil sem, kako odhajam. Pomislil sem: »Oh, oh!« Pomislil sem: »Jaz
sem že umrl in sem odšel.« Vidite? In prišel sem na nek kraj in sem pomislil:  »Jaz
menim, pogledal bom nazaj.«

Bilo je zares tako resnično, prijatelji, kakor sedaj stojim tukaj. In jaz sem se ozrl in
pogledal nazaj in tam sem ležal na postelji. Bil sem iztegnjen, ko sem ležal ob svoji ženi.
Mislil sem: »Dobro, verjetno je bil to infarkt.« Vidite? Pomislil sem: »Torej, nenadoma
sem umrl,« kar bi bil dober način odhoda. Tako sem pomislil: »To je srčna kap. In ni mi
bilo potrebno trpeti.« Pogledal sem in pomislil: »Dobro, ampak to je nenavadno, ker jaz
tam ležim in tukaj jaz prav tako stojim.«
137 Ozrl sem se in pogledal nazaj in to je bilo videti kot veliko, veliko polje ali nekaj
podobnega, kot eno široko travnato polje. In dejal sem: »Dobro, sprašujem se, le kaj je
to.« In nenadoma, medtem ko sem gledal, je prišlo na tisoče krat tisoč mladih žena, vse
v belih oblekah, lasje so jim viseli vse do pasu, bosonoge in vse so tekle naravnost proti
meni.

Pomislil sem: »Dobro, kaj je sedaj to?« Ozrl sem se naokrog in pogledal tja nazaj in
jaz sem bil tam spodaj. Pogledal sem gor in one so prihajale. Ugriznil sem se v svoj prst.
Dejal sem: »Jaz zagotovo ne spim,« ker sem lahko čutil. In dejal sem: »Torej, tukaj je
nekaj čudnega.« In vse te žene so se v teku bližale. In nikoli še nisem videl tako lepih
žena. In vse so pritekle do mene in ko so tekale k meni… Vi veste, kako sem jaz bil,
kot… Klicali so me sovražnik žena, vendar to nisem. Vidite? Ampak jaz mislim, da je
dobra žena en dragulj. Toda mislim, da je tista, ki ni dobra, nekaj takega kot je Salamon
dejal: »Voda v vaši krvi.« Toda jaz zagotovo nisem za žene na slabem glasu ali takšne,
ki se pametnjačijo.

138 In tako so vse te žene prišle in me začele objemati. Torej, to je nenavadno. Vi
veste, da tega ne bi podpiral. In one so bile… Jaz bom moral to povedati na način, kot…
Nahajam se med mešanim občinstvom. Toda to so bile žene in vse so me objemale,
vsaka izmed njih in so govorile: »Naš dragi brat!« In potem bi me objela ena in potem bi
me objela sledeča.
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Stal sem tam in gledal ter si mislil: »Torej, kaj je sedaj to?« Jaz sem stal tam. In
mislil  sem: »Kaj se dogaja?« Pogledal sem nazaj dol in tam spodaj sem jaz ležal in
hkrati sem stal tukaj. Pomislil sem: »Torej, to je čudno. Jaz tega ne razumem.« Te žene
so vzklikale: »Oh, naš dragi brat,« in me objemale. Torej, bile so v vsakem delu po
občutku žene.

139 Torej, oprostite mi sestre, ker to govorim, toda vi poslušate svojega zdravnika. In
če nimamo čistih misli, potem nismo kristjani. Meni je vseeno; jaz sem vedno živel čisto.
Bog to ve. Ko sem bil majhen deček, mi je Gospodov angel dejal, naj ne mažem svojega
telesa, naj ne kadim in ne pijem in to je bila resnica. S pomočjo Božje milosti sem se
tega držal. Ko sem bil grešnik, nisem tekal naokrog za ženami.

In tako, kateri človek bi pustil, da bi ga žena objela okrog vratu? (Glede na to, da
je  on  ustvarjen  iz  celic,  da  je  on  moški  in  ona  ženska.)  Tukaj  je  senzacija.  Ni
pomembno, kdo ste vi. In nikar mi ne recite, da niste, če ste zdrava oseba. Toda ne
tam,  ker  nimate  več  različnih  celic.  Tam  ne  boste  nikoli  več  grešili.  To  je  bila
sprememba. Tam ni bilo ničesar drugega, razen bratske ljubezni do teh žena, kljub temu
da so bile videti graciozne…
140 Jaz mislim, da je ena žena, prijetna žena, ki je urejena in hodi kot dama, da je ona
primer dragulja na zemlji. Jaz ljubim vse, kar je čudovito, mislim na ženo, ki se drži
svojega mesta in poskuša biti dama - ona je objekt časti. Jaz to verjamem. In za tisto,
ki to ni, je to tako kot Kristus in antikrist, ista stvar. Jaz ljubim vse, kar je naravno…

141 Meni je všeč lep konj, ki ustreza stasu zares čudovitega konja, oziroma karkoli
drugega - lepa gora, lepa ženska, postaven moški, vse kar stoji v Božjem stvarjenju,
sem to vedno občudoval. In one so bile vse popolne. Toda ni bilo pomembno, kako
močno so me objemale s svojimi rokami (in to so bile žene, če to razumete), tam nikoli
ne bi moglo biti greha. Moške žleze in ženske žleze so izginile. Hvala Ti, Gospod! One so
bile v popolnosti moje sestre.

