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1 Hvala ti, brat. Medtem ko še stojimo, bomo molili. Vsemogočni Bog, avtor življenja
in darovalec vseh dobrih duhovnih darov, mi smo sedaj resnično hvaležni za ta najbolj
čudežni  posebni  čas  druženja  v  Tvoji  prisotnosti.  V  naših  življenjih  se  beleži  velik
dogodek, Gospod, čas, ki ga nikoli  ne bomo pozabili,  ne glede na to, kako dolgo še
moramo ostati.

In mi molimo, Bog, da v tej zaključni noči… Mi smo v Pismu opazili, da je na koncu
praznika Jezus stal med njimi in zaklical: »Če je kdo žejen, naj pride k Meni,« in jaz
molim, nebeški Oče, da se to nocoj spet ponovi, da bi lahko slišali glas našega Gospoda,
kako nas kliče in nas kliče k Sebi na službo, k tesnejši hoji. Mi čutimo, da smo že slišali
Njegov glas v odpiranju teh Pečatov, ki govori, da je to zadnji dan in da je čas blizu.
Daruj te blagoslove, za katere smo prosili, Oče, v Imenu Jezusa Kristusa in za Njegovo
slavo. Amen. Lahko sedete.

2 Jaz  bi  dodal,  da  od  vseh  služb,  ki  sem  jih  kdajkoli  v  svojem  življenju  imel,
verjamem, da je ta teden bil najslavnejši čas moje službe v mojem življenju. Ne glede
na to, kaj sem imel… Videl sem velike narejene čudeže, seveda, pred tem v službah
ozdravljenja, toda to je iznad tega. To je bil eden izmed največjih časov, tukaj je bil
vrhunec mojega življenja in videti ta majhen Tabernakelj v enem drugačnem prizoru. In
ne samo to, temveč je tudi notranjost dobila drugačni videz.

In sedaj, vprašal sem Billya… Potrebno je bilo veliko časa, da pride in me pobere.
Dejal je, da je bila tam neka druga skupina, ki se je krščevala - kar je več kot 100 ljudi
ta teden - ljudje, ki so bili krščeni v Ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, tako da smo
zelo hvaležni in naj vas Bog blagoslovi.

In sedaj, če nimate kakšne domače cerkve, vas vabimo, da pridete sem in da imate
skupnost z nami. Samo spomnite se, da je cerkev odprta. Mi nismo denominacija in jaz
upam in zaupam, da to nikoli ne bo denominacija, temveč samo eno druženje, kjer se
možje in žene, fantje in dekleta zbirajo ob Božji mizi in imajo druženje ob Besedi in
imamo vse stvari skupne.

3 Torej,  mi  imamo čudovitega  pastorja,  pravega Božjega  moža  in  jaz  sem tako
hvaležen za to. Mogoče se spomnite vizije pred enim letom, da je hrana skladiščena na
tem mestu in to je točno tako. In mi imamo sedaj eno ustrezno mesto za ure nedeljske
šole za vse starosti in smo zelo hvaležni za to priložnost. Nekdo je nekoč dejal, če bi le
lahko imeli ure nedeljske šole, kamor bi lahko pošiljali svoje otroke. Sedaj ste jih dobili,
tako torej, vi samo pridite in bodite z nami, če nimate domače cerkve. Kajti če imate
dobro cerkev, v katero hodite in kjer pridigajo evangelij in tako dalje, zakaj pa ne, to je
še samo ena naša skupina, ali vidite, na enem drugem mestu. Toda če vi nimate doma
in ste… Jaz razumem, da se je nekaj od njih preselilo iz drugih delov države, da bi tukaj
naredili  svoj  cerkveni  dom.  In  mi  vam zagotovo  želimo dobrodošlico  z  Gospodovo
Besedo.

4 In jaz se spominjam… Jaz mislim, da sem vam povedal, ko sem odšel, da bodo
službe tukaj v Tabernaklju, kar se mene tiče. Jaz še ne vem, kaj vse ima Gospod zame v
prihodnosti.  Jaz  verjamem  v  Njegovo  roko  -  ne  kot  kakšno  praznoverje  ali  kaj
podobnega, jaz samo čakam dan za dnem na Njega, da me vodi do mesta, kjer bi mu
lahko bolje služil. In ko On konča z mano, potem jaz verjamem, da me bo On sprejel
domov z mirom.
5 In sedaj, jaz sem zelo hvaležen za sodelovanje ljudi iz Tabernaklja. Kot mi je Billy
ta teden povedal, da… Jaz mislim, da ima vsak dom, ki je predstavljen tukaj okrog tega
Tabernaklja, nekoga pri sebi. Oni so odprli svoje hiše in prostore in sprejemali ljudi, ki
nimajo  kje  stanovati.  Torej,  to  so  resnična  krščanska  dela.  In  nekateri  domovi  so
namestili mnoge v vsak najmanjši kotiček, kot so lahko, da bi ljudem dali prostor za
bivanje, ker so to bili zelo težki časi, kar se tiče tega… Tukaj so se odvijali nekakšni
dogodki, nekaj glede športa (neke vrste košarka ali nekaj) in so bile izdane rezervacije;
zraven tega še velika skupina iz… Jaz mislim, da je v tej majhni cerkvi predstavljenih
približno 28 ali 30 držav, ki so predstavljene ravno tukaj v cerkvi, ob dveh tujih narodih,
tako da je to eno majhno prebujenje in to samo po sebi zavzema lepo število sob.
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In vprašali so me…, danes z nekimi ljudmi, jaz sem dejal: »Jaz razumem, da tukaj
na tem srečanju ni dovolj ljudi iz Jefferssonvilla.«

6 Nekdo je spregovoril in dejal: »Mi ne moremo vstopiti.« V tem je bil razlog. Nekdo
iz policije in tako dalje je želel, da bi bil prisoten na službi, toda dejal je… Oni bi govorili
naokrog in rekli… Oni so prišli, vendar niso mogli vstopiti. Bilo je že vse polno, celo
predčasno. Vse je bilo že zasedeno, celo preden bi oni sploh lahko vstopili. Tako, oni
bodo morda imeli svoj čas kasneje in niso prišli. Sedaj ljudje prihajajo iz raznih mest in
mi smo zelo hvaležni.

Torej, jaz ne vem. Naslednja stvar, ki bi morala slediti za tem, je ›Sedem Trobent‹
v nekem novem sporočilu. Toda v Pečatih je praktično vse zajeto. Najprej so nastopile
cerkvene dobe in najprej smo predstavili njih, kar je bilo najpomembnejše, toda… Za ta
čas. Torej, odpiranje Pečatov kaže, kam gre Cerkev in kako se to končuje. In sedaj, jaz
mislim, da nam je nebeški Oče zagotovo bil milostljiv, ker nam je omogočil videti, kaj
imamo.
7 Povedal bom tole. Ko sem pregledoval stare beležke, iz katerih sem pridigal pred
mnogimi leti, sem prihajal in dejansko govoril to, za kar sem mislil, da je pravilno in sem
nadaljeval naprej. To je bilo daleč izven linije. Torej, vsi štirje Pečati, jaz sem nekoč o
njih pridigal približno 20 minut. Oh! Štirje jezdeci iz Razodetja, jaz sem jih predstavil vse
skupaj in dejal: »Prvi konj je prišel ven v belem,« sem dejal, »morda je to zgodnja
doba. In naslednji konj je prinesel pomanjkanje,« in potem vse drugo podobno temu.

Toda moj, ko se je Beseda zares odprla, je bilo to na stotine milj daleč od tega.
Tako nas to privede do tega, da opazujemo in čakamo. In morda je sedaj ta čas, da se
to  naredi.  Tukaj  je  mogoče  veliko  stvari,  ki  so  bile  izrečene  in  ki  so  bile  vzrok  za
nestrinjanje z drugimi ljudmi. Toda jaz verjamem, ko bo prišel velik čas zaključka in ko
bomo srečali našega Gospoda, boste

ugotovili, da je bilo to pravilno. To resnično je.

8 Torej, ljudje, ki niso iz mesta, ki so iz okolice in raznoraznih mest, ki so prišli sem iz
raznoraznih držav in narodov - kako samo cenim vašo iskrenost zaradi potovanja na
vseh teh razdaljah in ker ste si vzeli letne dopuste in nekateri ste celo brez prostora,
kjer bi  se nastanili.  Jaz to vem, ker sem tudi sam bil  pripravljen nekaterim od njih
pomagati, da bi dobili prostor za bivanje. Celo brez denarja za hrano ali karkoli drugega
in tako… In ne glede na to so prišli pričakujoč, da se bo nekaj zgodilo in kar bo poskrbelo
za to. In s takšno veliko vero v to, da ni bilo pomembno, če imajo hrano ali ne ali celo
brez prostora, kjer bi bivali, oni so želeli priti sem, da bi slišali - da se te stvari vsekakor
zgodijo. To je zares srčno, saj veste. In vsi so dejansko bili kot eden, stoodstotno.

Spoznal sem svaka, ki je opravljal zidarska dela na cerkvi in tako dalje in sem mu
povedal, kako cenim njegovo delo. Jaz nisem zidar in ne vem ničesar o tem. Toda jaz
vem, kaj pomeni vogelni kamen in če je ta pravilno položen.

9 In on je dejal: »Povedal vam bom,« je dejal, »ni še bilo takega časa, stežka, da bi
lahko med ljudmi videl takšno harmonijo, ko so vsi skupaj delali.« Brat Wood, brat
Robertson in vsi so bili na svojih mestih. In brat, ki je postavil ozvočenje, mislil sem na
to opremo za nagovor publike in vsega drugega v cerkvi. Oni so dejali: »Vse deluje tako
kot treba.« Če jim bo kaj potrebno, bo tam človek, ki bo to naredil.  Tako, Bog je v
celotnem programu. Mi smo zelo hvaležni za vse to.

Mnogo velikih donatorjev v cerkvi je pomagalo, da se to naredi, kot sta naš brat
Daucu in sestra Dauch, ki sedita tukaj in mnogo drugih, ki so bili močni donatorji za vse
to. In jaz mislim, da je bilo vse ob pravem času in da jim ni nič manjkalo in da je bilo
vse izplačano. Tako, mi smo zelo hvaležni glede tega.

10 In zapomnite si, to je vaša cerkev, ker ste vi Kristusovi služabniki in to je razlog,
zakaj  je  bila  zgrajena  -  z  odprtimi  vrati,  da  ljudje  postanejo  služabniki  in  tudi  za
služabnike, ki so že Kristusovi služabniki, da pridejo in vstopijo in uživajo v druženju z
Jezusom Kristusom. In mi želimo, da veste, da je vsakdo dobrodošel.

In sedaj, ko me včasih slišite v času maziljenja, ko na nek način, ko na nek način
odstranjujem zaveso iz organizacije; jaz tega nisem mislil proti vašemu pastorju ali proti
kateremu koli bratu ali sestri v cerkvi, kajti konec koncev ima Bog svoje ljudi v vsaki
organizaciji, ki obstaja. Toda On ne sprejema organizacije. On sprejema posameznika v
organizaciji,  vendar  ne  sprejema  organizacije,  kajti  ljudje  se  tako  navežejo  na
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organizacijo, da ne morejo videti ničesar drugega kot to, kar govori ta cerkev. Ali vidite?
In to škoduje druženju z drugimi in to je sistem, ki ni Bogu po volji. In to je eno svetno
delo, ki ni bilo nikoli določeno od Boga.

11 Tako. Torej, jaz ne mislim na nobenega posameznika. Če je katolik, Jud ali kdorkoli
bi  bil  ali  metodist,  baptist,  prezbiterijanec,  iz  katerekoli  organizacije  ali  izven
organizacije in tisti, ki niso v denominacijah in vsi - Bog ima Svoje otroke, ki so tam.
Vidite? In velikokrat verjamem, da so oni tam zaradi nekega namena: da dajo svetlobo
in vlečejo ven te predodrejene z vseh strani. In tistega velikega dne bomo to videli.
Cerkev Jezusa Kristusa bo poklicana na veliko  srečanje  v  zraku in  mi  vsi  bomo šli
navzgor, da ga srečamo in jaz pričakujem to uro.

Torej, obstaja toliko tega za povedati. In nocoj, v finalni zaključni noči, kot je to po
navadi… Vsak je v službi ozdravljenja, jaz sem ugotovil  v pričakovanju, da bodo na
službi ozdravljenja storjene velike stvari, zaradi česa so bili napeti in nervozni. In potem,
jaz ugotavljam isto stvar tudi nocoj, kjer so vsi v pričakovanje, da vidijo kako… In vsak
večer je bil takšen - ob odpiranju teh Pečatov.

12 Sedaj želim to resnično pojasniti. Vsakič, vsakič, ko so ti Pečati prišli do točke, vse
kar sem jaz kdajkoli verjel o njih in bral od drugih ljudi, je bilo v nasprotju s tem, kar je
v sobi prišlo k meni. In moj um v tem času… Razlog, zakaj sem imel to jutro službo
ozdravljenja je bil v tem, da je moj človeški um bil tako daleč od mojega človeškega
načina razmišljanja. Poskušal sem ostati v sobi s spuščenimi roletami in s prižgano lučjo
(to je osmi dan) in niti v avto se nisem usedel, da bi kam šel.

Z nekimi brati sem moral oditi tja dol v banko, da bi podpisal neke račune in ostale
stvari glede denarja in stvari, ki so bile sposojene za cerkev, toda takoj sem se vrnil in
nadaljeval s poučevanjem. In ena čudna stvar, tam ni bilo niti ene osebe, ki bi mi karkoli
dejala ali... Po navadi so trkali in se prerivali naokrog. Nič od tega ni bilo. To je bilo
izredno fenomenalno.

13 Tam kjer  sem jedel  z  bratom Woodsom,  po  navadi  je  to  mesto  zaparkirano  z
avtomobili in oni so imeli osem ali deset ljudi, ki bi prišli, da bi ostali v tem času z njimi,
toda niti eden od teh ni prišel.

Potem, tega jutra - nikoli ne bom pozabil tega jutra, te milosti našega Odrešenika
do svojega utrujenega služabnika. Ko sem odgovarjal na vprašanje te uboge osebe in po
mojem najboljšem vedenju, ko sem mislil, da sem postopal pravilno in nenadoma, kot
da sem nekaj ukradel otroku, sem začutil takšno obsodbo in nisem vedel, kaj je bilo to.
Mislil sem: »Morda je to zaradi tega, ker pritiskam, da se izvede služba ozdravljenja.
Mogoče je kdo tako obupno bolan, da bi zanj bilo potrebno moliti točno takrat.« In jaz
sem vprašal občinstvo. In v nekaj minutah je bilo to odkrito in nekdo je dejal: »Zakaj ne
prebereš…, ponovno ne prebereš svojega teksta?« Ali nekaj takega. In potem sem vzel
svoj mali košček papirja ter ponovno prebral, da bi videl, kaj je tu rečeno in gledal sem
v knjigo - in delovalo je popolnoma drugače, vprašanje na katerega sem odgovarjal.
Vidite?

14 Jaz smem to samo prenesti na vas. Ko pride v nadnaravno, je to potem Kristusov
um. Vi  se tako oddaljite od svojega lastnega razmišljanja,  dokler v vašem lastnem
umu… Nikar me ne poskušajte navesti na to, da bi jaz to pojasnil, ker tega ne morem.
Jaz tega ne morem narediti. Nikogar ni, ki bi lahko to storil. Kako bi lahko človek, kot je
bil Elija in je stal tam na gori pod Božjo prisotnostjo in je poklical ogenj iz nebes in takoj
zatem dež za ognjem; in potem je zaprl nebo in ni deževalo tri leta in šest mesecev in
se je vrnil nazaj in poklical dež istega dne? In pod tem maziljenjem, kako…In ujel je 400
duhovnikov ter jih ubil in potem pobegnil v divjino, stokajoč za svoje življenje zaradi
grožnje ene žene. Vidite? Jezabela, ona se je zaklela, da mu bo odvzela življenje, ko je
Ahab in vsi tisti, ki so bili tam, videl Gospodovo prisotnost in storjen velik čudež.

15 Vidite, Duh ga je zapustil. In v svojem naravnem razmišljanju on ni vedel, kako
razmišljati. Vidite? On ni mogel misliti nase. In zapomnite si, angel ga je uspaval in
odpočil, ga prebudil, mu dal nekaj kolačev in ga vrnil v spanje ter ga odpočil in potem ga
je ponovno prebudil in mu dal nekaj kolačev. In mi ne vemo, kaj se je zgodilo človeku v
štiridesetih dneh. Potem je bil vrnjen nazaj nekam v votlino in Bog ga je poklical.

16 Ne poskušajte pojasniti nadnaravnega, vi tega ne morete storiti. Edina stvar, ki se
lahko stori je, da se gre samo naprej. In jaz bom poskušal biti jasen, kot sem le lahko,
toda od sedaj  mislim, da tega ne bom več nikoli  ponovno poskušal.  Vi  boste samo
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absolutno to verjeli ali pa ne in nekoliko kasneje boste videli zakaj.

Torej, jaz sem poskušal biti  iskren, Bog to ve. In to vprašanje zjutraj, jaz sem
poskušal odgovoriti nanj popolnoma iskreno, kakor vem. Jaz sem prebral samo prvi del
vrstice in to ni bilo prav. Toda Sveti Duh je razumel, da sem… Moj um… Vidite, poglejte,
kaj vse se je dogajalo zadnja dva ali tri dni. Vidite, jaz sem zjutraj dejal 700… 7000,
700.  Tega  jutra  sem poskušal…  In  ljudje  so  to  opazili  in  to  je  pokazalo,  da  vi  to
spremljate.
17 Torej, še eno mesto, kjer sem poskušal reči ›golob‹ in sem ga imenoval ›Jagnje‹,
vendar sem to takoj opazil. In potem je tukaj ena stvar, ki je nisem opazil. Sveti Duh je
to vrnil nazaj in me pozval na to. To je dvojna potrditev, da so te stvari pravilne. Bog to
nadzoruje, da bi videl, ali je to v redu. To je res. On to želi… On želi, da vi veste, da je
to resnica. On je tisti, ki to pošilja, ker to zagotovo ni bilo… To je bilo zame prav tako
poučno, kot je bilo za vas.

In tako, jaz sem zelo hvaležen, ker vem, da je sedaj to od Gospoda in v kakšni uri
živimo. Mi živimo natanko na koncu časa pred odhodom Cerkve. Sedaj, samo… Mi smo
govorili, tako da sedaj ponovno zahtevajmo Njegov blagoslov za Besedo.