Gledal sem in potem sem pogledal na svoje roke. Videl sem, da so bile popolnoma
mlade in nato sem pogledal… Tudi sam sem bil prav tako mlad. In jaz… Izgubil sem
svoje lase že kot mlad fant, ko sem dal nanjo karbonsko kislino (nek brivec je to storil)
in jo uničil, ko sem še bil fant. To je zame vedno bila pomembna stvar, ker sem se
vedno zelo hitro prehladil, kajti moje lasišče je še vedno zelo mehko, saj veste. In lasni
koren je še vedno tam, vendar je bil ožgan s karbonsko kislino in lasje nikoli več ne
morejo rasti. Vidite?

In jaz sem odšel (oziroma moja žena), pred mnogimi leti in mi je kupila lasuljo, da
bi jo nosil - majhen vsadek las, ki se daje na glavo in jo prekrije, vendar me je bilo
vedno sram to nositi, ker je bilo to videti lažno in jaz nisem želel imeti nič lažnega. In
tako sem si mislil: »Jaz bom enostavno nosil klobuk.« Torej, nekaj časa sem bil tak. In
veste kaj so potem storili? Hoteli so me klicati »škof« in potem sem dejal, da ne želim
biti nek… Enostavno sem dejal: »Pusti jo!« tako sem se zunaj hudo prehladil.

In potem… Če samo odprete okna ali karkoli in pride do prepiha, človek, jaz sem že
prehlajen.

142 Odšel sem do zdravnika ter ga vprašal, kaj misli. Dejal je: »Torej. Vidiš, tvoje pore
so odprte. Ti se zaradi pridiganja znojiš. Potem pride ta zrak in zaseje hladno klico v
slino in to se spušča navzdol po tvojem grlu. Naslednje jutro si hripav. To je to.«

In tako… Oh, moj, vi prijatelji, ki imate lase. Vi sploh ne veste, kako bi morali biti
hvaležni, da jih imate. To je res. Vidite? In potem sem odkril, da bom imel… Nekega
dne, če ne dobim svojih zob, da bi jih moral imeti… Ali pa bom brez njih.

Torej,  če nek človek… Ne bi  si  mislil,  da bi  bilo več za moža, če bi  želel  nositi
lasuljo, kot pa za žensko, ki nosi eno izmed teh miši in podgan ali karkoli si pač dajejo v
lase, da bi jo izboljšale. Vidite? Ampak seveda, če boste to počeli, je odvisno od tega,
zakaj to počnete. Vidite? To je odvisno od razloga, zakaj to počnete. In tako…

143 Toda kakorkoli, jaz sem samo stal tam in sem čutil, ponovno sem imel svoje lase.
Moj, bil sem mlad in vsi so bili mladi… In mislil sem: »Dobro, ali ni to čudno? Oni so
tukaj,« in vsi so tekli… In pogledal sem, kako prihajajo in videl sem, kako prihaja Hope
(Branhamova žena). Vi veste, da je umrla pri 22 letih. Še vedno je bila lepa, tako kot
vedno. Mnogi od vas se je spomnite - njenih velikih temnih oči (bila je Nemka), njeni
črni lasje so ji padali po hrbtu.
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Mislil sem: »Torej, ko bo prispela sem, bo dejala: ›Bill.‹ Vem, da bo. Jaz vem, da
bo dejala:  ›Bill,‹  ko bo prispela  sem.« Opazoval  sem jih  in  vse izmed teh žena so
prihajale, me objemale in govorile: »Naš dragi brat, tako smo vesele, da te vidimo!«

144 Pomislil  sem: »Vsaka izmed njih je podobno oblečena, vendar so imele različne
lase.« Saj veste, rdečelase, črnolase, plavolase. In vse so prihajale, a vse so bile mlade.
In ko so prispele do mene, sem pomislil: »Sedaj bom videl, kaj bo dejala.« Pogledala je
name  in  dejala:  »O,  naš  dragi  brat!«  Objela  me  je  in  šla  naprej.  Potem je  prišla
naslednja žena in me objela.

Zaslišal sem hrup in pogledal sem tja čez v tej smeri in od tam je prihajala skupina
moških, mladih fantov, starih okrog 20 let. Imeli so črne lase, svetle lase in vsi so bili
oblečeni v bela oblačila ter bili bosonogi. Tudi oni so tekli k meni in me začeli objemati,
vzklikajoč: »Dragi brat!«

Pomislil sem… In ozrl sem se okrog sebe in še vedno sem ležal tam. In pomislil
sem: »Torej, to je res čudno.« In ravno takrat se je nek glas začel pogovarjati z mano.
Jaz sploh nisem videl glasu. Dejal je: »Ti si bil dodan… Vidiš, ti si bil dodan k svojim
ljudem.« In potem me je nek mož dvignil  navzgor. Postavil  me je tja gor,  na neko
visoko stvar, podobno tej.