18 Naš nebeški Oče, sedaj je nastopila ta velika noč, velika ura, ko se dogajajo velike
stvari, Vse naokrog so ljudje. In Oče, jaz molim, da bi nocoj bilo to znano izven vsake
sence dvoma v človeških srcih in mislih, da bi oni vedeli, da je Bog še vedno na prestolu
in da On še vedno ljubi svoje ljudi. In sedaj se je ta ura, za katero je svet hrepenel, da
bi videl, približala - ker se kliče ven za odkupitev.

Mi vidimo elemente, ki so pripravljeni, da ga vrnejo nazaj. Mi vidimo elemente, ki
so pripravljeni, da prinesejo Cerkev nazaj v Kristusovo prisotnost. Mi lahko vidimo, kako
Nevesta dobiva obličje, si nadeva svatbena oblačila in se pripravlja. Mi lahko vidimo luči,
kako utripajo. Mi vemo, da smo na koncu.

Torej, nebeški Oče, ker gre to naprej, da bi bilo pridigano ali da se poučuje o tem
velikem in močnem dogodku, ki se je zgodil v slavi pred kakšnimi 2000 leti in kar je bilo
dano velikemu ljubljenemu apostolu Janezu... Nocoj govorimo o tem in naj se sedaj
Sveti Duh pojavi v Svoji veliki sili  razodetja, da bi nam On lahko odkril  to stvar, za
katero  On  želi,  da  jo  poznamo,  tako  kot  je  On  to  počel  zadnjih  nekaj  noči.  Mi  se
izročamo Tebi z Besedo v Jezusovem Imenu. Amen.
19 Torej,  morda bi  želeli,  da bi  odprli  v  vaših Svetih  Pismih in  to  je  samo kratka
vrstica, ena svetopisemska vrstica, toda to je zadnja najdena vrstica - pravzaprav zadnji
Pečat. Sinoči  smo govorili  o šestem Pečatu. Prvi  Pečat, predstavljen je bil  antikrist,
njegov čas se je iztekel in mi smo videli, kako je odšel ven in kako je živo bitje, ki je to
predstavilo, bila Božja sila, ki je prišla ven skupaj z antikristovo silo, da bi se proti njej
bojevala. Jaz ne verjamem, da bi v katerihkoli mislih lahko obstajalo vprašanje, kar se
tega tiče.

Potem ugotavljamo, da takoj po tem, ko ta cerkvena doba, ta živa bitja odidejo…
Prešli smo skozi to in videli, da smo spremenili celotno sliko tega. Ni bilo več živih bitij,
ki bi prihajala ven. Vidite? Toda bila je predstavitev, ki je prihajala naprej, tja čez v
obdobje trpljenja, po tistem, ko je Cerkev odšla. Kako perfektno to sovpada z temi
cerkvenimi dobami. Jaz ne vidim nobenega delčka, ki  se ne bi popolnoma skladal z
dobami in vsem drugim in s časom. Pomislite o tem. To kaže, da je to moral biti Bog, ki
to dela. Človeški um tega ne more dognati.

20 In sedaj ugotavljamo, da… Mi tudi… Gospod nam daje Pismo, Sveto Pismo, to, kar
je Jezus dejal, da se bo zgodilo. In kako bi lahko mi to kdajkoli našli? Tukaj prihaja, da
odkrije in prinese to natanko… Njegova pridiga tam odgovarja na to, zadeva to natanko
v sredino, prvih šest Pečatov, toda On je zaobšel sedmega.

Potem ko so bili  Pečati  odprti,  je Bog (poglejte sem), je On v sedmem zaobšel
razodevanje kakršnega koli simbola. To je pri Bogu popolna skrivnost. Poglejte, sedaj
bomo v Svetem Pismu to prebrali - o tem sedmem Pečatu. To najdemo v 8. poglavju
Razodetja.

Ko je Jagnje odtrgalo sedmi Pečat, je v nebesih za kake pol ure nastala tišina. (In
to je vse, s čim razpolagamo o tem.)

21 Torej, opazili bomo in ne bom vas poskušal zadržati preveč dolgo, ker bodo mnogi
od vas že nocoj na poti domov. In jaz sem ponovno pomislil, da bi zjutraj imeli eno



SEDMI PEČAT 5

službo ozdravljenja, kar bi vam omogočilo, da bi odšli zjutraj in vam ne bo potrebno
vseskozi čakati. In jaz prav tako - potovati bom moral v Tucson v Arizoni, kjer živim in
je sedaj to moj dom. In potem se želim vrniti sem, če je Gospodova volja…. Družina želi
v juniju priti za nekaj dni. In potem vas bom morda v tem času srečal tam spodaj na
kakšnem srečanju.

22 Moja naslednja dogovorjena služba je v Albuquerque, New Mexico. Mislim da je to
okrog 9., 10., in 11. Tam bom v četrtek in na Veliki petek. Tako da moram imeti pred
sabo  to  celotno  stvar  in  jaz  imam druge  dogovorjene  stvari,  ki  jih  ne  bom mogel
uresničiti do tega časa. Tako da bom v četrtek zvečer in petek zvečer v Albuquerque,
New Mexico.

In potem naslednja stvar, za katero vemo, je blizu, potencialno… Mi tega ne vemo
zagotovo. In mi bomo z mojimi dobrimi prijatelji, s skupino, imenovano ›Polnočni vzklik
‹, tam zgoraj v Južnem Pinesu, v Severni Karolini. In ravno sedaj so na telefonu in so
poslali telegrame in vse drugo, prihajajo skupaj za eno drugo skupino iz Little Rocka, ›
Ljudje od Jezusovega imena‹, s katerimi sem zadnje poletje imel srečanje tam v Cow
Place. Oni so imeli v Little Rock Kansasu svoj kongres. In oni so že od preteklega leta
čakali na vsaj eno večer, vendar želijo to vse, toda pristali bodo na eno noč.

23 In  tako  sem jim dejal,  ne  vedoč,  kaj  bi  delal,  dejal  sem jim,  da  bi  oni  lahko
reklamirali kot potencialno in potem bodo to oznanili nekoliko kasneje, kot so ravnokar
klicali. V redu. Kaj je dejal? Hot Springs, ali ne? Jaz sem se zmotil. 24. maja? Od 24. do
28. junija. Torej, to je objavljeno, kot potencialno. To je, če je to Gospodova volja.

Vidite, to je razlog, zakaj rad delam te stvari. Vi se boste učili malo kasneje. Vidite?
Ko grem v neko mesto, želim s svojimi stopali stopiti tja, vedoč da je Bog dejal, naj
grem tja.  In  če  se  nekje  dvigne  sovražnik,  jaz  porečem:  »Jaz  sem tukaj  v  Imenu
Gospoda Jezusa, umakni se nazaj!« In vi ste potem prepričani, na čem stojite. Vidite?

Ko vas On nekam pošlje, bo On potem tudi poskrbel za vas. Toda če greste pod
domnevo, potem jaz ne vem. Morda Njega ne bo tam. Zaradi tega želim biti prepričan,
kot sem le lahko. Velikokrat sem vzel stvari,  za katere mi On ni dejal,  da jih lahko
vzamem in jaz želim biti prepričan, kot je le mogoče. Naj vas Gospod vse blagoslovi.

24 Torej, mi smo opazili, da je bila tukaj samo ena vrstica in mi bi nekoliko prej želeli
nekaj narediti.  Če ste opazili,  smo se izognili  7.  poglavju. 6. poglavje se končuje s
šestim Pečatom, toda med šestim Pečatom in sedmim Pečatom se nekaj dogaja. Vidite?
In kako je to čudovito postavljeno na svoje mesto - med 6. in 7. poglavje.

Torej, če ste v 7. poglavju opazili - mi smo opazili, da med 6. in 7. obstaja eno
obdobje, eno obdobje med 6. in 7. poglavjem knjige Razodetja. In to je med šestim in
sedmim Pečatom, kjer je podano to obdobje. Torej, mi želimo, da to opazite. To je zelo
pomembno, da smo opazili ta kratek čas.

25 Sedaj si zapomnite, po 4. poglavju Razodetja je Cerkev odšla. Po tistem, ko je
prišel ven četrti jezdec, je Cerkev odšla. Vidite? Vse, kar se je Cerkvi zgodilo, se je
zgodilo do 4. poglavja knjige Razodetja. Vse, kar se je zgodilo v antikristovem gibanju,
se je končalo do 4. poglavja in četrti Pečat Razodetja (oba in za Kristusa in za antikrista)
se končuje.  In antikrist  prihaja skupaj s  svojo vojsko do svoje obsodbe. In Kristus
prihaja s Svojo vojsko.

To je stara bitka, ki se je začela že zdavnaj v preteklosti, pred začetkom časa. In
potem so bili… Satan in njegovi angeli so bili vrženi ven. Potem prihajajo na zemljo in
bitka je ponovno obnovljena, kajti Eva je porušila zaščito, s katero je bila zaščitena izza
Božje Besede. In od tiste ure je Satan dobil bitko nad Božjo Besedo, ker je nekdo od
Njegovih podrejenih in to slabotnejši, spustil zapahe.

26 In natanko na ta način je on vedno dobival bitke, tako da je eden izmed Njegovih
podrejenih spustil zaščitne zapahe z Besede. In to je bilo narejeno v tej zadnji cerkveni
dobi skozi  sistem organizacije, tako da (resnična prava sveta cerkev živega Boga z
Levom, jezdec) ne bi vzela Besede in bi se cerkev preusmerila od Besede k dogmi.

Torej,  koliko vas ve, da je dogma tisto,  na čemer je zgrajena Rimskokatoliška
cerkev? Absolutno. Zagotovo. Oni to vsekakor priznavajo. Katoliška cerkev ne bo niti
malo užaljena, ker oni to vedo. Pravkar so dodali še eno novo, ne dolgo nazaj, da je
Marija vstala. Ali se spominjate tega tukaj izpred nekaj let, približno 10 let? Kdo izmed
vas se spominja tega? Časopis in vse… Zagotovo, čisto vse. Nova dogma. Vidite, vse je
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dogma - ne pa Beseda.

27 Nek duhovnik je v nekem razgovoru nekoč dejal: »Gospod Branham,« je dejal, »
Bog je v Svoji cerkvi.«

Jaz sem dejal: »Bog je v Svoji Besedi.«

On je dejal: »Midva se ne bi smela prepirati.«

Jaz sem dejal: »Jaz se ne prepiram. Jaz to samo izjavljam.« Bog je v Svoji Besedi.
To je res. »Kdorkoli bo kaj od tega odvzel ali k temu kaj dodal…,« je dejala Beseda.

On je dejal: »Torej, Bog je dal… Kristus je Svoji cerkvi dal silo in jim dejal, karkoli
bodo zvezali na zemlji, bo zvezano tudi v nebesih.«

Jaz sem dejal: »Vse to je resnica.«

On je dejal: »Mi imamo… Po teh načelih imamo moč, da oprostimo grehe.«

Jaz sem dejal: »Če boste to storili na način, kot je to dano cerkvi in tako, kot so to
storili oni, bom jaz to sprejel. Če boste to storili tako, da se tukaj nahaja voda za krst v
Ime Jezusa Kristusa za odpuščanje vaših grehov - ne pa da vam nekdo reče, da so vaši
grehi odpuščeni.« To je res.

28 Poglejte Petra s ključi na Binkoštni dan. Zapomnite si, on je imel ključe, o katerih
so oni govorili. In ljudje so dejali: »Možje in bratje, kaj lahko storimo, da bi bili rešeni?«

Peter je dejal: »Pokesajte se, vsak izmed vas, krstite se v Ime Jezusa Kristusa.«

Zaradi česa? »Zaradi odpuščanja grehov. In potem boste prejeli dar Svetega Duha,
kajti to je obljuba za vas in za vaše otroke in za tiste, ki so daleč in kolikor jih bo k sebi
poklical Gospod, naš Bog.« To je točno. Tako, to rešuje to stvar za vedno. To je vse
končano. To je naredilo to.

Torej,  ali  vidite,  antikrist  je  vstopil,  kot  smo  to  naslikali  in  prikazali.  Kakšno
odkritje! Moj! Moj! In razmišljajte o tem, da smo vsa ta leta videli, kako to prihaja in
tukaj je to popolnoma in direktno: »Tako govori Gospod.«

29 Torej,  mi  smo opazili  to obdobje med 6.  in 7.  poglavjem. Torej,  v 7.  poglavju
Razodetja se odvija eno razodetje. To ni tukaj brez razloga. To ni vstavljeno sem brez
razloga. Vidite? To je tukaj zaradi enega namena in to je razodetje, ki nekaj odkriva.

Poglejte, kako skrivnostno in kako matematično se to eksaktno vključuje v Pismo.
Ali  verjamete v Božjo matematiko? Če ne, ste zagotovo izgubljeni v… Vi se boste v
Besedi  zagotovo izgubili.  Če boste začeli  vstavljati  4 ali  6 ali  nekaj,  brez da bi  bile
besede matematično v skladu, boste zagotovo v svoji sliki imeli, kako krave pasejo travo
nekje na vrhu drevesa. Vi boste zagotovo zavili s poti, ker Bog ne… Celotna Njegova
Beseda je postavljena v matematiko. Da, gospod! Popolna, najpopolnejša… Ni napisane
nobene druge literature, kot je ta - tako popolne v matematiki.

30 Torej, 8. poglavje le razodeva sceno, sceno sedmega Pečata, kjer ni razodeto nič
drugega. Torej, v sedmem Pečatu ni nič odkrito. To nima s 7. poglavjem Razodetja nič
skupnega. Razodetje tega sedmega Pečata je popolnoma utišano. In če bom le imel čas
(poskušal bom z nekaj mest), da bi vam to pokazal, vse skozi nazaj od Geneze - to 7.
poglavje - ta sedmi Pečat, o katerem je govorjeno. Že od samega začetka v Genezi so
se ti Pečati začeli premikati.

Ali se ne morete spomniti, kako smo zjutraj predstavljali te stvari? In glejte nocoj,
medtem ko jih  bomo ponovno predstavljali  in  boste  videli,  ko bo to  prišlo  do tega
sedmega Pečata, se on odreže. Sam Jezus Kristus je govoril. Govoril je o koncu časov in
ko je On prišel… Povedal je vseh šest Pečatov. Ko je prispel do sedmega, se je ustavil.
Tukaj je to, vidite? To je ena velika stvar.

31 Torej, mi bomo tukaj govorili o tem 7. poglavju čez minuto, toda da na nek način
premostimo ta prostor med 6. in 7. Pečatom, ker je to edini material, s katerim lahko
sedaj nadaljujemo, ta šesti. Med šestim in sedmim Pečatom je pozivanje Izraela.

Jaz imam tukaj veliko Jehovovih prič, dobrih prijateljev, ki sedijo tukaj, oziroma so
bili.  Morda so nekateri  od njih še vedno Jehovove priče. Toda oni so vedno govorili
(gospod Russell je to počel), da je teh 144.000 nadnaravna Kristusova Nevesta. Vidite,
to ni. To sploh nima nič skupnega s cerkvenimi dobami. To je absolutno Izrael. (Torej,
mi bomo brali nekaj minut.) Torej, to obdobje med šestim Pečatom je klic in pečatenje
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144.000 Judov, klicanih v obdobju preizkušenj, po tistem, ko je Cerkev odšla. Vidite? To
nima nič skupnega s cerkvenimi dobami. Oh, poklicani so v popolni harmoniji s Pismom -
z  Danielovimi  zadnjimi  3,5  leti,  ki  so  dodeljene  Danielovemu ljudstvu.  Vidite?  Ne
poganom, temveč Danielovemu ljudstvu in Daniel je bil Jud.

32 Torej, zapomnite si, Izrael verjame samo svojim prerokom in po tistem, ko so oni
potrjeni. In nikjer skozi cerkvene dobe, že od zgodnje apostolske cerkve, protestantska
cerkev ni imela preroka. Povejte mi, kdo bi to bil in mi to pokažite. Nikoli. V zgodnji
apostolski dobi so imeli enega, ki se je imenoval Agabus in je bil potrjen prerok. Toda ko
so v Božjem nasledstvu nastopili pogani in se je Pavel po Petru obrnil k poganom (kot
smo to brali sinoči), so prejeli od Gospoda, da On jemlje narod iz poganov za Svoje Ime,
za  Svojo  Nevesto.  Od  takrat  ni  bilo  na  straneh  zgodovine  niti  enega  poganskega
preroka.

33 Torej, samo vrnite se nazaj skozi zgodovino in poglejte. Zakaj? Točno, to bi bilo v
nasprotju  z  Besedo.  Ko  je  nastopilo  prvo,  je  to  bil  Lev.  To  je  bil  Prerok  -  Beseda.
Naslednja, ki je nastopila je bilo delo, žrtev. Naslednja, ki je nastopila, je bila človeška
premetenost. Toda nam je bilo v zadnjih dneh obljubljeno, da se bo to Cerkvi ponovno
vrnilo zaradi popravljanja vsega, kar je bilo napačno storjenega - nedokončanega, kajti
tukaj je napovedano, da bo Sporočilo sedmega angela dokončalo Božjo skrivnost. In
potem, mi smo prešli skozi vse to. Mi vidimo, da je to popolnoma v skladu s Pismom. To
je razlog.

34 Torej,  ali  si  lahko zamislite,  ko se bo ta oseba pojavila na sceni  -  ko se bo on
pojavil,  spomnite se, to bo tako ponižno in vse drugo, da bodo vse cerkve to daleč
zgrešile. In ali si lahko zamišljate te cerkve, ki so še vedno pod tradicijo reformatorjev,
da bi sprejele enega takšnega preroka od Boga, ki bo ognjevito proti njihovemu učenju
in organizacijam?

Torej, obstaja samo ena oseba, ki lahko to izpolni, samo en Duh, ki je kdajkoli bil
na  zemlji,  ki  ga  jaz  poznam ali  pa  bo… To  mora  biti  Elija  v  svojem času.  In  to  je
napovedano, da bo tako, kar ni nič drugega, kot Kristusov Duh. Ko je Kristus prišel, je
bil polnost. On je bil Prerok. On je bil Bog teh prerokov. Vidite?

35 Kristus - poglejte, kako so Ga sovražili.  Toda On je prišel natanko tako, kot je
napovedala Beseda. Toda glede na to, da je On bil Prerok, so se oni s preklinjanjem
oddaljili od Božjega kraljestva, ko so Božjega Duha, ki je presojal srca in tako dalje,
imenovali nečisti duh. Dejali so, da je On bil napovedovalec prihodnosti ali hudič. Da je
to… Napovedovalec prihodnosti je hudič, vidite, hudičev duh. Seveda. Ali ste to vedeli?
Absolutno.  Napovedovanje  prihodnosti  je  imitiranje  enega preroka,  kar  je  popolno
preklinjanje pred Bogom.

36 Poglejte sedaj, poklicani so v popolni harmoniji s Pismom v zadnjih Danielovih 3,5
letih. Poglejte, Izraelskim vernikom je bilo v Stari Zavezi rečeno, da naj verjamejo samo
svojim prerokom, ko je bil  prerok potrjen. »Če je med vami kdo, ki  je duhoven ali
prerok, se mu bom Jaz, Gospod, tvoj Bog razodel in mu govoril v vizijah in skozi sanje.«
- preko razlaganja sanj.

Nekdo bi  imel sanje in prerok bi  lahko to razložil.  In če bi  imel vizijo, bi  on to
povedal. »Razodel se jim bom skozi vizije in sanje - razodel jim bom Sebe. In če se
zgodi to, kar on pravi, potem tega preroka poslušajte, ker sem Jaz z njim. Če pa se ne
zgodi, potem se ga sploh ne bojte.« Tako je. Pojdite vstran, samo pustite ga pri miru.
Vidite?

37 Torej, to je… Torej, Izrael bo to vedno verjel. In mar ne vidite, zakaj? Torej, jaz
želim, da nocoj dobro osvojite to lekcijo. Zakaj? Ker je to za njih Božanska razporeditev.
Ni mi mar, koliko traktatov jim lahko pogani vržejo tja čez in to razdelijo. Ni mi mar,
kolikokrat lahko greste skozi Izrael s Svetom pismom pod roko, dokazujoč to, ono ali
nekaj tretjega. Oni ne bodo sprejeli ničesar, razen preroka. To je popolnoma res. Kajti
prerok je edini, ki lahko vzame Božjo Besedo in postavi to na svoje mesto in je lahko
potrjen prerok. Oni bodo to verjeli. To je res.

38 Tako kot sem govoril z nekim Judom tam zgoraj v Benton Harboru, ko je ta John
Ryan, ki je bil skoraj vse življenje slep, prejel svoj vid. Odvedli so me tja čez v Davidovo
hišo in ta Rabin je prišel ven s svojo dolgo brado. Dejal je: »S kakšno avtoriteto si dal
Johnu Ryanu vid?«
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Dejal sem: »V Imenu Jezusa Kristusa, Božjega Sina.«

On je dejal: »Daleč od tega, da bi Bog imel Sina!« In on je dejal: »Vi ljudje ne
morete razdeliti  Boga na tri  dele in to dati  Judu,  delate tri  bogove iz  Njega,  vi  ste
skupina barbarov.«

Jaz sem dejal: »Jaz ga ne delim na tri dele.« Dejal sem: »Rabbi, ali bi bila za vas to
čudna stvar, če bi verjeli, da bi kdo izmed vaših prerokov povedal kaj napačnega?«

On je dejal: »Naši preroki ne govorijo nič napačnega.«

Jaz sem dejal: »O kom je govoril Izaija 9,6?«

On je dejal: »O Mesiji.«

Jaz sem dejal: »Torej, Mesija bo Človek - Prerok. Ali je to res?«

Dejal je: »Da, gospod. To je res.«

Jaz  sem dejal:  »Pokažite  mi,  kje  Jezus  ni  izpolnil  te  zahteve.«  Dejal  sem: »V
kakšnem odnosu bo Mesija - Prerok z Bogom?«

On je dejal: »On bo Bog.«

Jaz sem dejal: »To je res. Torej, sam si prišel do tega.« Tako pomagajte mi, ta Jud
je stal tam in solze so mu tekle po obrazu. Dejal je: »Slišala se bova nekoč pozneje.«

Jaz sem dejal: »Rabbi, ali ti to verjameš?«

In  on  je  dejal:  »Poglej,«  je  dejal,  »Bog  je  v  stanju,  da  iz  teh  kamnov  obudi
Abrahamu otroke.«

Jaz vem, da je on bil v Novi Zavezi. Dejal sem: »Res je, Rabbi. In sedaj, kaj je s
tem?«

Dejal je: »Če bom to pridigal, bom tam spodaj (saj veste, kje so njihova mesta tam
zgoraj), tam spodaj na ulici bom prosil za svoj kruh.«

Jaz sem dejal: »Jaz bi raje bil tam spodaj in prosil za kruh (Judi se še vedno držijo
denarja, saj veste. Vidite?), jaz bi raje… (In njihovo ime v zlatu…)« Jaz sem dejal: »Jaz
bi  raje  bil  tam spodaj  in  jedel  slane krekerje  ter  pil  vodo iz  reke vedoč,  da sem v
harmoniji z Bogom in resnico, kot pa da sem tukaj s svojim imenom na stavbi z zlatimi
črkami vedoč, da sem daleč od Boga. Vem, da je tako.« Ni me hotel več poslušati. In
odšel je noter.
39 To je to. Vi ne morete razdeliti Boga na dva ali tri dele in to imenovati: Oče, Sin,
Sveti Duh in narediti tri bogove ter to predati Judu. Sama njegova zapoved je: »Ne imej
drugih bogov, razen Mene. Jaz sem Gospod, tvoj Bog.« Kaj je dejal Jezus? Jezus je
dejal: »Poslušaj Izrael. Jaz sem Gospod, tvoj Bog.« En Bog in ne trije. Nikoli vam ne bo
uspelo tega predati njim. Ni preroka, ki bi kdajkoli govoril o treh bogovih. Vi tega ne
boste nikoli  slišali.  Ne. To je pogansko in brezbožno, od koder je pač to prišlo.  Da,
gospod.

40 Poglejte, toda ti preroki bodo prišli. Ne samo to… Preroki so sedaj v Razodetju 11.
Mi smo brali nekaj od tega in jaz želim, da vi to berete, medtem ko boste to preučevali
na kasetah in tako dalje. Oni so absolutno potrjeni preroki, z znamenji prerokov. Potem
bo Izrael to slišal.

Torej, za vas, moji prijatelji Jehovove priče, razumite sedaj, da teh 144.000 nima
nič skupnega z Nevesto. Ne obstaja niti najmanjši del Pisma, ki bi to podprl. Ne, gospod,
oni to niso. Oni so Judi! Izbrani, ki so poklicani ven v času zadnjih 3,5 let Danielovih 70
tednov. Torej, to je… Jaz nadaljujem s citiranjem, ne toliko vam, ljudje, ki ste tukaj,
ampak vi vidite, ljudje… Te kasete gredo vsepovsod. Vidite, vi to razumete. Vi me slišite,
kako se s citiranjem vračam nazaj na to, to je zaradi tega razloga.
41 Bodite sedaj pozorni. Vidite, kako so morali oni oslepeti… Ali vidite, kako so oni….
Jezus, oziroma Bog, je zaslepil Jude, da bi jim preprečil, da bi prepoznali Jezusa. Če bi
oni vedeli… Če bi oni samo vedeli, da je to bil… Če bi videli znak, ki ga je On naredil, če
bi oni bili v pravi poziciji - tako kot so bili v preteklosti pod zakonom, kjer jim je Bog
zapovedal o preroku, bi oni videli, da je to storil Jezus in bi dejali: »To je Mesija.« Zakaj
je bilo to tako?
42 Tisti v takratni dobi, katerih imena so bila zapisana v Jagnjetovi Knjigi življenja,
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Njegovi apostoli in tako dalje, so to videli in prepoznali. Zakaj drugi niso? Vidite? Ostali
so bili zaslepljeni. Oni tega niso mogli videti, oni tega še vedno ne vidijo. In oni tega ne
bodo videli, dokler se ne rodijo kot narod v enem trenutku. Beseda ne more izneveriti.
Zapomnite si, Beseda ne more izneveriti. Ni mi mar, koliko senzacij imate in kaj vse se
dogaja, Beseda kljub temu ne more izneveriti! To bo natanko tako, kot je Bog dejal, da
bo. Vidite?

43 Torej, mi spoznavamo, da se te stvari morajo zgoditi. In to je razlog, zakaj oni niso
prepoznali Jezusa, ko je On sebe v popolnosti predstavil kot Preroka. Celo mala stara
Samarijanka, ki je stala tam pri studencu… On ni bil nikoli v Samariji. On je samo odšel
gor in dejal, da mora iti po tej poti. In On je odšel tja gor in tam je bila ta majhna žena.
In v njenem stanju, bila je v boljšem stanju za sprejemanje evangelija, kot pa religiozni
duhovniki in njim podobni tistega časa. Ona je to storila. Zagotovo. Sedaj poglejte, toda
kljub celotni njihovi zavrnitvi je eden izmed njihovih najbolj cenjenih ljudi priznal, da so
oni vedeli, da je On bil učitelj, poslan od Boga.

44 Pogovarjal sem se z enim od najboljših doktorjev, ki obstajajo v južnih državah,
nedolgo tega v njegovi pisarni. Zelo uglajen specialist iz Louisvilla, resnično galanten
mož. In dejal sem mu, dejal sem: »Doktor, želim vas nekaj vprašati.«

On je dejal: »V redu.«

Dejal sem: »Opazil sem vaš medicinski znak, to palico. Vi imate kačo, ki je ovita
okrog palice. Kaj to predstavlja?«

On je dejal: »Ne vem.«

Jaz sem dejal: »To predstavlja sledeče: to je bil simbol Božanskega ozdravljenja,
ko je Mojzes v puščavi dvignil v zrak bronasto kačo, vidite, kar je bil samo en simbol,
samo  simbol  resničnega  Kristusa.«  Torej,  danes  je  medicina  simbol  Božanskega
ozdravljanja. In kljub temu, da mnogi med njimi v to ne verjamejo, pravi dobri zdravniki
to  verjamejo.  Toda nekateri  med njimi  ne verjamejo,  toda sam znak,  ki  ga nosijo,
pričuje o sili vsemogočnega Boga, ne glede na to ali oni to verjamejo ali ne. To je res.
Na medicinskem emblemu se nahaja bronasta kača, ki visi na palici.

45 Sedaj bodite pozorni na te Jude. Torej, na njihovih očeh je bila luskina slepila. Nič
niso mogli storiti. To je bilo tam in Bog je to postavil tja. In to je tam do dobe, ko jim je
bila dana obljuba s tema prihajajočima prerokoma. Vi lahko pošiljate misijonarje, lahko
počnete  karkoli  želite,  Izrael  do  prihoda  teh  dveh  prerokov  na  sceno  ne  bo  nikoli
spreobrnjen in to bo po vzetju poganske Cerkve. Nič več,  kot  lahko volovska doba
sprejme levji klic, kajti Bog je v Svoji Besedi dejal, da je izšel volovski duh. In v dobi
reformacije  je  izšel  Človek.  Vidite?  Vi  samo… To je  edina  stvar,  ki  so  jo  oni  lahko
sprejeli. In sedaj, oni so tam zaslepljeni. To je pravzaprav vse, kar se tega tiče.

Sedaj poglejte. Prihaja doba, ko bo s pogani zaključeno. Tam obstaja eno drevo in
korenina so bili Judi. In bilo je posekano in na divjo oljčno drevo so se vcepili pogani in
to je prineslo svoj sad. Torej, ko se ta poganska Nevesta poseka (to Nevestino drevo, o
katerem sem govoril) in bo to prineseno gor v Božjo prisotnost, bo Bog tukaj na stran
oddvojil od njih neverne pogane (zaspalo devico) in bo ponovno izvedel cepljenje. On je
obljubil, da bo to storil. In do tega časa morate vi samo vedeti, kje… Če vi veste, kam
greste, potem je v redu. Toda, če ne veste, zakaj, se spotikate v temi.

46 Torej, to bo takrat, ko bodo Judi v tisti dobi spreobrnjeni. Sedaj… Kot cerkvena
doba, pod silo maziljene obljube, bodo oni prejeli  Kristusa, toda vse tako dolgo ne,
dokler so znotraj pogani.

Torej, vidimo lahko, kakšno vrsto sporočila bosta ta dva preroka iz 11. poglavja
Razodetja pridigala. Torej, jasno lahko vidite, kaj bosta delala. Kajti ostanek, to je teh
144.000 predodrejenih, prejemajo Božji pečat.

47 Preberimo sedaj tole. Sedaj res pozorno poslušajte. Torej, jaz želim, da preberete z
mano, če lahko, ker se bom za trenutek vrnil nazaj. Sedmo poglavje - torej, to je med
šestim in sedmim Pečatom.

… Zatem sem…

Zatem, po teh stvareh - po teh Pečatih, ta šesti Pečat je bil odprt in to je obdobje
preizkušenj. Ali vsi to razumete? Ta šesti Pečat je bil odprt in začele so se preizkušnje.
Zatem, poglejte.
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Zatem sem videl štiri angele, ki so stali na štirih vogalih zemlje in zadrževali štiri
vetrove zemlje, da ne bi pihali ne na zemljo ne na morje ne v katero koli drevo. (Štirje
angeli.)

Nato sem videl drugega angela, ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel
pečat živega Boga. Z močnim glasom je zavpil štirim angelom, ki jim je bila dana oblast,
da škodujejo zemlji in morju: »Ne škodujte ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s
pečatom ne zaznamujemo služabnikov…«

Ne Neveste, ampak služabnikov. Ne sinov, temveč služabnikov. Izraelci so vedno
bili Božji služabniki. Cerkev so sinovi, vidite, skozi rojstvo. Izrael je Njegov služabnik.
Poglejte, na vsakem mestu, to je vedno… Abraham je bil Njegov služabnik. Mi nismo
služabniki, mi smo otroci, sinovi in hčere.

»…našega Boga na njihovih čelih.«

(Sedaj poglejte, našega Boga na njihovih čelih.)

In slišal sem število zaznamovanih (torej, jaz želim, da pazljivo poslušate naslednje
branje), sto štiriinštirideset tisoč zaznamovanih iz vseh rodov Izraelovih sinov:

48 On jih je perfektno imenoval. Torej, če se tukaj slučajno nahaja kdo in da se ima za
britanskega Juda, poslušajte, kako se to prinaša na plano. Vidite?

Iz Judovega rodu dvanajst tisoč zaznamovanih (imenovani so rod), iz Rubenovega
rodu dvanajst tisoč, iz Gadovega rodu dvanajst tisoč (opazujte sedaj vaše rodove).

Iz  Aserjevega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz  Neftálijevega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz
Manásejevega rodu dvanajst tisoč.

Iz  Simeonovega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz  Levijevega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz
Isahárjevega rodu dvanajst tisoč (Isahár, mislim da se tako izgovori).

Iz  Zábulonovega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz  Jožefovega  rodu  dvanajst  tisoč,  iz
Benjaminovega rodu dvanajst tisoč zaznamovanih s pečatom.

49 Torej, tu se nahaja dvanajst rodov in dvanajst tisoč iz posameznih rodov. Dvanajst
krat dvanajst je koliko? 144.000. Sedaj poglejte, vsi  so bili  izmed Izraelovih rodov.
Sedaj poglejte, po tem prihaja ena druga skupina. Torej, Nevesta je odšla. Mi to vemo,
toda opazujte to skupino, ki prihaja.

Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh
narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, ogrnjeni
v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje.

In vpili so z močnim glasom: »Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu, in v
Jagnjetu.«

Tedaj so vsi angeli, ki so stali vsenaokrog prestola in starešin ter štirih živih bitij,
padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga: »Amen. Hvala in slava, modrost in
zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen.«

Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin…

(Torej, on je tukaj pred starešinami, kot smo ga videli vse skozi Pečate.)

Tedaj je spregovoril nekdo izmed starešin in mi rekel: »Kdo so ti…?«

50 Torej, glede na to, da je bil Janez Jud, je on prepoznal svoje lastne ljudi. On jih je
videl s rodbinskimi simboli. Ali je to res? On jih je prepoznal in imenoval vsak posamezni
rod. Toda sedaj, ko je videl te, je on nekoliko zmeden. In starešina to ve, tako da je
dejal:

»Tile, ki so ogrnjeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« (Sedaj je Janezov
odgovor.)

Rekel sem mu: »Moj gospod, ti veš.«

(Janez ni poznal teh, vidite? Vse vrste rodov, jezikov in narodov.)

On pa mi je rekel: »To so tisti, ki so prišli iz velike stiske…«

(Z drugimi besedami, iz velike preizkušnje.)

»…in so oprali svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo.«
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Zato so pred Božjim prestolom in noč in dan služijo Bogu v Njegovem svetišču; in
On, ki sedi na prestolu, bo razpel Svoj šotor nad njimi.

Ne bodo več lačni in ne bodo več žejni in nič več jih ne bo žgalo sonce ne kakršna
koli pripeka.

Kajti Jagnje, ki sedi na sredi prestola, jih bo paslo in jih vodilo k izvirkom živih
vodá; in Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči.

51 Sedaj mi odpiramo… Mi gremo do Pečata. Ali ste opazili, oni so bili… Kot prvo, mi
sedaj  začenjamo;  Izrael  in  potem  vidimo  prečiščeno  cerkev,  ne  Neveste,  ampak
prečiščeno cerkev skozi preizkušnje, ki se pojavlja tukaj - veliko število zares iskrenih
src, ki prihajajo iz velike stiske. Ne Cerkev. Ona je že odšla, ta Nevesta. Tam je cerkev.
(Misli se na naravno cerkev, ki ni duhovna Nevesta - urednik.)

Torej,  mi  ugotavljamo  tam  čez,  nekoliko  kasneje,  kjer  je  Jezus  dejal,  da  bo
postavljen prestol in bodo stali na sodbi - vsak izmed njih. Torej, mi ugotavljamo, da so
ti ljudje bili zapečateni s pečatom živega Boga (Ali je to res?), ti Judi.

Kaj je pečat živega Boga? Torej, jaz nikogar od vas ne sprašujem ali da bi koga
prizadel. Jaz samo govorim, vidite? Ali ste vedeli, da so mnogi strokovnjaki, ki so pisali
na to temo, tukaj trdili, da je ta skupina, ki je oprana s krvjo, pravzaprav Nevesta? Ali
ste vedeli, da prav tako mnogi strokovnjaki trdijo, da je teh 144.000 Nevesta? Kakšna…
Tukaj se nekaj ne ujema…, v to tukaj, ker je sedaj tam nekaj napačnega.

52 Poglejte,  naši  adventistični  bratje  govorijo,  da  je  Božji  pečat  izpolnjevanje
sobotnega dne - Sabbata. Vi to veste. Jaz bi želel imeti vsaj en najmanjši delček Pisma o
tem, ki bi kazal na to, da je Sabbat ali izpolnjevanje sobotnega dne, dejansko Božji
pečat. Vidite, nekdo je enostavno naslikal to idejo. Toda če boste brali Efežanom 4,30,
tam govori: »Ne žalostite Božjega Svetega Duha, s katerim ste bili zapečateni do dneva
vaše odkupitve.« Da, gospod.