Dejal sem: »Zakaj si to storil?«

Dejal je: »Na zemlji si bil vodja.«

In jaz sem dejal: »Dobro, jaz tega ne razumem,« in ta glas mi je govoril. Sploh
nisem mogel videti tega glasu. Torej, bil je natanko nad mano in mi govoril. Dejal sem:
»Dobro, če sem umrl, želim videti Jezusa.« Dejal sem: »On je bil tako… On je bil vse
moje življenje, želim Ga videti.«

145 In tako, on je dejal: »Ti Ga sedaj ne moreš videti. On je še vedno nekoliko više.«
Vidite? To je bilo še vedno izpod oltarja, vidite - šesta dimenzija, kamor gredo ljudje,
vidite, ne sedma, kjer se nahaja Bog. Torej, ne sedma dimenzija, temveč šesta. In oni
so bili vsi tam, hodili so mimo in jaz sem dejal… Videti je bilo, kot da jih je na milijone.
Jaz jih nikoli nisem videl… In ko sem sedel tam, so te žene in ti možje še vedno tekli, da
bi me objeli in me imenovali za brata.

Pogledal sem naokrog in tam je bila neka zares lepa žena, ki je pritekla. Bila je
videti… Vse so si bile podobne. Ovila je svoje roke okrog mene in dejala: »O, moj dragi
brat!« Gledala je vame.

Mislil sem: »Moj, videti je kakor angel.« Ona je odšla in glas je dejal: »Mar je ne
prepoznaš?«

Dejal sem: »Ne, jaz je ne prepoznam.«

On je dejal: »Ti so jo pripeljal h Kristusu, ko je imela preko 90 let.« Dejal je: »Ali
veš, zakaj toliko misli o tebi?«

Dejal sem: »To lepo dekle je prešlo devetdeseta?«

On je dejal: »Da, ona se sedaj nikoli več ne more spremeniti. To je razlog, zakaj
govori: ›Dragi brat.‹ «

Pomislil sem: »Oh, moj in jaz sem se tega bal? Zakaj, ti ljudje so resnični.« Oni
niso šli nikamor. Niso bili utrujeni, ker so tam. In dejal sem: »Torej, zakaj ne morem
videti Jezusa?«

On je dejal: »Dobro. Torej, On bo prišel nekega dne in On bo prišel najprej k tebi in
potem boš ti sojen.« Dejal je: »Ti ljudje so tvoji spreobrnjenci, ki si jih vodil.«

Dejal sem: »Ali misliš, da zato, ker sem bil vodja, da mi bo On sodil?«

On je dejal: »Da.«

Dejal sem: »Bodo vsi vodji sojeni na ta način?«

On je dejal: »Da.«

Dejal sem: »In kaj je s Pavlom?«

On je dejal: »On bo sojen s svojimi.«

»Torej,« sem dejal, »če je njegova skupina vstopila, potem bo tudi moja, ker sem
pridigal isto Besedo.« Dejal sem: »Ko je On krstil v Jezusovem Imenu, sem tudi jaz prav
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tako. Jaz sem pridigal…«

In milijoni so hkrati zaklicali, rekoč: »Mi počivamo na tem!«

Pomislil sem: »Moj, če bi jaz to vedel, preden sem prišel sem, bi storil vse, da bi
ljudje prišli sem. Ne smejo si privoščiti, da bi to zgrešili. Zakaj, poglejte sem…«

On je dejal:  »Nekega dne bo On prišel  in potem… Torej,  tukaj mi ne jemo, ne
pijemo in ne spimo. Mi smo vsi pravzaprav eno…«

146 Jaz sem tam sedel in potem mi je ta glas dejal: »Ti si bil dodan k svojim ljudem,
tako kot je Jakob bil dodan k svojim ljudem.«

Jaz sem dejal: »Mar so vse to moji ljudje? Ali so vsi Branhami?«

On je dejal: »Ne, oni so spreobrnjeni h Kristusu.«

147 Zakaj,  to  ni  popolno,  to  je  več  kot  popolno.  To  ni  veličastno,  to  je  več  kot
veličastno. Ni imena, ki bi se ga lahko spomnili… Ni besede v govoru, s katero bi se
lahko to izreklo. Vi ste enostavno prišli in to je vse. In jaz sem mislil: »Torej, to bi bilo
popolno. In potem, kaj bi bilo naslednje, kar bi delali?«

On je dejal: »Potem ko Jezus pride in smo mi… In On ti bo sodil zaradi tvoje službe,
potem se mi vračamo nazaj na zemljo in bomo vzeli naša telesa.« Dobro, jaz nisem
nikoli tako razmišljal o tem, to je natanko po Pismu. Dejal je: »In potem se mi vračamo
nazaj na zemljo in bomo vzeli naša telesa. Potem bomo jedli. Mi tukaj ne jemo in ne
spimo.« Dejal je: »Mi jemo tam spodaj in se vračamo nazaj na zemljo.«

148 Pomislil sem: »Moj, ali ni to čudovito! Oh, moj in jaz sem se tega bal. Mar sem se
bal smrti, da bi prišel do tega? Torej, to je popolnost plus popolnost. Oh, to je čudovito!
«

Vidite, mi smo bili natanko izpod oltarja. To je bilo to. Bili smo tik pod oltarjem,
čakajoč na prihod, vidite, ko bo On prišel, da bi vzel te, ki so spali - telesa, ki so spala v
prahu, da nas ponovno obudi. Prihajajoč, da nas dvigne, tako kot je Jezus šel skozi raj in
dvignil Abrahama, Izaka in vse ostale, saj veste, ki so čakali na prvo vstajenje. Oni so
vstopili v mesto in se prikazali mnogim, to je poponoma po Pismu. Tam je bila vizija ali
karkoli je pač to bilo, to je bilo popolnoma v skladu s Pismom.