Ko se zaključi služba posredovanja, Kristus prihaja, da bi odkupil Svoje lastne… Vi
ste  zapečateni  -  ne do naslednjega prebujenja.  Ko ste  enkrat  zapečateni  s  Svetim
Duhom,  je  to  zaključeno  delo,  da  vas  je  Bog  sprejel  in  ni  odstopanja  od  tega.  Vi
govorite: »Torej, jaz sem to prejel, vendar sem se oddaljil.« Ne, vi tega niste imeli. Bog
je dejal, da to traja do dneva odkupitve. Torej, vi to samo razčistite z Njim. »Do dneva
vaše odkupitve.«
53 Poglejte, kot je tam bilo… Kot je bil tam ostanek v skladu z izborom (in ti Judi so
sedaj), ostanek po izboru iz dni Elijeve prve službe namenjene Judom, kjer je bilo 7000
vernikov, ki so bili ohranjeni z Božjo roko… Torej, tam je eno obdobje za ostanek, ki
prihajajo do svojega časa, da bi bili 144.000 po izboru, da bi sporočilo za ta čas… Tisti,
ki bodo verjeli temu sporočilu, bo teh 144.000.

Torej,  vi  pravite:  »Oh, počakaj  samo minuto,  brat.  Jaz ne vem nič  glede tega
izbora. Dobro, jaz o tem tam nikoli nisem bral.« V redu. Poglejmo ali je to v redu ali ni.
Vrnimo se nazaj k Mateju in se tu zaustavimo ter poglejmo, če bomo lahko kje glede
tega našli kaj malega. Jaz sedaj verjamem, da imam prav. (Jaz tega nisem zapisal tukaj,
ampak mi je enostavno prišlo na misel.) Vzemimo na koncu, to je 30. vrstica, kjer smo
bili sinoči - na koncu šestega Pečata v 30. vrstici.
54 Sedaj preberimo to in poglejmo, do kje smo prišli. To je 31. vrstica. Vidite? Oni
bodo videli Sina Človekovega, kako prihaja v slavi. Torej, 31. vrstica (Matej 24,31):

Poslal  bo  svoje  angele  ob  močnem  donenju  trobente  in  zbrali  bodo  Njegove
izvoljene od štirih vetrov, od konca do konca neba.

55 Ti izbrani bodo prišli. Kaj je to - to obdobje trpljenja. Bog bo poklical Svoje izbrane
in to so Judi tistega časa - izbrani. Sveto Pismo govori o tem. Pavel govori o tem. Glede
na izbor jih bo tam 144.000 (glede na izbor), ki bodo verjeli sporočilu in dobesedno na
milijone jih bo tam.

V Palestini jih je bilo v času Elijevega prerokovanja več milijonov in od teh milijonov
je bilo  rešenih 7000.  Torej,  glede na izbor,  kjer  se na milijone Judov zbira  v  svoji
domovini (oni so postali narod), tam jih bo na milijone, toda samo teh 144.000 izbranih
bo vzetih. Oni bodo slišali sporočilo.

56 Ista stvar je tudi v poganski cerkvi. Obstaja Nevesta in ona je izbrana in ona bo
poklicana  v  skladu  z  izborom.  Poglejte,  vse  to  popolnoma tipizira  Cerkev,  izbrane
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vernike, ostali ne verjamejo. Vi to lahko enostavno rečete. Vi lahko človeku poveste
resnico in  naj  bo to dokazano z  Besedo in  potem potrjeno,  on pravi:  »Jaz tega ne
verjamem.«

Vi lahko samo… Ne norčujte se več s tem. Jezus je dejal, da tega ne počnite. Dejal
je: »To je kakor metanje biserov pred svinje.« Dejal je: »Samo pustite jih pri miru. Oni
se bodo vrnili in vas pohodili z nogami. Norčevali se bodo iz vas. Samo pojdite naprej in
jih pustite. Kajti, če slepi vodi slepega…«

57 Nedolgo tega sem odšel  do nekega moža. Pravzaprav je on prišel  k meni.  Vse
naokrog je razpravljal in bil proti Božanskemu ozdravljenju. Prišel je in dejal: »Jaz ne
verjamem v tvoje Božansko ozdravljenje.«

Dejal  sem: »Moj, mislim da vam to ne bo naredilo nič dobrega, ker ga jaz niti
nimam.« Dejal sem: »Toda Bog je popoln.«

On je dejal: »Takšne stvari ne obstajajo.«

Jaz sem dejal: »Ti si s svojo izjavo prepozen, kolega. Ti si predolgo čakal na to.
Morda bi  lahko to izpodbijal  pred nekaj  leti.  Toda sedaj  je eno drugo obdobje -  na
milijone jih je, ki pričujejo o tem.« Dejal sem: »Ti si sedaj prepozen, prijatelj, da bi to
govoril.«

On je dejal: »Dobro, jaz tega ne verjamem, meni je vseeno, kaj ti delaš.«

Dejal sem: »Zagotovo da ne. Ti tega ne moreš.«

On je dejal: »Oslepi me!« Dejal je: »Če imaš Svetega Duha, kot ga je imel Pavel,«
je dejal, »me oslepi.«

Dejal sem: »Kako naj to naredim, če si pa že slep?« Dejal sem: »Tvoj oče te je
zaslepil za resnico.« Dejal sem: »Ti si že slep.«

In on je dejal: »Jaz tega ne bi verjel, ni mi mar, kaj lahko storiš, s koliko dokazi
lahko to dokažeš ali karkoli podobnega, jaz še vedno tega ne verjamem.«

Dejal sem: »Zagotovo. To ni bilo za nevernike, to je bilo samo za vernike.«

58 Kaj je bilo to? Vidite, vi potem veste, da je izven izbora. Nikar se ne norčujte iz
tega, sploh ne. Jezus je naredil isto stvar. On je dejal: »Samo pustite jih. Če slepi vodi
slepega, ali ne bosta oba padla v jamo?« Toda ko On pride do majhne prostitutke, jo to
vžge. Kaj je bilo to? To je bilo izbrano seme, ki se je nahajalo tam. Vidite? Ona je ravno
takrat to videla.

Ko je to prišlo do Petra, tam je bilo izbrano seme, vidite in oni so to videli. »In vse
to je Oče dal (dal, preteklik), dal Meni, oni bodo prišli. Oni bodo prišli k Meni.« Oh, moj,
jaz to ljubim. Da, gospod. Poglejte, verniki  to verjamejo, neverniki  tega ne morejo
verjeti. Torej sedaj, če želi kdo razpravljati okrog kačjega semena in ostalih stvari in jim
vi to poskušate pokazati, pa oni tega ne bodo hoteli  poslušati, samo pojdite vstran.
Pustite jih pri miru. Vidite, Bog ne razpravlja in tega ne počnejo niti Njegovi otroci.
59 Poglejte,  Božjih  144.000 izbranih  Judov se  ne priklanja  zveri,  denominacijam,
podobi ali čemurkoli. Čeprav je njihov narod v tem času v zavezi - Izrael je v zavezi,
toda tukaj je teh 144.000, ki tega ne bodo storili. To so izbrani.

Ista stvar je sedaj tudi tukaj v poganski cerkvi. To je ena izbrana skupina. Vi jih ne
morete odvleči v takšne stvari. Oni tega ne bodo verjeli. Ne, gospod. Ko jih enkrat udari
Svetloba, to pravzaprav vse končuje. Oni vidijo, da se dogaja, potem oni to vidijo, da je
potrjeno in dokazano na ta način, oni gledajo dol v Sveto Pismo in vidijo, da Beseda
samo gre… Vi se lahko samo prenehate norčevati iz tega, ker oni to verjamejo. To je
vse. To je vse. Čeprav oni tega ne morejo pojasniti, vendar vedo, da so to dobili. Tako
kot sem to povedal:  »Obstaja veliko stvari,  ki  jih jaz ne morem pojasniti,  toda jaz
vsekakor vem, da je to resnično.«

60 V redu. Ta čas je bil med šestim in sedmim Pečatom, ko je On poklical ta narod in
Jezus je govoril o tem v 24. poglavju Mateja, v 31. vrstici, kot smo to pravkar prebrali.
Vidite? Trobente tukaj… Ti dve priči… Ko se oglasijo trobente… To je trobenta dveh prič,
v obdobju milosti  za Jude. Zadonela je ena trobenta -  poglejte,  ena trobenta se je
oglasila. On je dejal: »Ob donenju trobente.« Sedaj poglejte tukaj v 31. vrstici.

»Poslal  bo  svoje  angele  (ne  enega,  vidite,  dva  od  njih)  ob  močnem donenju
trobente.« Kaj je to? Ko se Bog pripravlja, da bi spregovoril, je tam donenje trobente.



SEDMI PEČAT 13

To je vedno Njegov glas, ki  kliče na bitko. Vidite? Bog govori.  Ta dva angela bosta
nastopila ob donenju trobente. In ali ste opazili, na koncu sporočila zadnjega angela se
je oglasila trobenta: sporočilo prvega angela, trobenta je zadonela, drugega angela,
trobentaje zadonela, ko je On to poslal.

61 Poglejte. Ko so bili Pečati razodeti, so oni vsi bili v eni veliki Božanski stvari, da bi
poklicali  skupino ljudi  ven.  Tam je zadonela ena trobenta in sedem Pečatov je bilo
prelomljenih.

Poglejte, zbral je svoje izbrane Jude iz štirih zemeljskih vogalov… On je omenil šest
Pečatov, kot smo to videli, vendar ne sedmega Pečata. On tukaj o sedmem Pečatu ni
povedal nič. Vidite, takoj zatem se 32. vrstica obrača v zgodbo, v čas klicanja izbranih
Judov.

62 Torej, poglejte sem. Vidite? »Poslal  bo angele ob močnem donenju trobente in
zbrali bodo izvoljene od štirih strani neba.« Torej, On začenja. Vidite, On tukaj nič ne
govori  o sedmem Pečatu. Vidite? On je govoril  o šestem Pečatu, o prvem, drugem,
tretjem, četrtem, petem in šestem - toda poglejte:

Od smokvinega drevesa pa se  naučite  priliko:  Kadar  njegova veja  postane že
mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli vse to,
védite, da je blizu, pred vrati.

63 To zadnje… To vprašanje, ki so Ga vprašali: »In kakšno bo znamenje konca sveta?«
Ko boste videli Jude… Ko boste videli, da so se zgodile te ostale stvari, boste vedeli, kaj
se bo zgodilo. Torej, ko boste videli te Jude… Govoril je Judom.

Torej poglejte. Kateri skupini je On govoril? Poganom? Ne, temveč Judom! Judom,
ali vidite? Torej, On je dejal: »Zaradi Mojega Imena vas bodo sovražili vsi narodi,« in
tako dalje. Torej, ko je On dejal… Vi boste videli Jude, ko bodo tam čez začeli spuščati
svoje poganjke, ko bo to… Izrael se bo začel vračati nazaj, prispel bo v svojo deželo. Ko
oni prispejo tja, je Cerkev pripravljena na vzetje in tam so ostala samo tri leta in pol do
konca starega sveta. In ta gre naravnost v kaos in pride Milenij z novo zemljo. Dejal je:
»To je tik pred vrati.«

64 Torej, 1000 let na zemlji je samo en dan pred Bogom. In tri leta in pol, koliko je to?
To je tako malo sekund v Božjem času. To je razlog, zakaj je On dejal: »Je pred vrati.«
»Resnično vam povem, ta generacija ne bo prešla (ti ljudje ne bodo umrli), dokler se te
stvari… Kaj? Kaj se ne bo končalo? Oni so ves čas poskušali na zemlji pobiti vse Jude.
Oni ne bodo nikoli sposobni tega narediti.

Toda poglejte, sama generacija Judov, ki je videla vrnitev v Palestino, ta generacija
bo videla te stvari, kako se dogajajo. In komaj v zadnjih dveh letih je on postal… V
popolnosti je postal narod s svojim lastnim denarjem in z vsem. Tam je on.

65 Torej, na čem smo mi, prijatelji? Pečati in vse ostalo se odpira - mi prihajamo tukaj
ravno vmes.  Tukaj  je  to.  Poglejte,  kje sedimo? Upam, da ste razumeli.  Jaz nimam
izobrazbe. Jaz vem, kaj govorim. Toda mogoče vam tega ne morem pojasniti, da bi vam
bilo smiselno. Toda jaz upam, da Bog vzame besede, ki so zmedene in jih razdeli na
pravi način, vidite in da vam da to vedeti, kajti mi smo pred vrati. Mi smo tukaj na
koncu časa.

Sedaj poglejte. Vidite, ravno sedaj se On obrača k Judom in na koncu časa On
govori, kaj se bo zgodilo. Mi vemo, da so sedaj (mi vemo, mi se dobro zavedamo), da so
rodovi razkropljeni. Oni so bili 2500 let. Bilo je prerokovano, da bodo razkropljeni na štiri
konce vetrov. Ste vedeli to? Mi smo to vedeli. Seveda, ni se nam potrebno vrniti nazaj,
da bi to vzeli, ker imam tukaj nekaj zelo pomembnega, za kar želim, da vi vidite, ker ste
postali preveč utrujeni in jaz izčrpan.

Poglejte, čeprav ne poznajo svojih rodov, jih Bog pozna. Jaz to preprosto ljubim. Vi
veste,  On je celo dejal:  »Vsak las na vaši  glavi  je  preštet.« Poglejte,  On ne izgubi
ničesar. »Jaz ga bom obudil v zadnjih dneh.«

Čeprav so oni izgubili svoje rodovne zastave in svoje… Kdo je kdo in ali so oni to ali
ono… Oni ne vedo, ali so iz Benjaminovega ali iz Rubenovega ali iz Isahárjevega ali od
koderkoli pač so. Toda kakorkoli, Bog jih je poklical sem.

66 Poglejte, mi vemo, da je celo vsak rod (to je rodovnik ali  kakorkoli  bi ga želeli
poimenovati ali zgodovina ali…), rodovne pozicije niso več skupaj. Oni so razkropljeni



SEDMI PEČAT 14

vse naokrog. Judi, ki so zbrani v Jeruzalemu niso… Oni sploh ne poznajo svojih rodov.
Oni nimajo več rodovnega ozadja ali česarkoli. Vse, kar vedo je, da so Judi. Za njih je
prerokovano, da bo tako povsod v svetu.

Torej, njihove knjige so bile uničene. Oni ne vedo… Vi jih vprašate: »Iz katerega
rodu si?«

»Jaz ne vem.«

»Iz katerega…?«

»Jaz ne vem.« Nekdo je iz Benjaminovega, eden iz tega in drug iz onega. Oni ne
vedo, od kod so. Njihove knjige so se uničile v vojnah in pred 2500 leti… Edina stvar, ki
jo vedo je, da so Judi. To je vse. Tako, oni vedo, da so se vrnili v svojo domovino. Oni
niti…

67 Toda poglejte, v Razodetju 7 smo brali tole: 12.000 iz vsakega rodu. Od izbranih,
od  vseh  teh  se  nahaja  12.000 iz  vsakega  rodu,  ki  so  izbrani  in  tukaj  so  dejansko
postavljeni na pravilen način. Oh, moj! Kaj so oni? Oni so v rodovnem redu. Toda kljub
temu, oni  tega še ne vedo, toda spoznali  bodo. Oni so v rodovnem redu. Kdo bo v
rodovnem zaporedju? To ne bodo navadni Judi,  ne, temveč tisti,  ki  so izbrani - teh
144.000  bo  postavljenih  po  rodovnem  zaporedju.  Oh,  moj!  Kako  bi  vam  želel  to
pokazati. Mi ne bomo šli v to, toda to je točno to, kar bi Cerkev morala biti, v pravilnem
redu!

68 Torej, jaz želim, da ste pozorni in da berete to z mano, samo za minuto. Torej,
tukaj je nekaj, česar morda nikoli niste opazili, v rodovnem klicanju. Nedolgo tega sem
vam dejal, da berite od Razodetja 7. Berite skupaj z mano in opazujte te rodove. V
Razodetju 7 Dan in Efraim manjkata in sploh nista prišteta med njih. Ali ste to opazili?
Jožef in Levi sta zamenjala njuni mesti. Ali ste to opazili? Dan in Efraim nista tam. Ne,
gospod. Toda Jožef in Levi sta zamenjala mesti z Danom in Efraimom. Zakaj? Večno
spominjajoči  Bog se spominja vsake obljube v Svoji  Besedi.  (Oh, jaz bi  želel  o tem
pridigati.) Bog ničesar ne pozablja, čeprav je to morda tako videti.

Tako, kot je On dejal Mojzesu… Izrael je bil tam spodaj 40 let. Oni so morali biti
tako dolgo. On je dejal Abrahamu, da se bo njegovo seme potikalo v tuji deželi in da jih
bo potem On izpeljal z močno roko. Toda potem je dejal Mojzesu: »Jaz se spominjam
Svojih obljub in Jaz sem prišel dol, da uresničim to, kar sem dejal.« Bog ne pozablja. On
ne pozablja Svojega prekletstva in ne pozablja Svojih blagoslovov. Za vsako obljubo, ki
jo je On izrekel, On za njo stoji.

Tukaj je razlog, zakaj sta ta dva manjkala.

69 Torej če ste bili pozorni. Sedaj preberimo… Jaz želim, da to sedaj berete z mano.
Odprite v 5. Mojzesovi knjigi 29. vrstico, 29. poglavje raje. Tukaj je razlog, zakaj ta dva
rodova nista tam. Vse mora imeti svoj razlog. 5. Mojzesova knjiga - mi želimo vzeti 29.
poglavje 5. Mojzesove knjige. Torej, naj nam Gospod pomaga, da bi lahko to sedaj
razumeli. Torej, mi želimo začeti v 5. Mojzesovi knjigi, v 29. poglavju in v 16. vrstici.
Torej poslušajte, Mojzes govori:

Saj veste, kako smo prebivali v egiptovski deželi in kako smo hodili sredi narodov,
mimo katerih ste šli.

Videli ste njihove ostudnosti in malike, les in kamen, srebro in zlato, ki so pri njih.

(Vsakdo je nosil kakšno majhno stvar ali kaj takega - majhen kip svete Cecilije. Vi
veste, nekaj takšnega. Vidite?)

Naj ne bo… (Poslušajte!) Naj ne bo med vami moškega ali ženske ali družine ali
rodu, katerega srce bi se danes odvrnilo od GOSPODA, našega Boga, da bi šel služit
bogovom tistih narodov. Naj ne bo med vami korenine, ki rodi strup in pelin.

Naj se nihče, ki sliši besede te zakletve, ne blagoslavlja v svojem srcu in naj ne
reče: »Srečen bom, čeprav bom hodil v zakrknjenosti svojega srca.«

70 Vidite, ljudje govorijo: »Oh, On blagoslavlja samega sebe.« Saj veste, prekriža se
ali kaj podobnega, kot to delajo sedaj - ista stvar. Ali vidite? Ali vidite, to je poganska
lastnost  kot  barbarstvo.  On blagoslavlja samega sebe v svojem srcu,  v svoji  lastni
domišljiji, v svojem lastnem umu…

To bi pogubilo napojenega z žejnim vred.
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(Samo pijte, govorijo: »To nima nič skupnega s tem, kako dolgo hodite v cerkev, je
vse v redu.« Potem.)

GOSPOD mu ne bo hotel odpustiti, ampak se bo vnela GOSPODOVA jeza in njegova
gorečnost proti temu človeku, in vse prekletstvo, zapisano v tej knjigi…,

(Ne jemljite niti ene besede od tega, niti ne dodajajte kakšne k temu. Vidite?)

…se bo zgrnilo nadenj in GOSPOD bo izbrisal njegovo ime izpod neba.

(To je, dokler je on tukaj na zemlji - izpod neba.)

GOSPOD ga bo v njegovo nesrečo izločil iz vseh Izraelovih rodov po prekletstvih
zaveze, ki je zapisana v tej knjigi postave.

71 Zaradi tega, če bo katerikoli človek služil idolu ali nosil idola na sebi ali blagoslavljal
sebe v svoji lastni domišljiji  svojega uma in služil idolom, je Bog dejal: »Mož, žena,
družina ali rod, njegovo ime bo popolnoma izruvano ven od ljudi.« Torej, ali je to res?
Kakšna resnica! Malikovalstvo je naredilo isto stvar v cerkvi že pred leti in to počne tudi
danes.

Sedaj bodite pozorni. Poglejte, kako antikrist poskuša narediti eno anti-gibanje.
Koliko od vas ve, da hudič tipizira in modelira po Božjih stvareh? Kaj je greh? To je
pravilna stvar, ki je sprevržena. Kaj je laž? To je napačno razložena resnica. Kaj je
prešuštvo? To je pravično in legalno delo, ki je napačno narejeno. Vidite?

72 Torej, ko poskuša storiti to, meče ime ven. Ali ste v cerkvenih dobah opazili, ista
zver, ki dela službo podobam umrlih ljudi in tako dalje, je poskušala vreči Ime Gospoda
Jezusa Kristusa ven in mu dati nazive, kot so Oče, Sin in Sveti Duh. Ista stvar je s tem
prekletstvom izza tega, kot je to. Dan in Efraim sta naredila točno to pod hinavščino
Izraelskega kralja - enega prevaranta, Jeroboama.

Sedaj  poglejte  v  1.  Knjigo Kraljev,  12.  poglavje.  Jaz  vem, da smo mi… To mi
postavlja ozadje tega, od česar smo odvisni, to kar mi vidimo. 1. Kraljem, jaz želim iti k
12. poglavju, od 25. do 30. vrstice.

Jerobeám je zgradil Sihem v Efrájimskem pogorju in v njem prebival. Od tam je šel
in zgradil Penuél.

Potem je Jerobeám razmišljal sam pri sebi (Ali vidite domišljanje njegovega srca?):
»Zdaj se bo kraljestvo spet vrnilo Davidovi hiši.

(On se je zbal, vidite, ker bi ljudje lahko odšli ven.)

Če bo to ljudstvo še hodilo darovat v GOSPODOVO hišo v Jeruzalem, se bo srce
tega ljudstva vrnilo k njegovemu gospodarju, Judovemu kralju Roboámu; ubili me bodo
in se vrnili k Judovemu kralju Roboámu.«

Kralj se je posvetoval, naredil dve zlati teleti in rekel ljudstvu: »Dovolj dolgo ste
hodili v Jeruzalem. Glej, Izrael, to sta tvoja bogova, ki sta te izpeljala iz egiptovske
dežele!«

In postavil je eno v Betelu, drugo pa je dal v Dan.

To pa je vodilo v greh, ker je ljudstvo hodilo pred eno v Betelu in pred drugo do
Dana.

73 Vidite? Efraim v Betelu in v Danu in postavili so idole ter odšli ven, da bi to slavili.
In mi smo tukaj že tik pred dobo Milenija, toda Bog se še vedno spominja tega greha.
Oni niti niso všteti. Amen! Slava! Pravzaprav tako zagotovo, kot se On spominja vsake
dobre obljube, se On spominja tudi vsakega zla. Samo spomnite se… To je razlog, zakaj
jaz to verjamem, prijatelji... Jaz sem vedno poskušal stati s to Besedo, ne glede na to,
kako čudno je to videti.

Vidite? Torej, oni tam ne bi mislili o tem. Oni niso tedaj razmišljali o tem. Mislili so:
»Dobro, to bo nekako prešlo.« V redu, toda oni so tukaj, oni so tu čez na prizorišču te
Milenijske dobe, kjer so njihova imena in rodovi izbrisani ven izmed ostalih, ker so služili
idolom, kar je Bog preklel.

Ali ni On dejal, da sovraži nikolajevce in Jezabelo? Izogibljite se tega. Ali ni On
dejal, da bo ubil Jezabeline hčere s smrtjo, kar je večna ločitev od Njegove prisotnosti?
Temu sploh ne zaupajte. Pojdite vstran od tega. Tako, da se Bog vsega spominja. Bodite
pozorni.
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74 Ali  ste  tam  opazili,  da  bi  to  moralo  biti  izbrisano?  Zakaj?  Pod  nebom ni  bilo
posredniške žrtve, ki bi mu lahko dala Svetega Duha, da bi videl te stvari, toda on je
vsekakor to storil v svojem sebičnem umu. Toda Ezekiel v svoji viziji Milenija, on jih vidi
v popolnem redu - Ezekiel, če želite to prebrati. Samo zapišite si to in si boste lahko
prebrali, da bi prihranili čas. Ezekiel 48,1-7 in prav tako preberite tudi od 23-29. Ezekiel
je videl vsak rod v pravilnem redu.
75 V redu. In prav tako jih Janez v Razodetju 14 ponovno vidi v rodovnem zaporedju.
To je res. Vsak rod je na svojem mestu. Kaj se je zgodilo? Vi se spominjate, da je On
dejal: »Pod nebom,« bo njegovo ime izbrisano iz rodovnega reda. Tako dolgo, kot je on
bil pod nebom, ga več ne bo. In teh 144.000 je še vedno tukaj v rodovnem delu. Točno!
Toda ali vidite, oni so bili zaslepljeni, oni so imeli samo žrtve bikov in koz. Vidite?

Torej, poglejte. On jih je izbrisal pod nebom. Toda pogani v dneh Svetega Duha v
nasprotju s tem, da je vaše ime bilo popolnoma odstranjeno iz Knjige življenja, ne bodo
nikoli imeli opravičenja v tem svetu, niti v svetu, ki prihaja. Ali je to res? Na tem mi
stojimo. Izrael pod kozami, ovcami - oni so imeli mesto in vse dokler so bili tukaj na
zemlji, sta njihova rodova manjkala. Onadva nista mogla biti nikoli vključena.

76 Torej, ko jih je On tam čez poklical, teh 144.000, sta ta dva manjkala. To je res.
Sploh nista bila prišteta med njih. In namesto Dana in Efraima sta vstavljena Jožef ter
Levi. Torej, vi lahko gledate na to. To je natanko pred vami, vidite? In tam je Božja
obljuba, tam daleč nazaj, na stotine in stotine let pred tem.

Torej, kaj se je zgodilo? Oni so bili prečiščeni v obdobju strašnega trpljenja. Torej,
če bo Bog prečistil to devico, ki je bila ena dobra žena, vendar je pozabila napolniti svojo
svetilko z oljem in jo bo On tam skozi preganjanje prečistil, bo On postavil te rodove
točno tja zaradi iste stvari in jih očistil v obdobju trpljenja, ker je to eno čiščenje. To je
sodba. Toda vi vidite, oni zatem…

77 Poglejte sem. Tukaj se pojavlja teh 144.000 po prečiščevanju Izraela in tukaj se
prav tako pojavlja… Zaspala devica prihaja prečiščena in ima na sebi  bela oblačila.
Vidite? Kako popolno, kako čudovito je to!

Prav tako kot Jakob v času nadlog. Vidite? Jakob v času nadlog… On je naredil
nekaj narobe. Toda on je šel skozi čas prečiščevanja, ker je napačno postopal s svojim
bratom Ezavom. Vidite? On ga je prevaral, da bi dobil pravico prvorojenstva. Zato je
moral najprej preiti skozi očiščevanje, preden bi njegovo ime lahko bilo spremenjeno iz
Jakoba v Izrael, kar je bil tip Božjega reda, tipiziran za danes.

78 Torej, mi se bomo obrnili k 8. vrstici, oziroma k 1. vrstici, mislil sem na 8. poglavje,
Razodetje 8,1. Jaz vem, da ste utrujeni in jaz samo… Poskušajte poslušati samo nekaj
minut. In Bog nebes naj nam pomaga. To je moja molitev.

Mi se moramo spomniti, da je sedmi Pečat konec časa in vseh stvari. Stvari, ki so
zapisane v Knjigi sedmih Pečatov (odpečatile so načrt odkupitve še pred stvarjenjem
sveta), se končujejo v vsakem delu. To je konec. To je konec borbenega sveta. To je
konec borbene narave, to je konec vsega. Tam je tudi konec Trobent. To je konec Čaš.
To je konec zemlje. To je celo tudi konec časa. Čas se izteka, Sveto Pismo tako govori.

Matej, 7. poglavje… Mislil sem Razodetje, 10. poglavje in od 1. do 7. vrstice. Čas se
izteka. Angel je dejal: »Časa več ne bo,« ko se bodo v teh… V teh dneh se bodo zgodite
te velike stvari. Vse se izteka v tem času, na koncu tega sedmega Pečata.

79 Poglejte,  to je konec cerkvenih dob.  To je konec sedmih Pečatov.  To je konec
Trobent. To je konec Čaš in celo najava Milenija. To je v sedmem Pečatu.

To je kot izstrelitev rakete v zrak. In tukaj eksplodira raketa in ona gre navzgor in
potem ponovno eksplodira. Ona izvrže pet zvezd. Ena od teh zvezd eksplodira in iz tega
nastane pet zvezd. In potem ena od teh zvezd eksplodira in od te eksplozije nastane pet
novih  zvezd.  Vidite?  Potem to  izginja.  To  je  to,  kar  je  sedmi  Pečat.  On enostavno
končuje čas tega sveta. To končuje čas za to, končuje čas za tisto, to končuje čas za to,
končuje čas… Vse se preprosto končuje v sedmem Pečatu.
80 Torej, kako bo On to storil? To je tisto, kar mi ne vemo, mar ne? Mi tega ne vemo.
To je celo čas za vse te stvari in vstop v Milenij. Poglejte, to prelamljanje Pečata je bilo
tako veliko, da je v nebesih zaradi tega nastala za kake pol ure tišina. Torej, ali je to
veliko? Kaj je to? Zaradi tega so nebesa onemela. Nobena stvar se ni niti premaknila za
pol ure.
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Torej, pol ure morda sploh ni dolgo, če se imate dobro. Toda v negotovosti med
življenjem in smrtjo se to zdi kot Milenij. Bilo je tako mogočno, da Jezus tega ni nikoli
omenjal  -  niti  pike  od  tega.  Janez  sploh  ni  mogel  pisati  o  tem.  Ne,  njemu je  bilo
prepovedano, da bi tukaj pisal. Vidite, tam je bilo samo… On samo… On ni pisal, toda
bila je samo tišina.

81 In štiriindvajset starešin, ki so stali pred Bogom in so igrali na svoje harfe, so na te
harfe prenehali igrati. Angeli v nebesih so prekinili s svojim petjem. Razmišljajte, sveti
kerubini in serafini, ki jih je Izaija videl v templju s šestimi nizi - ali s tremi pari kril - z
dvema preko obraza, z dvema preko nog in za letenje. In oni so dan in noč pred Bogom
in vzklikajo: »Svet,  svet,  svet  je Gospod Bog,  vsemogočni!« In celo ko so vstopili,
oziroma prišli v tempelj, so se stebri templja premaknili zaradi njihove prisotnosti. In ti
sveti serafini so umolknili. Angeli so prenehali peti! (Fjuu!) Leteči v Božji prisotnosti,
prepevajoč: »Svet, svet, svet,« - oni so utihnili.

Noben angel ni prepeval, ni slavil, ni bilo oltarske službe, ni bilo ničesar. Tam je bila
tišina, molk, v nebesih je bila mrtva tišina za pol ure. Celotna nebeška vojska je bila v
tišini za pol ure, ko je bil ta skrivnostni sedmi Pečat knjige Razodetja prelomljen. Samo
razmišljajte o tem. Toda to se je prelomilo. Jagnje je to prelomilo. Veste kaj? Oni so bili
v strahospoštovanju pred tem, jaz verjamem. Oni tega niso vedeli. Tam je bilo to, oni so
se pravkar zaustavili. Zakaj? Kaj je bilo to?
82 Torej, nihče od nas ne ve tega. Toda jaz vam bom povedal, po svojem razodetju
tega. Jaz nisem nagnjen k fanatizmu. Tudi če sem, se tega ne zavedam. Vidite? Jaz se
ne predajam takšnim zanesenjaštvom in sanjarjenjem. Povedal sem nekatere stvari in
so bile morda nekaterim ljudem čudne. Toda ko se pojavi Bog in to podpre ter to potrdi
in reče, da je to resnica, potem je to Božja Beseda. To lahko deluje zelo čudno. Vidite?

In sedaj, tako gotovo, kot jaz stojim tukaj na tem odru, imam razodetje, ki  je
odkrilo… To je v trojnem namenu. O tem vam bom govoril z Božjo pomočjo, o trojnem
namenu tega. In potem boste vi… Preidimo najprej skozi to. Tukaj je razodetje, da bi
začel... Želim vam povedati, kaj je to. To, kar se dogaja je, da je teh sedem Gromov, ki
jih je on slišal, ko so zagrmeli in mu je bilo prepovedano to zapisati… To je tisto, kar je
skrivnost v ozadju teh sedmih zaporednih Gromov, ki so se oglašali.
83 Torej, zakaj? Dokažimo sedaj to. Zakaj? To je ena skrivnost, o kateri nihče ne ve
ničesar. Janezu je bilo prepovedano, da piše o tem - nobenega simbola o tem. Zakaj? To
je razlog, zakaj v nebesih ni bilo aktivnosti. To bi morda lahko razkrilo skrivnost. Ali
sedaj to vidite? Če je to tako veličastno, mora biti vključeno, ker se to mora zgoditi, toda
ko je sedem Gromov…

Sedaj poglejte, ko je sedem angelov prišlo naprej, da bi zatrobili v svoje trobente,
je bil tam en Grom. Ko je bil zbran Izrael, je bila tam ena Trobenta. Ko časa več ne bo,
zadnja Trobenta, en Grom... Toda tukaj je sedem jasnih Gromov, točno po vrsti: ena,
dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, popolno število. Sedem Gromov po vrsti, ki se oglašajo,
ne… Enostavno proizvajajo ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem sekvenc. Nebesa niso
mogla pisati o tem. Nebesa niso mogla vedeti nič drugega, zato ker se ni moglo nič
nadaljevati.  To je čas počitka. To je bilo tako veličastno, da je bilo skrito celo pred
angeli.

Torej zakaj? Če bi Satan prispel do tega, bi lahko temu zelo škodoval. Obstaja ena
stvar, o kateri on ne ve nič. Torej, on lahko spodkoplje vse, kar želi in imitira katerokoli
vrsto daru (upam, da se vi učite iz tega), toda on ne more poznati tega. To v Besedi niti
ni bilo napisano. To je popolna skrivnost. Angeli in vse drugo je obmolknilo. Če bi oni
naredili kakšen gib, bi lahko to kaj razkrilo, tako da so enostavno obmolknili, prenehali
so igrati na harfe. Vse je prenehalo.
84 Sedem - Božje popolno število. Sedem, popolnoma točno po vrsti. Sedem Gromov
se je oglasilo skupaj, kot da nekaj izgovarjajo, črko za črko. Poglejte, v tistem času je
Janez začel  zapisovati,  vendar je On dejal: »Nikar ne zapisuj tega.« Jezus ni  nikoli
govoril o tem. Janez tega ni mogel zapisati. Angeli niso nič vedeli o tem.

Kaj je to? To je stvar, za katero je Jezus dejal, da niti angeli v nebesih ne vedo nič
o tem. Vidite? Niti On sam tega ni vedel. Dejal je, da bo samo Bog to vedel. Toda On
nam je dejal, ko bomo videli ta znamenja, ki bodo nastopila… (Torej, ali vam je kaj
jasno? V redu.) Poglejte, mi vidimo, kako se te stvari začenjajo dogajati. Vidite? Če bi se
Satan dokopal do tega…
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85 Če vi želite, da se nekaj zgodi… Sedaj boste morali vzeti mojo besedo o tem. Če jaz
načrtujem, da bi nekaj naredil, jaz vem, da ni potrebno tega povedati vsem. Ne to, da bi
oseba povedala, toda Satan bi to slišal, vidite? On tega ne more dobiti tam v mojem
srcu, vse dokler ima to Bog zaprto s Svetim Duhom, tako da je to med mano in Bogom.
Vidite? On ne ve nič o tem, dokler jaz tega ne izgovorim in potem on to sliši.

In  jaz  bom poskušal… Jaz  povem ljudem,  da  bom naredil  neko  stvar  in  samo
poglejte hudiča, kako uničuje vsako kolo, ki bi lahko prispelo tja, vidite, da bi me glede
tega premagal. Toda če dobim razodetje od Boga in pravzaprav ne povem nič o tem,
potem je to drugače.

Zapomnite si, Satan bo poskušal z imitacijo. On bo poskušal imitirati vse, kar bo
delala Cerkev. On to poskuša storiti. Mi smo to opazili skozi antikrista, toda ta stvar je
tisto, česar on ne more imitirati. Za to ne bo imitacije, vidite, ker on tega ne pozna. Zanj
ni načina, da bi to vedel. To je tretji poteg. On enostavno ne ve nič o tem. Vidite? On
tega ne razume…

86 Toda tam se pod tem nahaja ena skrivnost. Slava Bogu na višavah! Jaz nikoli več
do konca svojega življenja ne bom mogel razmišljati na enak način. Ko sem videl…

Torej, jaz ne vem kaj… Jaz poznam naslednji korak, ki je tam, toda jaz ne vem,
kako je to treba razlagati. To ne bo trajalo dolgo. Jaz sem si to zapisal tukaj, ko se je to
zgodilo, če bi si lahko tukaj ogledali: »Stop! Nikar ne pojdi dlje, kot do sem tukaj.«

Jaz se ne nagibam k temu, da bi bil fanatik. Jaz govorim samo resnico. Toda ali se
spomnite tega majhnega čevlja, ki sem ga vedno poskušal pojasniti? Kako to, da se
duša nahaja kot sledeča od tega-in-tega in notranja zavest in vse te stvari, kar je po
tistem proizvedlo samo kup imitacij. Kako oni jemljejo roko in držijo ljudi, dokler ne
dobijo vibracij in sedaj ima vsak vibracije v svoji roki. Toda vi se spominjate, ko me je
On odvedel tja gor ter dejal: »To je ta tretji poteg in tega ne bo vedel nihče.« Ali se
spomnite tega? Vizije nikoli ne izneverijo. One so popolna resnica.