In  jaz  sem dejal:  »Dobro,  ali  ni  to  čudovito?«  In  potem sem pomislil:  »Ali  ni
čudovito…?« In slišal sem, da nekaj hrza, kot konj. In pogledal sem in moj mali osedlani
konj, ki sem ga tako rad jezdil, mali Princ (toliko sem mislil o njem), je bil tukaj in je stal
ob meni, položil je svojo glavo čez mojo ramo, da bi me objel - tako kot sem mu po
navadi dajal sladkor, saj veste. In položil sem svoje roke okrog njega. Dejal sem: »
Princ, vedel sem, da boš tudi ti tukaj.«
149 Občutil sem, da mi nekaj liže roko - tam je bil moj star črn pes. Gospod Sharp ga je
tu spodaj zastrupil in jaz sem se zaklel, da bom gospoda Sharpa zaradi tega ubil. Takrat
sem imel okrog 15 let. On ga je zastrupil, ko mu je dal pasji briket. Moj oče me je ujel s
puško, ko sem krenil tja, da bi ga ubil, natanko v policijski postaji. In jaz sem dejal: »
Ubil ga bom!« Dejal sem: »Torej…« Odšel sem tja do pasjega groba. Razmišljal sem o
njem in dejal: »Fritz, bil si mi kot tovariš. Ti si me oblačil in pošiljal v šolo. In ko bi
ostarel, sem nameraval skrbeti zate. Sedaj so te oni ubili.« Dejal sem: »Obljubljam ti
Fritz, da on ne bo živel.« Jaz sem dejal: »Obljubljam ti, da on ne bo živel.« Enkrat ga
bom ujel na ulici, kjer bo hodil in ga bom povozil,« vidite? Dejal sem: »Jaz ga bom
pokončal za tebe.«

Ampak veste kaj? Jaz sem tega človeka pripeljal h Kristusu, ga krstil v Jezusovem
Imenu in ga pokopal, ko je umrl. Jaz sem se spreobrnil nekaj let zatem. Potem sem
drugače gledal na stvari. Jaz sem ga ljubil, namesto da bi ga sovražil.

150 Tako, toda kakorkoli, tam je stal Fritz in lizal mojo roko. Nisem mogel jokati. Nihče
ni mogel jokati. Vse okrog je bilo veselje. Ni bilo žalosti, ker je bilo tu samo veselje. Ne
bi mogli umreti, ker je tu vse življenje. Vidite? Ni bilo mogoče postati star, ker je bila
tam sama mladost. To je dejansko bila popolnost. Mislil sem: »Oh, ali ni vse to čudovito?
« In milijoni... Oh, moj! Bil sem doma. Vidite?

In ravno takrat sem zaslišal glas, ki je zaklical, rekoč: »Vsi, ki si jih kdajkoli ljubil…«
Nagrada za mojo službo. Meni ni potrebna nagrada. On je dejal: »Vsi, ki si jih kdajkoli
ljubil in vsi, ki so ljubili tebe, ti jih je Bog daroval.«



PETI PEČAT 27

Dejal sem: »Slava Gospodu!« Počutil sem se čudno. Mislil sem si: »V čem je stvar?
« Počutim se čudno. Ozrl sem se ter pogledal in na postelji se je premikalo moje telo.
Dejal sem: »Oh, zagotovo se mi ni potrebno vrniti nazaj. Ne dovolite mi, da bi odšel.«
Toda Evangelij mora biti pridigan. V samo eni sekundi sem bil ponovno v postelji, vidite,
samo tako.

151 Ne več, kot pred dvema mesecema… Vi ste to slišali, ko ste brali v Glasu poslovnih
ljudi. To je obšlo ves svet. Vidite? In brat Norman, ki je tukaj - predvidevam, da je nocoj
nekje tukaj. On je to prevzel od tam in razposlal to v brošurah. To je dospelo vsepovsod.
In pridigarji so odpisali, mnogi izmed njih ter dejali… Nekdo je bil tu, ki je… Povedal vam
bom samo o tem enem. Seveda, bilo jih je na stotine.

Ta je dejal: »Brat Branham, tvoja vizija v Glasu poslovnih ljudi…« Jaz spoštujem
Tommya Nichola. Čeprav ni več s poslovnimi ljudmi (ne vem zakaj, ampak ni), vendar je
to vstavil na pravilen način. Ko sem dejal... Natanko tam v trojičarski reviji je dejal: »
Kjer sem jaz... Tam, kjer je Pavel krstil v Jezusovem Imenu in ljudem ukazal, naj storijo
enako, sem jaz naredil enako.« Vidite? On je to vstavil natanko tako, kot je bilo. Vidite?

152 In potem sem pomislil: »Moj!« In ta pridigar je odpisal, rekoč: »Brat Branham,
tvoja vizija…,« kar bi celo lahko bila vizija. Torej, jaz ne bi hotel reči prenesen. Če je
Pavel… Če sem bil dvignjen v ta prva nebesa in sem to videl, kaj je s Pavlom, ki je bil
dvignjen naravnost  do tretjih  nebes.  Kaj  je  to? On je dejal,  da o tem niti  ne more
govoriti. Vidite, ko je bil dvignjen gor. Ali je bilo to dvigovanje navzgor, jaz ne vem. Jaz
tega ne morem reči. Jaz vam tega ne morem povedati.

Toda ta pridigar je dejal: »Brat Branham, tvoja vizija je zvenela zelo svetopisemsko
in vse je bilo v redu, dokler nisi začel govoriti, da je bil tam konj.« Dejal je: »Konj v
nebesih?« Dejal je, da… Ali vidite tega duhovniškega človeka - modrost, razum? Vidite?
On je dejal: »Nebesa so bila ustvarjena za človeška bitja in ne za konje.«

153 Dobro, jaz sem sedel. Billy, moj sin, ki je tukaj, je prinesel to pismo naravnost v
staro  cerkveno  pisarno  pred  tremi  ali  štirimi  meseci.  Dejal  sem:  »Moj  dragi  brat,
presenečen sem nad vašo modrostjo in nad vašim poznavanjem Pisma. Nikoli nisem
dejal, da sem bil v nebesih. Dejal sem, da je bil ta prostor kakor v raju, kajti Kristus je
še vedno bil zgoraj.« Vidite? »Toda,« sem dejal, »če vas lahko to zadovolji, odprite torej
Razodetje 19, kjer Jezus prihaja iz nebeških nebes in jezdi na belem konju in z Njim
jezdijo na konjih vsi sveti.« Točno, absolutno. Absolutno. In zgoraj na tem istem mestu
je bil nekdo, ki je bil videti kot orel, drugi je bil videti kot vol. Oh, moj! Kje so ti konji, ki
so prišli po Elijo? Gre samo za to, da bi vam pokazal, kako človeški razum želi na nek
način kljubovati. To je res.

154 Sedaj poglejte. Ampak jaz sem samo mislil, tako kot tudi ta dragi pobožni brat
Janez… (Jaz sem samo mislil, da bi bilo to dobro mesto, kjer bi to vstavil, preden bi
končali, vidite.) Če je Janez gledal tja čez in so bili oni njegovi bratje, vidite, njegovi
bratje, ki morajo še malo trpeti, potem vidite, mi je Gospod Bog dovolil, da jaz vidim
svoje brate in svete, ki so čakali na Gospodov prihod.

Poglejte, oni niso bili pod žrtvenim oltarjem. Moji niso bili. Toda tile so bili. To so
bili mučenci. Vidite? Moji niso bili pod mučeniškim oltarjem. (In sedaj želim, da zares
pazljivo poslušate. In jaz bom zares zaključil čez približno deset minut, ob desetih in če
bom imel še kaj, bom končal ter zaključil jutri.) Oni niso bili moji… Tisti, ki mi jih je
pokazal Gospod, Nevesto - oni niso bili  pod žrtvenim oltarjem mučencev, vendar so
prejeli bela oblačila s sprejemanjem odpuščajoče milosti žive Besede. Kristus jim je dal
bela oblačila.

155 Jaz ne mislim, pri odpiranju… Jaz mislim, raje, pri odpiranju tega petega Pečata…
Jaz  verjamem,  da  je  bil  odprt  za  nas.  Jaz  sem to  storil  z  mirno  vestjo,  z  jasnim
razodetjem pred Bogom in nisem poskušal tega narediti samo… Mislim, da zaradi tega,
ker sem vedno bil proti organizacijam, nikoli jim ne bi pripadal. Ampak sedaj mi je to
odprto.

In sedaj mislim na neko drugo stvar. Z današnjim odpiranjem tega petega Pečata
se ravno tukaj ta doktrina ureja, tako da bi lahko govoril o dušah, ki spijo. Torej, jaz se
zavedam, da so tukaj ljudje, ki verjamejo, vidite, v duše, ki spijo. Jaz mislim to tukaj
ovreči. One ne spijo, one so žive. Njihova telesa spijo, toda duše niso v grobu. One so v
Božji prisotnosti pod oltarjem.

156 Tukaj je to, kjer se jaz ne strinjam s svojim dragim bratom, učiteljem. In opazil
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sem ter videl nekatere izmed njegovih ljudi, ki sedijo tukaj in jaz popolnoma razumem,
da je on velik učitelj. On je doktor teologije Ph., L.L.D. in je prav tako dober človek.
Mislim, da v tem času on ni več med nami, toda on je bil dober človek in dober pisec. In
to je brat Uriah Smith, pisec ›Danielovega razodetja‹.