87 Sedaj poglejte, ali se spominjate te vizije o konstelaciji? (Charlie, tu si ti.) Nekaj se
dogaja, jaz sem vam povedal, ta teden, ko ste vi… To je bilo povsod okrog vas. Toda jaz
se samo vprašam, če ste to opazili. Ali se spominjate skupinske vizije o Angelih, ko sem
odšel od tu, da bi odšel v Arizono? Ali se spominjate pridige: »Kakšen čas je to, Gospod?
« Ali se spominjate tega?

Poglejte, bil je samo en velik odjek Groma in pojavilo se je sedem Angelov. Ali je to
res? En odjek Groma in  pojavilo  se  je  sedem Angelov.  »Videl  sem, kako je  Jagnje
odtrgalo prvega izmed sedmih Pečatov. Nato sem slišal prvo izmed štirih živih bitij, kako
je reklo z glasom kakor Grom: ›Pridi in poglej!‹« Poglejte, en Grom, sedem sporočil, ki
so bila zapečatena in ne morejo biti razodeta do zadnjega dne, do te dobe. Ali vidite, na
kaj mislim?
88 Torej, ali ste opazili skrivnostni del tega tedna? To je to, kar to je. To je to, kar je
bilo. To ni bilo človeško bitje, nek človek, to je bil Gospodov Angel. Poglejte, tukaj so tri
priče, ki sedijo tukaj, ki so bile pred enim tednom (nekaj več kot en teden), ko sem bil
tam zgoraj v planini zelo blizu Mehike z dvema bratoma, ki sedita tukaj in čistil plevel ali
bodice iz svojih hlačnic in je udarila strela tako močno, da je bilo videti, kot da se bo
planina zrušila. Torej, to je res. Jaz tega nisem nikoli povedal svojim bratom, toda oni so
opazili razliko. In On mi je dejal: »Sedaj bodi pripravljen. Pojdi na vzhod.«

Tukaj je razlaga te vizije. Vidite? Torej, da boste vedeli, brat Sothman ni dobil igre,
za katero je krenil. Mi smo jo poskušali dobiti zanj. In On je dejal: »Torej nocoj, kot en
znak za tebe, on tega ne bo storil. Ti moraš ob tem času posvetiti samega sebe za obisk
Angelov.« In jaz sem se počutil, kot da sem izven sebe, se spomnite? In jaz sem bil na
zahodu, a Angeli so prihajali z vzhoda. In medtem ko so oni prihajali, sem bil vzdignjen
gor k njim. Ali se spominjate tega? Prihajajoč z vzhoda.
89 In brat Fred je tukaj nocoj kot priča in brat Norman. Medtem ko smo odhajali dol,
sem skoraj nagovoril tega človeka, da naj ostane in nadaljuje svojo igro. Ali je to res,
brat Sothmann? Da, stoji točno tam. Jaz sem ga prepričeval… Vendar kljub temu - On je
dejal: »On tega ne bo naredil.« Jaz nisem nikoli nič rekel, samo nadaljeval sem naprej.
Nekaj je sedelo ob strani pri šotoru tega dne… Se spomniš, brat Sothmann, da sem,
kakor hitro je bila rečena neka stvar, da sem postavil tebe in brata Normana… (Kje je
brat Norman? Tam zadaj.) …postavil pod prisego, da onadva ne bosta omenjala, kaj se
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je zgodilo? Ali je to res? Ali sem se obrnil in odšel vstran od šotora na ta način? Je to
res? Zato, ker to je to, kar je bilo - točno to, kar je bilo in vedel sem, da tega ne morem
povedati, dokler se ne zgodi, da bi videl, ali bodo ljudje to razumeli.

90 In ali ste opazili, da je bil en Angel, jaz sem dejal, da je bil tam en nenavaden
Angel? On je bolj kot katerikoli  od njih gledal mene. Ali  se spomnite tega? Bili  so v
skupini, trije na vsaki strani in eden zgoraj. In ta tik ob meni, šteto z leve proti desni, je
bil sedmi Angel. Bil je svetlejši in mi je pomenil več, kakor ostali. Vi se spomnite, ko sem
dejal, da se je izprsil, nekako tako in je letel vzhodno. Se spomnite tega? Dejal sem: »
To me je dvignilo gor, poneslo me je gor.« Se spomnite tega?
91 Tukaj je to. Bil je s sedmim Pečatom, s stvarjo, nad katero sem se čudil vse svoje
življenje. Amen! Ostali Pečati so mi veliko pomenili, seveda. Toda, oh, vi ne veste, kaj je
pomenil tale. Enkrat v življenju… Jaz sem molil, jaz sem vzklikal k Bogu. Jaz sem se po
tem srečanju v Phenixu (to vedo vsi ljudje, ki so bili tam z menoj), nastanil v planinah.
Nekega jutra sem vstal  in odšel  v Sabino Canyon - v visoke, veličastne planine. In
povzpel sem se tja in tam se nahaja ena ozka stezica, po kateri ste vodeni, da lahko
greste gor v Lemmon planino, ki je oddaljena 30 milj peš hoje in tam zgoraj je bilo
skoraj 2,5 metra snega.

92 Tako. Zgoraj v planinah sem zares zgodaj, preden se je zdanilo, šel po tej ozki
stezici in po poti kotalil kamenje. Počutil sem se voden, da se obrnem na to stran. In jaz
sem se obrnil ter povzpel navzgor na eno veliko koničasto skalo - oh, moj, visoko na
stotine čevljev. In pokleknil sem med to skalovje. Položil sem dol to Sveto Pismo in
položil  dol to knjigo - to majhen blok. Dejal sem: »Gospod Bog, kaj je pomenila ta
vizija? Jaz sem…« Dejal sem: »Gospod, ali to pomeni, da bom umrl?« (Vi se spominjate,
povedal  sem  vam,  da  sem  mislil,  da  lahko  to  pomeni  mojo  smrt,  ker  je  nekaj
eksplodiralo, kar bi me lahko razneslo na koščke. Vi se spominjate tega. Koliko od vas
ve to…, je slišalo za to? Seveda, vsi vi.) In jaz sem mislil, da bi lahko to pomenilo mojo
smrt.

In potem sem v sobi  dejal:  »Kaj je bilo to,  Gospod? Kaj je to pomenilo? Je to
pomenilo, da bom umrl? Če je, v redu. Jaz ne bom povedal svoji družini. Samo pusti me,
da grem, vidite, če je moje delo končano.« In jaz sem dejal… Torej, kaj je bilo to? Toda
On je  poslal  nazaj  pričo  -  vi  se  spominjate,  da  sem vam to  govoril  -  vendar  to  ni
pomenilo tega, temveč je bilo to nadaljnje opravljanje mojega dela.

93 Oh!  Ali  ste  to  razumeli?  Vidite?  In  ko  sem stal  tam zgoraj  v  Sabino  Canyonu
(nebeški Oče to ve, natanko tako resnično, kot vidite, da se to dogaja), so ti Angeli prišli
naravnost dol in potrdili vsako sporočilo, da bi bilo isto. In potem veste ali to prihaja od
Boga ali ne. To vam je bilo rečeno vnaprej, preko vizije. Tega vam nisem mogel povedati
vse do konca službe, ker mi je bilo to prepovedano.

V Sabino Kanyonu, sedeč tistega jutra tam zgoraj, sem držal svoje roke dvignjene v
zrak in veter mi je odpihnil moj star črn klobuk. Stal sem tam s svojimi dvignjenimi
rokami in molil. Dejal sem: »Gospod Bog, kaj to pomeni? Jaz tega ne morem razumeti,
Gospod. Kaj mi je storiti? Če je to čas za moj odhod domov, mi dovoli, da grem sem
gor, kjer me ne bodo nikoli našli. Jaz ne želim, da bi me kdorkoli objokoval naokrog, če
bom odšel. Jaz samo želim, da bi družina mislila, da sem odšel in me ne bi mogli najti.
Skrij me nekje daleč! Če moram oditi, zakaj ne, samo dovoli mi oditi. Mogoče bo Jožef
nekega dne našel moje Sveto Pismo, položeno sem in dovoli mu, da jo uporabi. Vidite?
Če odhajam proč, mi dovoli, da grem, Gospod.«

94 In držal sem iztegnjene roke in iznenada me je nekaj zadelo v roko. Jaz ne vem. Ne
morem povedati. Ali sem zaspal? Jaz ne vem. Sem padel v trans? Jaz ne vem. Je bila
vizija? Jaz vam ne morem povedati. Edina stvar, ki vam lahko povem je to, kar sem
jaz… Natanko ista stvar, kot je bilo to z Angeli. In zadelo me je v roko in sem pogledal in
bil je meč. Imel je ročaj iz biserov - zares lep. In imel je zlato zaščito okrog držala in
rezilo je bilo videti podobno kromu ali srebru, vendar se je resnično svetilo. In bil je tako
naostren, oh, moj! In jaz sem pomislil: »Ali ni to najlepša stvar?« Prilegal se je moji
roki.  Mislil  sem: »To je strašno lepo.« Toda dejal  sem: »Hej, jaz sem se vedno bal
takšnih stvari,« kot je meč. In pomislil sem: »Dobro, kaj bom z njim?«

In ravno tedaj je nek glas, ki je tam kotalil kamenje, spregovoril in dejal: »To je
Kraljevi meč.« In potem sem prišel ven iz tega. Kraljevi meč! Torej, če bi bilo rečeno: »
Meč nekega kralja…« Toda rečeno je: »Kraljevi meč,« in obstaja sam en Kralj in to je
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Bog. In On ima meč in to je Njegova Beseda, po kateri jaz živim. In tako, pomagaj mi
Bog, medtem ko stojim tukaj izza njegove svete pridigalnice, s to sveto Besedo, ki je
položena sem, to je Beseda. Amen.

95 Oh, v kakšnem dnevu živimo! Kakšna velika stvar! Vidite misterij in skrivnost? Ta
tretji… Ko sem stal tam, ko me je to zapustilo, mi je nekaj enostavno prišlo in dejalo: »
Ne boj se.« Torej, jaz nisem slišal glasu - kot da bi to spregovorilo nekaj znotraj mene.
Jaz vam enostavno moram povedati resnico, točno to, kar se je zgodilo. Nekaj se je
premaknilo in dejalo: »Ne boj se. To je ta tretji poteg.«

Tretji poteg. Ali se spominjate tega? On je dejal: »Imel si toliko imitacij glede tega,
kar si želel razložiti.« Dejal je: »Niti ne poskušaj tega!« Se spominjate tega? Koliko od
vas  se  spominja  te  vizije?  Zakaj,  vsega  je  konec.  To  je  posneto  na  kasetah  in
vsepovsod. To je bilo pred šestimi leti, sedmimi leti - bilo je sedem let nazaj. Dejal je: »
Ne poskušaj tega razlagati.« Dejal je: »To je tretji poteg, toda jaz te bom srečal tam
notri.« Ali je to res? On je dejal: »Ne poskušaj…«
96 Jaz sem stal z majhnim otroškim čevljem, ko mi je On to povedal. Dejal je: »Naredi
svoj prvi poteg. In ko boš to naredil, bo riba hitela za vabo.« Dejal je: »Potem opazuj
svoj drugi poteg,« je dejal, »ker bo to samo majhna riba.« On je dejal: »Potem bo tretji
poteg to ulovil.«

In vsi pridigarji so se zbrali okrog mene in dejali: »Brat Branham, mi vemo, da ti
lahko to narediš. Aleluja, brat Branham.« (To je mesto, kjer se jaz vedno zapletem s
skupino pridigarjev. Jaz ljubim ljudi in oni želijo, da jim vse razložiš - eno in drugo.

97 In jaz sem dejal: »Dobro,« sem dejal, »jaz ne vem. In dejal sem: »Jaz se razumem
v ribarjenje.« Dejal sem: »Torej, prva stvar, ki jo naredite… Tukaj je način, kako je
narejeno.  Ali  vidite  vse  te  ribe  naokrog?  Vi  morate  vabo  povleči.«  (Torej,  to  je
pravzaprav taktika ribarjenja.) Tako da sem dejal: »Vi povlečete vabo.« Torej, ali vidite,
ko prvič povlečem vabo, gre riba takoj za potegom, vendar so bile majhne. In to je bilo,
kot da so se ujele. Tako, nato sem dejal: »Potem bi vi postavili…« In jaz sem jo potegnil
na obalo in ribo ujel, toda bila je videti kot koža preko vabe, bila je samo - bila je tako
majhna. In potem sem stal tam in nekaj je dejalo: »Dejal sem ti, da ne delaj tega.« Jaz
sem začel jokati.

In najlonska vrvica se je zapletla okrog mene na ta način in jaz sem imel… Stal sem
tam in jokal s sklonjeno glavo na ta način. Dejal sem: »Bog, oh, oprosti mi. Jaz sem ena
neumna oseba, Gospod. Oprosti mi.« In jaz sem imel to vrvico in to, kar sem imel v
roki,  majhen otroški  čevelj,  približno tako dolg.  In jaz sem imel… Ta vrvica je  bila
približno tako velika, da se je lahko ovila okrog mojega prsta, približno pol palca. In
luknje v čevlju so bile pravzaprav velikosti - manjše od ene šestnajstine palca. In jaz
sem poskušal napeljati to veliko vrvico v luknje tega majhnega čevlja.

98 Glas je spregovoril  in dejal: »Ti ne moreš učiti  binkoštnih otrok o nadnaravnih
stvareh.« Dejal je: »Torej, samo pusti jih!«

In ravno takrat me je On dvignil. On me je dvignil in me postavil daleč gor, kjer je
bilo srečanje - videti je bilo kot nek šotor ali nekakšna katedrala. Jaz sem gledal in tam
je bila ena majhna škatla, tako kot je tale tam čez s te strani. In videl sem, da Svetloba
govori nekomu nad mano - ta Svetloba, ki ste jo videli na fotografiji. To se je v vrtincu
oddaljilo od mene, na ta način in odšlo do šotora. In dejalo je: »Jaz te bom srečal tam.«
In dejal je: »To bo tretji poteg in ti tega ne govori nikomur.«

V Sabino Canyonu je On dejal: »To je tretji poteg.« In obstajajo tri velike stvari, ki
gredo s tem, ena se je odkrila danes, pravzaprav včeraj in druga se je odkrila danes. In
obstaja ena stvar, ki je ne morem pojasniti, zato ker je v neznanem jeziku. Toda jaz
sem stal tam in gledal naravnost v to in to je tretji poteg, ki nastopa. In Sveti Božji
Duh… Oh, moj! To je razlog, zakaj so celotna nebesa molčala!

99 Bolje je, da se ravno tukaj zaustavim, vidite? Pravkar čutim opozorilo, naj o tem ne
povem nič več. Zato si samo zapomnite. Sedmi Pečat, razlog zakaj ni bil odprt, razlog,
zakaj tega On ni odkril je: ker nihče ne sme o tem vedeti ničesar. In jaz želim, da vi to
veste. Preden sem vedel kakršno koli besedo o tem, je ta vizija prišla že pred leti. Ali se
spominjate tega? In natanko tukaj je to. In tukaj je to, točno tako, kot je bil ta drugi -
se zareže v besedo ravno tam, kjer je tudi bil. In Bog pozna moje srce, nikoli nisem
razmišljal o tej stvari na ta način in tukaj je bilo to. Pozneje je, kot si to lahko mislimo.
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Oh, moj! To kaže, da je to od Boga, kajti vidite, to natanko ustreza Božji obljubi ob
koncu sporočila.

Vi ste to opazili. Poglejte sedaj, za sporočilo na koncu časa, ta Pečat povsem… Po
vsem tem… On je razodel vseh šest Pečatov, vendar On ne pove ničesar o sedmem. In
ta Pečat zadnjega časa, ko se bo začel, bo to ena absolutna in popolna skrivnost - v
skladu s Svetim Pismom. Preden se bo o tem vedelo…. In zapomnite si, Razodetje 10,
1,7 (od 1 do 7, deseto poglavje, 1 do 7) na koncu sporočila sedmega angela, bodo vse
Božje skrivnosti poznane. Mi smo na koncu časa, pri odpiranju sedmega Pečata.
100 Torej, kot da bi jaz to pred nekaj dnevi vedel - prejšnjo nedeljo, teden dni nazaj, ko
sem pridigal: »Bodite ponižni, bodite ponižni, zapomnite si, da Bog deluje v majhnih
stvareh.« Sploh se nisem zavedal, o čem je bilo govora, toda sedaj to vidim. To je na
tako ponižen način. Vi ne bi niti pomislili, da bi se nekaj takega objavilo v Vatikanu, toda
to prihaja natanko tako, kot Janez Krstnik. To prihaja tudi tako, kot rojstvo našega
Gospoda v nekem hlevu. Slava našemu Bogu. Tako, pomagajte mi, čas je na dosegu
roke. Mi smo tukaj. Oh, moj! Torej, ali to vidite? Resničnost Božje vizije, sedem Angelov
me je pripeljalo iz zahoda. Oni so prihajali iz zahoda in se vračali na vzhod. Pripeljani so
bili sem zaradi tega nocojšnjega sporočila. Oh, moj!

101 Torej, glas tega velikega Groma in naloga, ki je bila poslana sem, je bila razodeta in
to  je  dokaz,  da je  bilo  to  od Boga.  Samo razmišljajte  sedaj.  Jaz  nisem poznal  teh
Pečatov toda oni so bili  ta teden razodeti. Ali je kdo od vas razmišljal o tem? O teh
sedmih Angelih…, glede na to, da je to bilo sporočilo, ki je prihajalo in da so me ti Angeli
zaradi tega vrnili sem.

Zapomnite si, sedmi glasnik je bil…, sedmi glasnik je bil… Ta, ki sem ga opazil, ta
sedmi Angel, mi je pomenil več, kot katerikoli drug. Sedaj poglejte, oni so stali takole
(torej, mi samo želimo, da vi to opazite) in jaz sem stal tukaj. In jaz sem opazoval
ostale… Vidite, en… Prva skupina majhnih ptic, s popolnoma odpadlim perjem. Ali se jih
spominjate? In vse so odletele vzhodno. In druga skupina je bila svetlejša, ptice so bile
večje - videti so bile kakor golobi z obarvanimi krili. Oni so leteli na vzhod. Prvi poteg,
drugi poteg. In potem so bili naslednji Angeli!