157 Torej, vam ljudem, ki ste privrženci njegovega nauka, vidite, jaz ne… Jaz nočem…
Nočem tega reči arogantno, toda jaz samo… Vidite… Toda brat Smith si je prizadeval
podpreti, vidite, poskušal je podpreti duše, ki spijo. On je tam omenil, da duša spi in da
v nebesih ni  žrtvenega oltarja in da je edini  oltar,  o katerem se govori  (to,  kar on
verjame, da je v nebesih), da je tam kadilni oltar. Toda za vas, dragi ljudje… In ne, da bi
se upiral mojemu bratu - jaz upam, da ga bom srečal na drugi strani. Vidite? Ne, da bi
se razlikoval  od velikega učitelja,  toda samo da vam pokažem, kako je  to  mogoče
ovreči,  vidite -  da se to ovrže z odpiranjem tega Pečata v tem zadnjem dnevu. To
enostavno odnaša duše, ki spijo, izven poti. One so žive. One niso mrtve.

158 Bodite pozorni, poglejte sedaj to. Torej, če tam v nebesih ni žrtvenega oltarja, kje
se  potem nahaja  žrtev  za  greh,  to  Jagnje?  Tam mora  biti  mesto,  kjer  se  to  ubito
krvaveče Jagnje nahaja, kamor je položeno in kjer se nahaja tudi kri.

Torej, kadilo so dišeče stvari, ki so jih sežigali, za katere Sveto Pismo govori, da so
bile  molitve svetih.  Če tam ne bi  bilo  žrtve na oltarju,  potem molitev ne more biti
sprejeta. To je lahko samo skozi kri na žrtvenem oltarju, ki omogoča, da gre molitev k
Bogu.

Brat Smith se je motil.  Ne, da bi se mu zoperstavljal.  Mislim, da sem se javno
izrazil, z bratsko ljubeznijo in spoštovanjem do njegovega velikega dela. Vidite? Toda on
se je motil.

159 Ta peti Pečat je to odprl, vidite, in mnoge druge stvari,  če ste lahko to opazili.
Vidite? Jaz čakam na vaša vprašanja, vidite. V redu.

Torej,  kje  je  bila  Skrinja,  ubito,  ranjeno,  krvaveče  in  okrvavljeno  Jagnje  za
odkupitev te dišeče molitve? Poglejte, Sveto Pismo je dejalo: »Če ta zemeljski šotor, v
katerem prebivamo, razpade, imamo drugega, ki nas že čaka.« To je kraj, kjer sem jaz
videl te svete. Vidite?

160 Poglejte, ko otrok… Oprostite mi še enkrat, sestre, zaradi tega odkritega govora
pred mladimi ženami. Toda poglejte, ko mamica zanosi in ko ta majhna kepica mišic
poskakuje in migeta (vi to razumete), je to naravno telo. In tako kot narava proizvaja
naravno telo… Ali ste kdaj opazili vašo ženo, preden bi se ta malček rodil? Ona vedno ob
tem času postaja ljubezniva, očarljiva. In če vse življenje ni bila takšna, potem bo v tem
trenutku. Ali ste bili kdaj pozorni, kako svetniški ljubezniv občutek…

Opazujte mater… Vi tam zunaj ne boste videli kakega grešnika, ki bi se norčeval iz
matere, ki je noseča. Mislim, da bi bila to neumnost. To je življenje, ki prihaja na svet.
Ali ste opazili, da je v materinem očesu neko očarljivo pričakovanje. Kaj je to? To je
majhno duhovno telo, duhovno življenje, ki čaka, da vstopi v to majhno telo, čim se
rodi. Torej, to je bilo samo spočeto. Toda ko je rojeno, je rojeno. Duhovno telo se spaja
s tem naravnim telesom.
161 In potem, Sveto Pismo uči, da smo mi sedaj spočeti od Boga. Mi smo spočeti od
Svetega Duha, v nas je Kristus, Božji Sin, ki se oblikuje v nas. In ko to zemeljsko telo
razpade, to duhovno telo prihaja iz notranjosti zemlje in tam je drugo telo, ki ga čaka,
da ga sprejme. Če se zavrže ta zemeljski  šotor,  je tam drugo telo,  da sprejme. To
smrtno telo se oblači v nesmrtnost. To zemeljsko se oblači v duhovno. Ali vidite, kaj
mislim?

Obstaja naravno telo, ki je grešno. Toda znotraj se pravkar gradi, tako kot to, eno
drugo telo, v katerega gremo. In tako zelo sem hvaležen Bogu, da vam lahko kot vaš
pastor in brat povem, da sem videl te ljudi (tako, pomagajte mi) v teh telesih in se jih
dotikal s svojimi rokami. To je res.

162 Bodite pozorni, glejte. Poglejte na Mojzesa, na Elijo. Po tistem, ko je Mojzes umrl in
je Elija bil vzet v nebesa, je on stal tam na Gori spremenjenja s svojimi čutili za govor,
poslušanje, razumevanje in se je pred križanjem pogovarjal z Jezusom. Torej, kakšne
vrste telesa je imel?

Poglejte na Samuela. Po tistem, ko je bil že 2 leti mrtev, je bil tiste noči poklican
nazaj,  v  tej  pečini  s  strani  čarovnice  iz  En  Dore  in  se  je  pogovarjal  s  Savlom  v
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normalnem jeziku, slišal je Savla, mu odgovoril in napovedal stvari, ki se bodo zgodile in
njegov duh se še naprej ni spremenil. On je bil prerok.

163 Ko pride Elijev duh na človeka, ga vodi točno tako, kot Elijo. On bo odšel v divjino.
On bo ljubil divjino. On bo sovražil nemoralne žene. On bo proti organizacijam. On se ne
bo bal udarjati po nobenem. To bo njegov duh. Tako je bilo vedno, ko je to prihajalo,
vidite. Mojzes bo ista oseba.

Sedaj ugotavljamo v Razodetju 22,8 to isto stvar. Torej, ali da to uredimo za tiste,
ki…. Te duše pod oltarjem (sedaj poglejte to) v prelamljanju tega Pečata, ki so bile
umorjene v času med Kristusovo smrtjo in vzetjem Cerkve (Eichmannova skupina in vsi
tisti, ki so resnični Judi s svojimi imeni v Knjigi), če si boste le pogledali, moj brat, v
skladu z Pismom, oni lahko govorijo, vzklikajo, se pogovarjajo, slišijo in imajo vseh pet
čutil. Oni ne spijo nezavedno v grobovih. Bili so zelo budni in so se lahko pogovarjali,
govorili, slišali in vse drugo. Ali je to res? Oh, pomagaj nam!

164 Dve minuti! Amen. Žal mi je, da sem vas zadržal pol ure. Ne, jaz ne morem. Ne bi
smel  tega  reči,  vidite.  Toda  poglejte,  tukaj  je  po  mojem najboljšem razumevanju
najboljše  in  v  skladu  z  razodetjem,  ki  mi  je  bilo  tega  jutra  tik  pred  zoro  dano  od
Gospoda Jezusa Kristusa. Tukaj je odprt peti Pečat, tako da gre z ostalimi štirimi. Po
Svoji milosti je On to predal meni, Njegova milost meni in vam. Mi se mu zahvaljujemo
za to in z Njegovo pomočjo nameravam živeti bliže, kot le lahko živim in učiti druge, da
počnejo isto  stvar,  dokler  Ga skupaj  z  vami  ne srečam v slavi,  ko bodo vse stvari
končane. Jaz Ga zaradi tega ljubim in to je po mojem najboljšem vedenju. In zares
verjamem  z  vsem  svojim  srcem,  da  so  resnična  razodetja  v  razkrivanju  prvega,
drugega, tretjega, četrtega in petega Pečata odprta za nas.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

165 In sedaj bodimo tiho, v spoštovanju pred Bogom, ker smo videli, da se nam je ta
Pečat odprl. Bog je vzel Svoje ljubljene otroke in jim zaslepil oči, ter jih poslal…, ker
Njegova  lastna  pravica  zahteva  sodbo  zaradi  greha.  Razmišljajte  o  tem!  Njegova
pravičnost in Njegova svetost zahtevata pravico.

Zakon brez kazni ni zakon. On ne more zanikati Svojega lastnega zakona in da bi
še  naprej  ostal  Bog.  To  je  razlog,  zakaj  je  Bog  postal  človek.  On  ni  mogel  vzeti
zamenjave,  sina,  ki  to  ni  bil,  pravzaprav  nekega  navadnega  sina  Sebi  ali  nekaj
podobnega. Bog je postal… Jezus je postal oboje: in Sin in Bog - to je edini način, s
katerim je On to lahko naredil pravično. Bog sam je moral prevzeti kazen. Ne bi bilo
pravično, če bi se to naprtilo nekomu drugemu, neki drugi osebi. Tako da je oseba Jezus
bil Bog, razodet v telesu, imenovan Emanuel. In da bi to storil in vzel Nevesto ter rešil
izgubljeno množico poganov, je moral zaslepiti Svoje lastne otroke in potem jih zaradi
tega v telesu kaznovati, zaradi zavrnitve. Toda Njegova milost je zagotovila oblačila.
Toda življenje… Vidite, kaj se je zgodilo? In če je On to moral storiti, da bi mi imeli
možnost, kako lahko mi v ljubezni s prezirom to zavrnemo?

166 Če je nocoj tukaj v tej stavbi oseba, stara ali  mlada, ki je do sedaj zavrnila to
možnost, ki je stala Boga tolikšne cene in bi želela sprejeti to Božjo ponudbo, nocoj to…
Ni vam potrebno, kolikor pač vemo, da bi bili mučenec, čeprav bi mogoče lahko bili, toda
za vas so zagotovljena bela oblačila. In če sedaj Bog trka na vaša srca, zakaj tega ne bi
sprejeli?

Sedaj ponovno sklonimo naše glave. Če je ta oseba ali če so te osebe tukaj, ki to
želijo ali želijo to sprejeti na temelju svoje vere v prelito kri, ki jo je moral Bog preliti za
vas... in je trpel bolj od katerega koli smrtnika… Tam ni bilo smrtnega bitja, ki bi tako
trpelo, vse dokler Njegov vzdih ni razdvojil v Njegovih venah vode od krvi. Preden je On
odšel na Golgoto, so prihajale kapljice krvi iz Njegovega telesa s takšno bolečino in z
zlomljenim srcem zaradi tega, kar je On moral storiti. Toda, lahko bi to zavrnil, vendar
je to storil prostovoljno za mene in za tebe.