102 Jaz sem stal natanko tam in ta eksplozija je prešla in jaz sem gledal v to smer,
proti  zahodu  in  prišli  so  oni  ter  me od  tam enostavno  dvignili  in  jaz  sem zapustil
področje svojega razuma. In eden izmed njih, ki je prihajal, (to je bil tisti, ki se mi je
zdel  tako nenavaden),  je  bil  tisti  z  moje leve strani,  kjer  sem vstopil  v  to  skupino
Angelov; toda šteto z leve proti desni, je bil to sedmi Angel, vidite, ki je prihajal čez.

Torej, zapomnite si, sedem glasnikov. Ali se spominjate piramide iz bele skale iz
sanj Junior Jackona, ki sem vam jih razlagal? Poglejte, tisto noč, ko sem odšel… Bilo je
šest sanj in vsak izmed njih je kazal na isto stvar. Potem se je začela vizija in me poslala
na zahod. Junior, on je opazoval… Sedaj poglejte. Poglejte, kako je to popolno. Torej,
jaz upam in verjamem, da vi ljudje razumete, da poskušam vso pohvalo usmeriti na
Jezusa Kristusa, ki je avtor vsega tega in edini razlog…Vi me nikoli niste slišali, da bi
tako govoril že prej v vaših življenjih, toda ta ura se približuje.

103 Poglejte  sedaj.  Da  bi  bilo  to  za  vas  zagotovo,  tako  da  to  ne  bi  moglo  biti
sprevrženo, vas moram ponovno zapustiti.  Jaz ne vem, kam moram iti.  Jaz moram
pridigati evangelij, evangelij je tudi na drugih mestih. Toda sedaj, vi bi lahko rekli: »Jaz
sem že slišal za ves ta fanatizem.« Jaz ne vem, kaj… Jaz ne morem soditi nobenega
drugega človeka. Jaz moram edino dati odgovor Bogu, za to, kar je - za sebe. Toda, ali
je bilo vsaj enkrat, da sem vam kaj povedal v Gospodovem Imenu in da to v vseh teh
letih ni bilo pravilno? Nihče drug ne more reči kaj takega, ker sem vedno to govoril
natanko tako, kot je On to dejal.

Torej, da vam samo pokažem, da je to popolnoma res in da to potrdim. Sedaj si
zapomnite: »Če je tam kdo, ki je duhoven ali je prerok, mu bom jaz, Gospod, govoril v
vizijah in se mu razodel v sanjah,« to je razlaganje sanj. Ali  je to…? Jožef je lahko
razlagal sanje in je govoril in je gledal vizije. Ali je to res?

104 Torej, poglejte to - to je sedaj. Ko se je to zgodilo, je Junior stal nekje na polju, v
katerem je bila ena velika piramida, nekaj takega. In na skalah je bilo nekaj izpisano in
jaz sem to odkrival ljudem. Ali je to res, Junior? Približno leto in pol, preden se je to
zgodilo.
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In poglejte  sedaj  naslednjo  stvar.  Jaz  sem vzel  nekakšno železno palico  in  to
izklesal in v notranjosti je bil bel kamen, na katerem ni bilo napisano nič. In v tistem
trenutku sem krenil na zahod. In vsem njim sem dejal, dejal sem: »Ne hodite na zahod.
Ostanite tukaj in opazujte to, dokler se ne vrnem.« Odšlo je na zahod in se vrnilo nazaj
na vzhod s Svetim Duhom, ki je razlagal to nenapisano besedo. Torej, ali ni to popoln
vsemogočen Bog? Jaz želim, da veste, kaj je to. Prijatelji, kaj želim povedati s tem?
Želim pokazati, da smo na koncu časa.

105 Torej, če so ostali povsem do pike z Besedo, se tako tudi ta popolnoma do pike
sklada z Besedo! Mi smo tukaj. Prijatelji, mi smo na koncu. Kmalu se bo čas iztekel.
Milijoni bodo izgubili svoja življenja. Milijoni, ki sedaj verjamejo, da so rešeni, bodo v
atomski dobi samo topovska hrana.

Mi živimo v zadnji uri. Po milosti vsemogočnega Boga, z Njegovo pomočjo svojim
ljudem, da bi oni lahko gledali naprej na skorajšnjo pojavitev Kristusa… »Kako dolgo še,
brat Branham?« Morda čez 20 let, morda čez 50 let, morda čez 100 let, jaz ne vem. In
morda jutri zjutraj ali morda že nocoj. Jaz tega ne vem. In če nekateri govorijo, da to
vedo, se vsi motijo. Oni tega ne vedo. Samo Bog to ve.

106 Sedaj poglejte. Tako, pomagajte mi z Božjo pomočjo, jaz govorim resnico, da so mi
te stvari duhovno razložene - razložene po Svetem Duhu in da je vsak od njih našel
svoje mesto v Svetem Pismu. Torej, kaj je ta velika skrivnost, ki se nahaja pod tem
Pečatom? Jaz ne vem. Jaz tega ne vem. Jaz tega nisem mogel izvleči. Jaz tega nisem
mogel povedati, ampak le to, kar sem povedal. Toda jaz vem, da je bilo to teh sedem
Gromov, ki so se oglašali drug za drugim, le da so sedemkrat različno udarjali in to se je
razodelo v še nekaj, kar sem videl.

Potem ko sem to videl, sem iskal obrazložitev tega, kar je letelo tam čez, vendar
tega nisem mogel razvozlati. To je popolnoma res. Vidite? Čas še ni pripravljen za to,
vendar se premika k temu. To se približuje. Tako. Stvar, ki si jo morate zapomniti je, da
sem vam govoril v Gospodovem Imenu: bodite pripravljeni, kajti vi ne veste, ob katerem
času se lahko kaj zgodi.

107 Torej, ko se to posname na kaseto, kar tudi se, bo to verjetno poslalo 10.000 mojih
prijateljev vstran od mene, ker bodo govorili, da brat Branham poskuša pred Bogom
izpostaviti samega sebe in da dela iz sebe služabnika ali preroka ali nekaj podobnega.
Da vam nekaj povem, moji bratje, to je napačno. Jaz vam govorim samo to, kar sem
videl in to, kar mi je bilo rečeno. In sedaj vi - vi storite, karkoli želite. Jaz ne vem, kaj se
bo…, kaj se bo zgodilo. Jaz tega ne vem. Jaz samo vem, da teh sedem Gromov drži to
skrivnost, zaradi katere so nebesa utihnila. (Ali to vsak razume?)

Morda  je  nastopil  čas.  Morda  je  sedaj  ta  ura,  da  se  ta  velika  oseba,  ki  jo
pričakujemo, pojavi na sceni. Naj se pojavi na sceni. Morda je ta služba, s katero sem
poskušal vrniti ljudi k Besedi, položila temelje in če je, vas bom zapustil za vaše dobro.
Ne bova oba tukaj istočasno. Če je tako, bo On rastel, jaz pa se pomanjševal. Jaz ne
vem. Toda jaz sem bil privilegiran od Boga, da pogledam in vidim, kaj je to bilo, vidite -
da bi videl toliko pojasnjenih stvari. Torej, to je resnica.
108 In jaz sem prepričan, da ste opazili  stvari, ki so se dogajale ta teden. Jaz sem
prepričan, da ste prejšnji večer opazili tega majhnega Collins'-ovega dečka, ki je ležal
tam in umiral in to majhno deklico z levkemijo. Prihaja Božje kraljestvo. In to prehaja
vse bolj od negativnosti k pozitivnosti, tako kot je to tudi bilo. To bi moralo pretresti
ljudi. Od opravičenja do posvečenja v krst v Svetem Duhu in potem se sliši tukaj. Mi se
ves čas vse bolj približujemo Bogu.

Ali ne morete videti, metodistični pridigarji, da je vaše sporočilo o posvečenju bilo
več od tega, kar je pridigal  Luther? Vi  binkoštniki,  ali  ne morete videti,  da je vaše
sporočilo o krstu več od tega, kar so pridigali metodisti. Ali veste, na kaj mislim? Oh, mi
smo imeli toliko stvari, ki so odšle naprej in to je res. In če je tam kdorkoli, ki prezira
slabe stvari in ljudje pravzaprav govorijo nekaj, kar je laž in neresnica, jaz potem to
sovražim, vendar ljubim pravo resnico. Ne glede na to, kako ona spodjeda eno ali drugo
pot, če je to resnica, bo Bog to na koncu pokazal kot resnico. In če On tega ne bo kmalu
v enem od teh dni storil, potem moja vizija ni bila točna. Sedaj vidite, kam sem jaz
pravkar postavil sebe.

109 »Kdaj bo to, brat Branham?« Jaz vam ne morem povedati. Jaz tega ne vem. Toda v
enem od teh dni, če se nikoli več ne bomo srečali na tej zemlji, se bomo srečali tam pri
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sodnem Kristusovem prestolu. In vi boste odkrili, da v tem prostoru prihaja razodetje od
Boga (prav tako, kot tudi ostala), da so ti… Ena od skrivnosti tega Pečata in razlog,
zakaj ni bil razkrit, je bil v sedmih Gromovih, ki so spregovorili in tukaj je to popolno,
ker nihče ne ve nič o tem. Sploh ni bilo zapisano. Tako, mi smo na koncu časa. Mi smo
tukaj.

Jaz se zahvaljujem Bogu za Njegovo Besedo, jaz se Mu zahvaljujem za Jezusa
Kristusa.  Kajti  če  ga  On  ne  bi  poslal  kot  spravo  za  naše  grehe,  bi  bili  vsi  v  veliki
umazaniji greha, brez upanja. Toda po Njegovi milosti, Njegova kri očiščuje ves greh.
Natanko tako, kot je to v primeru s kapljico črnila v vedru belila, vi nikoli več ne bi našli
te kapljice. Ko so naši grehi izpovedani, je to potem dano v kri Jezusa Kristusa, oni
potem ne bodo nikoli več znani. Bog jih pozablja. Oni sploh niso bili nikoli storjeni. In
tako dolgo, dokler je žrtev položena za nas kot naša sprava, potem je to vse… To je to,
vidite? Mi nismo več grešniki, mi smo kristjani po Božji milosti.

110 In zapomnite si, po nas samih smo bili verjetno tako slabi, kot smo kdajkoli sploh
lahko bili,  toda poglejte.  Božja milost  se nam je prikazala in to je tisto,  kar nas je
naredilo, da smo to, kar smo danes - krščanski bratje in sestre.

To je bil zame veličasten teden. Jaz sem utrujen, moj um je utrujen, ker sem imel…
Bilo je najboljše, kar sem lahko storil. In vsaki dan se je dogajalo nekaj čudnega… Jaz bi
bil navdušen, ko bi vstopil v prostor in bi bil tam nekaj trenutkov ter videl nekaj, kar bi
me popolnoma obrnilo. In tukaj, jaz bi to vzel in pobral svoje beležke. In vzel bi knjige
Dr. Smitha, Uriah Smitha in vse ostale pisce in bi to prebiral ter bral o tem v njihovih
knjigah. Jaz sem dejal: »Torej, tukaj je šesti Pečat; tukaj je četrti Pečat. Torej, kaj je ta
človek hotel povedati?«

On bi dejal: »Dobro, to bi bilo to, tisto ali nekaj drugega.« Jaz bi potem pogledal
sem in vzel knjigo nekega drugega človeka. On bi dejal, da je bilo to tako-in-tako. In
videti je bilo, da bom le… To enostavno ni delovalo pravilno.

111 Potem sem pomislil: »Torej, kaj je to, Gospod?« In nekaj časa sem se sprehajal
sem ter tja po prostoru. In jaz sem pokleknil in molil, se vrnil nazaj in vzel Sveto Pismo,
se usedel in bral, ter se sprehajal sem ter tja. In potem, nenadoma, ko sem se umiril, se
je tukaj to razodelo, enostavno, kar tako. In potem sem takoj zgrabil pisalo in to zapisal
na ta način, karkoli  bi  videl  ali  počel  in opazoval  to na ta način, dokler tega nisem
zapisal. Potem bi vzel preostali del dneva in bi šel po sledeh tega, da bi videl, ali je to
povezano z vsakim delom Pisma. Potem sem preverjal vse stvari.

Jaz sem to prenesel sem in mislil: »Torej, mnogo je ljudi, ki so imeli vizije. Mnoge
od teh so bile razodevajoče.« Če je to v nasprotju z Besedo, pusti to pri miru. Tako je;
pusti to pri miru.

112 Torej, jaz sem to tukaj preučeval vse skozi - preučeval sem to na ta način. Sledil
sem temu skozi… Tukaj sem si nekaj malega zapisal. Mislil  sem: »Torej, skupina bo
vesela, ko bo to slišala, ker je to povezano tukaj in povezano tam. Torej, poglejmo, kaj
govori tale tukaj. Da, to je… Da, natanko tukaj je to.« Vidite in povlekel sem to skozi
Sveto Pismo in v tem tednu to povezal. Tukaj je to, na kasetah. Vi ste dobrodošli, da jih
vzamete. In jaz sem to naredil po svojem najboljšem vedenju v krščanskem druženju in
z Božjo milostjo za vse ljudi po Jezusu Kristusu. Jaz sem ta teden naredil najbolje, kot
sem znal.

Vi ste bili ena od najboljših skupin. Nihče ni mogel biti boljši. Vsi ste prišli sem ob
13. uri, pa vse do 17. ure, kdaj so pač odprli cerkev in jih dovedli… Naj ljudje vstopijo.
Stali ste na hladnem; stali ste v snegu; storili ste vse - stali ste naokrog ob zidovih,
dokler vam noge niso otrpnile. Videl sem može, ki sedijo in odstopajo prostore ženam,
da bi sedle in razne osebe, ki so sedele naokrog, bi na ta način vstajale.

113 Mislil sem: »Gospod, vsa…« Oh, ali ni bil to skrivnosten teden? Vsa stvar je bila na
nek način čudna - to, kako so ljudje prihajali. Videl sem jih, kako stojijo vsenaokrog,
zunaj, med okni in med vrati, vse okrog tja nazaj, vsepovsod - in so poslušali. In kot
govornik, jaz sem daleč od tega, da bi bil govornik. Jaz imam toliko inteligence, da vem,
da to nisem - jaz nisem govornik.  Toda zakaj bi  potem ljudje sedeli  na ta način in
poslušali. Zakaj bi to počeli? Oni ne prihajajo, da bi slišali takšno osebo, kot sem jaz,
temveč prihajajo zato, ker je nekaj v tem, kar ljudi vleče. Nekaj je na tem, kar jih
privlači. Tako kot je moja žena stala tukaj na odru in prepevala, ko sem začenjal:
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Prihajajo z vzhoda in zahoda,

prihajajo iz daljne dežele,

da bi imeli gostijo s Kraljem,

da bi obedovali kot Njegovi gostje.

Kako so blagoslovljeni ti romarji!

Zrejo v Njegov ljubljeni obraz,

obsijan z božansko svetlobo.

Blagoslovljeni so udeleženci Njegove milosti,

kot dragulji, ki se svetijo v Njegovi kroni.

114 Da bi to vedno nosili v svojih mislih: da bi bili dragulji v kroni Jezusa Kristusa. Pavel
je dejal Cerkvi: »Vi ste dragulji, dragoceni kamni v Njegovi kroni.« Mi želimo biti dragulji
v kroni Jezusa Kristusa. Mi ne želimo nikoli postaviti človeka v to. Pozabite vse o meni.
Jaz sem vaš brat, grešnik, rešen po milosti, neprimeren za življenje. To je čista resnica
in jaz ne govorim tega zato, da bi bil ponižen - to so dejstva. Ničesar ni v meni, niti
najmanjše stvari  nasploh. Toda Božja milost je omogočila mojim ubogim utrujenim
očem, da pogledajo izza zavese časa in vidijo tiste stvari tam in da se vrnem…

115 Ko sem bil majhen deček, sem ljubil ljudi. Vedno sem si želel, da bi me kdo ljubil in
se pogovarjal z mano. Zaradi družinskega imena ni nihče želel tega storiti. Nihče ne bi
hotel govoriti z mano. Toda ko sem se predal Bogu, potem bi naša družina, njen izvor je
iz Irske, mislil sem, morda… (Vsi so bili katoličani.) …mogoče bo to - to. Jaz sem odšel
tja  in  On  je  bil  predstavljen  na  nek  določen  način  in  potem sem odšel  dol  v  prvo
baptistično cerkev in On je bil predstavljen na drugačen način. Dejal sem: »Gospod,
zagotovo obstaja neka druga pot, ki je resnična.« In nekaj je dejalo: »To je Beseda.«

116 Jaz sem se držal te Besede. Poglejte na vsako vizijo, kjer koli. Dan, ko sem tam
položil temeljni kamen in to postavil tja, sem tam napisal to, kar mi je On tistega jutra
pokazal  v  viziji:  »Pridigaj  Besedo,  vztrajaj  v  dobrem in  slabem času,  grajaj  z  vso
potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli
zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo
ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke.« In jaz
sem videl ti dve drevesi, ob katerih sem stal, da sta rodili natanko to isto stvar. To je
res. In tukaj smo mi. In to je resnica.

117 In sedaj, vi ne boste… Zapomnite si, da vas še enkrat opozorim. Nikar ne recite: »
Hvala ti,« sploh nikomur. Nikar ne recite…, ali da bi mislili, da nek pridigar ali nekdo, nek
smrtnik, da obstaja karkoli dobrega v njem, ker tega ni. Ni mi mar, kdo je on, ničesar
dobrega ni v nobenem človeku. To je res. Če se tam nahaja celotna skupina trobent in
se  mora  ena  izmed  njih  oglasiti  z  določeno  melodijo,  je  to  človek,  trobente  so
popolnoma neme. To je neka oseba, ki lahko zatrobi v trobento, ki ve, kaj treba narediti,
ko vzame trobento. Trobenta nima nič s tem. Zvok prihaja od inteligence izza nje (to je
res), tako da so vse trobente iste, vsi ljudje so isti, vsi kristjani so isti.

118 Ni velikega človeka med nami. Mi nismo veliki možje, ni velikih žena - mi vsi smo
bratje in sestre, vsi enaki v isti košari. Mi nismo veliki. Noben se naj ne dela večjega od
drugega - naj sploh ne razmišlja o tem, da bi tako delal… Ne, gospod! Ker smo vsi samo
človeška bitja. Ne poskušaj razlagati teh stvari. Ne poskušajte delati nič več, kot pa da
živite  eno  tesno  življenje,  dajajoč  slavo  in  čast  Jezusu  Kristusu.  Ali  sedaj  to  vsak
razume? Amen. Ljubite Ga z vsem svojim srcem. Ali to počnete?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

119 Ali je vsak to popolnima razumel? Ali vsak to verjame? Spomnite se, ko sem prvič
začenjal? »Kdo je verjel našemu poročilu? In komu se je odkrila Gospodova roka?« Ali
vam je On odkril Svojo milost, Svojo dobroto? Amen.