167 Ali lahko zavržete takšno neizmerno ljubezen? In vi sedaj vidite z odpiranjem teh
Pečatov, to je to, kar ste storili  in kaj je Bog storil  za vas. In vi ste pripravljeni, da
predate svoje življenje Bogu. In če vas bo On iztrgal iz roke antikrista, v katerih ste
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sedaj, ali boste sprejeli Njegovo ponudbo, tako da boste dvignili roke k Njemu govoreč:
»Bog, jaz s tem pričujem, jaz sprejemam to ponudbo milosti. In brat Branham, jaz želim
vaše molitve, da za vedno ostanem zvest.«

Dvignite roke in jaz bom molil.  Naj vas Bog blagoslovi. Naj vas Bog blagoslovi.
Zares mislite to. Ne delajte tega, če ne mislite tako. In tam, kjer sedite, sprejmite to
natanko tam. Kajti zapomnite si, vi ne bi mogli dvigniti roke, če vam ni nekaj reklo, da
to storite in nihče drug to ni mogel storiti, kakor Bog.

168 Toda sedaj ko vidite, da je Pismo tako popolno razodeto, vi ste videli, kaj se je
dogajalo vse tja skozi dobe, zadnjih nekaj let, dvajset ali trideset let, vi ste to videli
potrjeno v popolnosti. Vi vidite, da Pismo govori točno to, kar se je zgodilo in kaj je
določeno, da se zgodi, potem na osnovi vere v Kristusovo delo, kjer ravnokar sedite in
ste  dvignili  svoje  roke,  recite:  »Od tega  trenutka  naprej  je  to  končano.  Jaz  sedaj
jemljem Kristusa za svojega Odrešenika in jaz bom živel za Njega do konca svojega
življenja in želim, da me Bog izpolni s Svojim Svetim Duhom.«

In če niste bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, bo bazen čakal na vas. Molimo.

169 Gospod Bog, veliko število rok je bilo med ljudmi, ki so se dvignile. In prepričan
sem, da si Ti isti Gospod Jezus, ki si naredil spravo za nas že pred mnogimi leti. In ko
gledamo te razodete Pečate in velike stvari, ki se dogajajo točno tukaj v zadnjih nekaj
letih, jaz verjamem z vsem svojim srcem, da se vrata milosti začenjajo zapirati in se Ti
pripravljaš na Svojo pot, da odkupiš Svoje ljudi.

Dokler je še prostor in so vrata odprta (tako kot je bilo to v Noetovih dneh), ali
lahko te dragocene duše, ki živijo v teh šotorskih telesih, ki bodo nekega dne razpadla in
so dvignila svoje smrtne roke, spodbujene od znotraj zaradi njihovega prepričanja in
svoje izpovedi, da verjamejo in da želijo sprejeti Tvojo ponudbo za njihovo rešitev na
tem odpiranju  zapečatene  Knjige,  ki  nam je  bila  odprta,  daj  jim to  nocoj  Gospod,
oblačila Jezusove pravičnosti in obleci njihove duše v to, da bi lahko tistega dne stopile
pred Tebe, ki je blizu in na dosegu roke, popolni po Kristusovi krvi.

170 Gospod Bog, če niso bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa in po razodetju, ki si mi ga Ti
dal, kar se tega tiče in mi smo videli, da je celo Pavel ukazal ljudem, ki jih je krstil sam
Janez Krstnik,  da morajo  biti  ponovno krščeni  v  Ime Jezus  Kristusa,  da bi  sprejeli
Svetega Duha, v Apostolskih delih 19 - Te prosim, da jih Ti prepričaš, Gospod, o Resnici
in naj se Ti pokorijo.

In  potem  v  poslušnosti  njihovega  sprejemanja  in  poslušnosti  njihovega
izpovedovanja in v vodi, naj bo, da jih Ti v zameno izpolniš s Svetim Duhom, za silo
službe do konca njihovega življenja. Jaz jih sedaj predajam Tebi, v Imenu žrtvenega
Božjega Jagnjeta Jezusa Kristusa. Amen.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

171 Torej vam, ki imate dvignjene roke, podredite se zapovedi Duha, tako da boste
sledili odredbi Besede za kesanje grešnika. Sledite temu v vsakem delu. In naj vas Bog
nebes nagradi, ker stojite za Njega. Naj vas Bog blagoslovi.

Jutri zvečer prinesite svinčnike in papir, kot ste tudi prej. Mi pričakujemo, da bomo
tukaj ob istem času sedem in trideset, natanko po Gospodovi volji. Molite zame, da mi
bo Bog jutri odprl šesti Pečat in da bom v stanju, da vam to predam, tako kot On to
predaja meni.  Do takrat  bomo ponovno prepevali,  ne samo skozi  pesem, temveč s
slavljenjem Njega, ki je umrl namesto nas in nas odkupil. »Jaz Ga ljubim.«

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.
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