Samo spomnite se, ljubite Ga z vsem svojim srcem. Jaz se sedaj vračam domov.
Jaz se bom ponovno vrnil nazaj, če je Gospodova volja, nekje okrog 1. junija. Morda, če
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to Gospod postavi  v moje srce,  morda nekje v zgodnjem poletju,  približno nekje v
začetku  junija.  Če  Gospod omogoči,  bi  se  želel  vrniti  nazaj  in  imeti  drugih  sedem
večerov na temo, »Sedem zadnjih Trobent«. Ali bi vi to želeli? Ali boste molili zame, da
mi Bog pomaga? V redu. Dokler se ponovno ne srečamo, se spomnite te dobre stare
pesmi:

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

Torej, jaz želim, da sklonite svoje glave. Jaz želim moliti za vas. Preden nas pastor
razpusti, želim za vas moliti.

120 Naš nebeški Oče, ali bi lahko ljudje, Gospod, razumeli, prepričan sem, da so tukaj
nekateri,  ki  tega ne  razumejo.  Toda Oče,  da  bi  oni  -  naj  oni  poznajo  motiv  in  naj
razumejo, Oče, da je to Tvoja milost za njih, ker so te stvari odkrite. In jaz se ti želim
zahvaliti, Gospod, za znanje in da poznamo te stvari, ki si nam jih Ti odkril. Molim za
vsakega, ki je tukaj, za vsakega, ki je bil prisoten na službah.

Če je kdo tukaj, ki ne veruje, naj bi oni, Gospod, postali verniki. Jaz molim za vse
tiste, ki bodo poslušali sporočila preko kaset. In če bo to dospelo in brez dvoma to tudi
bo - v mnoge hiše in mesta mnogih nevernikov, ki se ne bodo strinjali… Toda Oče, jaz
molim za vsakega, da preden kdorkoli pove kakšno bogokletno besedo, da bi se najprej
usedli in preiskali Pisma za to, kar je bilo rečeno in potem povedo Tebi, da so resnično
iskreni in da želijo vedeti ali je to resnica ali ni. In jaz molim za njih, Oče.
121 In jaz molim za tiste, ki so stali ob zidovih, ki so stali zunaj, ki so sedeli v svojih
avtomobilih za majhne otroke in za vse, ki  so bili  znotraj  -  pravzaprav za vse njih,
Gospod, jaz molim za njih. In jaz molim, da bodo moje molitve dobile odgovor in da jih
Ti blagosloviš.

Najprej, Gospod, podari vsakemu večno življenje. Jaz molim, da tam ne bi bil nihče
izgubljen - nihče izmed njih. In sedaj, Oče, mi ne vemo, kdaj se bo ta velik dogodek
odigral ali kdaj bomo videli ta znamenja, ki se pojavljajo in te svetopisemske dogodke,
kar segreva naša srca preko mere. In jaz molim, Bog Oče, da nam Ti pomagaš.

Jaz molim, da Ti  pomagaš našemu dragemu pastorju bratu Nevillu.  Naredi  ga,
Gospod, polnega milosti in sile in daj mu razum, da bi lahko vzel to skladiščeno hrano in
nahranil Božja jagnjeta.

Gospod,  jaz  molim,  da nas varuješ  pred boleznimi.  Naj  se  zgodi,  da ko ljudje
zbolijo, da bi  se spomnili  na prisotno in vsemogočno kri  Gospoda Jezusa, ki  leži  na
oltarju, da bi dosegla spravo. In jaz molim, da bi oni v trenutku postali ozdravljeni. In
molim, da Ti držiš Satanovo silo čim dlje od njih, da jim ne bi odvzelo poguma ali da jih
ne bi navedel, da bi naredili kakšen kult ali… Samo zadrži vse sovražne sile čim bolj
vstran, Gospod. Posveti nas k Tvoji Besedi. Daruj to, Gospod.
122 Potem, Gospod, jaz molim, da mi Ti pomagaš. Jaz začenjam počasi bledeti, Gospod.
Jaz vem, da mojih dni ne more biti več veliko in jaz molim, da mi ti pomagaš. Daj, da bi
bil iskren, Gospod in pošten in iskren, da bi lahko nosil sporočilo tako daleč, kolikor mi je
določeno, da ga nosim. In ko pride čas, ko moram leči in grem do reke in ko valovi
začnejo pljuskati, o Bog, da bi bil sposoben obesiti ta stari meč nekomu drugemu, ki bo
pošten s  tem, Gospod in  ki  se  bo držal  resnice.  Daruj  to,  Gospod.  In do takrat  mi
pomagaj, da bi bil močan, zdrav in pogumen. Pomagaj moji cerkvi. Blagoslovi nas vse
skupaj,  Gospod.  Mi  smo  Tvoji.  Mi  čutimo,  da  je  Tvoj  Duh  sedaj  med  nami.  Mi
verjamemo, da boš Ti odgovoril na naše molitve, ker se mi predajamo Tebi, s Tvojo
Besedo za službo, za preostanek naših dni na zemlji,  v Imenu Božjega Sina Jezusa
Kristusa, našega ljubljenega Odrešenika, za Njegovo slavo. Amen.

Jaz (naj vas Bog blagoslovi) Ga ljubim,

jaz Ga ljubim (z vsem svojim srcem),

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.
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123 (Komentar brata Branhama.) …

124 To bo dobra stvar, da on ne ve ničesar o tem, ker če bi  vedel,  potem bi on to
imitiral.  To  je  njegov  trik,  da  to  počne.  Torej,  zaradi  tega  je  Bog  to  naredil  tako
skrivnostno pred vsem celotnim svetom, celo pred nebesi, da ni načina, s katerim bi se
to razumelo, le tako kot bo Bog razodel to sam.

Torej, jaz želim, da vi nocoj v šestem Pečatu opazite, da ja bil tam v šestem Pečatu
trojen namen. Tam je bil tudi trojen namen jezdeca. Tam je bil trojen namen v vseh teh
stvareh. To nas ponovno vrača nazaj na trojke in sedmice, vidite - na sedem Pečatov, na
sedem Čaš in tako dalje.

125 Torej, trojke in sedmice so v Njegovi matematiki Božja števila razkrivanja Njegove
Besede. Torej, vi ste z jezdeci opazili, da so bili trije konji, ki so pritekli ven. Eden izmed
njih je bil bel, eden je bil rdeč in eden je bil črn. In potem v četrtem konju, kaj je bilo?
Vsi so bili pomešani. Vidite, trojen namen.

Torej, Bog je naredil isto stvar. Bog je storil isto, ko je poslal Svojega Leva, kar je
bila Njegova Beseda, da bi se bojeval proti antikristu. Potem ugotavljamo, da je v času
preganjanja poslal Vola, daritveno žival in v tem obdobju preganjanja je bilo to vse, kar
so ljudje lahko naredili. To je bilo samo delo, ujetništvo in dajanje sebe kot žrtev.

126 Potem v naslednji dobi ugotavljamo, kar je bila doba reformacije, da je Bog poslal
modrost Človeka, Človeka - človek kot glava na živali, kar je bila sila, ki je nastopila v
reformatorjih.

Torej, ali ste opazili, da vsak… Sploh ni čudno, zakaj ljudje današnjih dni še vedno
živijo na zapuščini tistih stvari, ki so bile v dneh reformatorjev, ker oni to vidijo samo na
en duhovniški način, oni to vidijo samo na način, kot to učijo seminarji. To je bil Božji
način v nekem času, vendar smo mi to preživeli.

127 Torej, mi smo v obdobju Orla, ko se z Razodetjem razodeva celotna stvar. Sedaj
primerjajte to z 10. poglavjem Razodetja, 1. do 7. vrstica. In mi bomo videli tukaj v tem
Razodetju… Razodetje 10 tukaj: od 1 do 7, da se bodo v dneh, ko zatrobi sporočilo
sedmega angela, dovršile vse Božje skrivnosti.

Torej, mi v tem šestem Pečatu tudi ugotavljamo, ker je bil sedaj odprt, da je bilo to
za trojen namen. Torej, tukaj je bil ta namen: Prva stvar je, da mora iti zaspala devica v
obdobje  trpljenja  zaradi  očiščevanja.  Ona mora  biti  očiščena zaradi  svojih  grehov,
nevere in zavrnitve sporočila. Ona je to storila v obdobju trpljenja. Mi vidimo, da oni
končujejo v Razodetju 7, tukaj med 6. in 7. poglavjem, da je bila prečiščena in so ji bila
dana bela oblačila.
128 Torej,  ona  ni  nevesta,  temveč  je  to  cerkev,  ubogi  ljudje,  ki  morda  niso  imeli
priložnosti, da bi sprejeli sporočilo ali pa so bili na nek način zaslepljeni zaradi teh lažnih
prerokov in niso dobili možnosti, vendar so v srcu zares iskreni. In Bog pozna njihova
srca in oni so tukaj skozi ta čas prečiščeni.

Vi ste opazili še eno obdobje prečiščevanja - in to je za Izrael, ko se zbere. To je
drugi poteg. Bog prečiščuje Izrael v obdobju stisk. Od milijonov, ki jih bo On tam zbral,
bo izbranih 144.000 in bodo prav tako prečiščeni. Bog prečiščuje Izrael.

129 Poglejte, vsa zemlja mora biti prečiščena. To bo takšna stvar, da bodo in mesec in
zvezde in vsa narava prečiščeni. Ali vidite, kaj je to? Zemlja se obnavlja, se prečiščuje,
pripravlja  se  za  Milenij.  Nastopa Milenij.  In  poglejte.  Vse,  kar  vsebuje  kakršnokoli
umazanijo, mora v času šestega Pečata biti prečiščeno.

Torej,  ali  ste  opazili  ob  odpiranju  tega  sedmega Pečata,  da  je  to  prav  tako  v
trojnem namenu. Torej, jaz imam… Jaz bom govoril in sem govoril, da je to skrivnost
sedmih Gromov. Sedem Gromov v nebesih bo odkrilo to skrivnost. To bo natanko v času
Kristusovega prihoda, ker je Kristus dejal, da nihče ne ve, kdaj se bo On vrnil.

130 Ali ste to opazili, ko so ga Judi vprašali o tem? Veste, ko primerjamo ta del Pisma iz
Mateja 24 s šestim Pečatom, je bil sedmi Pečat izpuščen, ker je Kristus dejal, da edino
sam Bog ve, niti angeli ne. Sploh ni čudno, da to niti ni bilo zapisano. Vidite, oni so
molčali, takrat se ni nič dogajalo. Angeli tega ne vedo, nihče ne ve, kdaj On prihaja.
Toda tam bo… Tam bo sedem glasov od teh Gromov, ki bodo v tistem času razodeli to
veliko skrivnost.

Tako,  jaz  verjamem,  nam ki  smo…Če mi  tega  ne  vemo in  če  smo… To  ne  bo
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poznano do tistega časa… Vendar bo to razodeto v tistem dnevu, v času, ki je odrejen,
da se to razodene. Tako da je to,  kar moramo delati,  da bomo v spoštovanju pred
Bogom in mu služimo ter storimo vse, kar znamo storiti  in živimo dobro krščansko
življenje.

Sedaj tukaj ugotavljamo, da nam je bil odprt šesti Pečat. Mi to vidimo in vemo, da
ta sedmi Pečat ne more biti javno prelomljen, dokler ne napoči čas.

131 Torej,  obstajal  je  nek  razlog,  da  je  Bog  teh  sedem glasov  pustil,  da  bi  bili  v
grmenju, ker to mora priti, vidite, za… Mi vidimo, da je Kristus Jagnje vzel Knjigo v
Svoje roke in da je On odprl sedmi Pečat. Toda poglejte, to je ena skrita skrivnost. Nihče
ne ve tega. Ampak to gre skupaj s tem, kar je On dejal. Nihče ne bo vedel za Njegov
prihod, oni prav tako ne bodo nič vedeli o skrivnosti sedmih Gromov. Tako vidite, to je
združeno skupaj.

Danes imamo toliko tega in razumevanja o tem, ker je ostanek tega popolnoma
pojasnjen, vendar ni  pojasnjeno to. Toda ko sem sedel v svoji  sobi,  sem to slišal  -
pravzaprav ne da sem to slišal, temveč sem to videl pojasnjeno v teh sedmih Gromih.
Torej, to je najdlje, do koder sedaj lahko gremo.

In sedaj jaz zaupam, da bo vsak izmed vas služil Bogu in delal to, kar je prav in Ga
ljubil vse svoje življenje in Mu služil in Bog bo poskrbel za vse ostalo.

132 Torej,  mi  imamo tukaj  po  Božji  milosti  kompletirane  vse  skrivnosti  teh  šestih
Pečatov,  ki  so  bile  zapečatene  in  sedaj  tukaj  razumemo in  vemo,  da  sedmi  Pečat
občinstvu ne bo javno znan.

Torej, Njegov prihod in ura Njegovega prihoda, ko bo uničenje zemlje… Saj veste,
On je tam dejal: »Kakšno bo znamenje prihoda konca sveta?« V Mateju 24, to je mesto,
kjer so mu postavili to vprašanje. On je odgovoril na to vprašanje. On je v 31. vrstici
Mateja 24,31 dejal, da bo Izrael zbran kot narod, toda potem je on začel govoriti  v
prilikah. Vidite? Torej, ali vidite tam: »Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko:
Kadar njegova veja postane že mužévna in poganja listje, veste, da je poletje blizu.« In
potem: »Ko boste videli vse to, védite, da je blizu, pred vrati.«

133 Ali vidite Izraela, kako se zbira v svoji domovini? Ali ste opazili, da je On izpustil
razodetje sedmega Pečata? In tukaj, ko je On odprl sedmi Pečat, se je On temu zopet
izognil. Vidite? Tako da mi vidimo, da je to popolna skrivnost. Zaradi tega, ni še čas, da
se razodene ta skrivnost. Zaradi tega, mi smo prišli do sem in ostanek tega bo poznan
natanko v času, ko se bo Jezus ponovno pojavil  na zemlji  zaradi svoje Neveste, ali
karkoli se bo v tem času zgodilo.

Torej, do tega časa vsi samo molimo in živimo resnično pravo krščansko življenje,
pričakujoč Njegov prihod.

134 In sedaj, če se bo zgodilo, da bi ta kaseta prišla nekje v roke kakšne osebe, ne
delajte iz tega kakšnih ›izmov‹. Edina stvar, ki jo morate storiti je, da še naprej služite
Bogu, ker je ta velika skrivnost tako velika, da Bog tega niti Janezu ni dovolil zapisati. To
je odgrmelo, toda On… Vedoč, da… Z obljubo, da nam bo to odprto, vendar do tega časa
to še ni odprto.

135 In sedaj,  mi smo Bogu hvaležni  za to,  kar nam je pokazal.  Jaz sem sedel  tam
zgoraj v sobi osem dni in sprejel sporočilo, skozi katero sem pravkar prešel in vam to
pojasnjeval, tako da bodo mnogi izmed vas to razumeli. In jaz sem obljubil, da se bo
tam nekaj dogajalo, duhovno, nenehno, za kar sem prepričan, da ste vi to spregledali.
In tukaj je to, kar je. To je absolutna potrditev te razlage Pisma, ki je poslana od Boga,
kajti preden smo sploh vstopili v to, sem odšel na zahod in Gospod mi je nekega dne
pokazal vizijo, okrog 10. ure enega jutra. In jaz sem prišel in tukaj pojasnil, da sem to
videl. Nisem vedel, kaj je bilo to. To je bila skupina sedmih Angelov. Mi si bomo to
zapomnili. Vi boste našli to na kaseti, ki se imenuje: »Kakšen čas je to, Gospod?« Torej
sedaj, to je natanko to, kar sedaj vidite.

136 Sedem Angelov… Jaz sem bil na zahodu. Vi se spominjate malih glasnikov, oni so
odšli vzhodno. Drugi glasniki, golobi (malo večje ptice), oni so odšli vzhodno. In potem
sem jaz pogledal… Oni so bili ves čas z mano. To je bil prvi in drugi poteg. Torej, tretji je
prišel iz zahoda, ko je priletel naprej z veliko hitrostjo in oni so me dvignili navzgor. To
je bilo vračajoč se nazaj na vzhod s skrivnostmi teh sedmih Pečatov, natanko tako, kot
je bilo to rečeno v sanjah brata Junior Jacksona, da mi bo Gospod omogočil, da bi to
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zanj pojasnil.

V notranjosti te piramide se je nahajal bel kamen, na katerem ni bilo nič napisano.
To je razlog, zakaj sem moral iti na zahod, da se združim s sporočilom teh Angelov, se
vrnem nazaj sem in da to razodenem Cerkvi. Ali se spominjate, da sem vam dejal: »
Naslednja stvar, ki se bo zgodila, bo tukaj v cerkvi.« To je popolnoma res.

137 Še ena stvar, za katero želim, da jo opazite, ki se je zgodila. In če poslušate kaseto
›Kakšen čas je to Gospod?‹, boste opazili, da je bil en Angel zame zelo poseben. Ostali
so bili videti povsem običajno, toda ta Angel je bil posebni Angel. On je bil v skupini z
moje leve strani, ki je bila v obliki piramide. In zapomnite si, to je bilo v piramidi, kjer
skrivnostni bel kamen ni bil izpisan. In Angeli so me vzeli v piramido, ustvarjeno od njih
samih - Božje skrivnosti so bile znane samo njim. In sedaj, oni so bili glasniki, ki so
prišli,  da razložijo to piramido ali  sporočilo o skrivnostih teh sedmih Pečatov, ki  se
nahajajo znotraj te piramide.

138 Torej, Angel je bil na moji levi strani in je bil resnično zadnji, oziroma sedmi Angel,
če bi jih štel z leve proti desni - zato ker je on bil z moje leve strani, gledajoč vanj proti
zahodu, njega, kako prihaja z vzhoda, bi bil na levi strani. Tako da bi bilo to zadnje
angelsko sporočilo - bil je zelo eminenten. Ali se spominjate, ko sem dejal, da je imel
svojo…, nekakšno glavo, privzdignjeno nazaj in svoja velika ostra krila in kako je letel
naravnost k meni? Torej, to je ta sedmi Pečat. To je še vedno posebna stvar. In mi še ne
vemo, kaj je to, ker ni bilo dovoljeno, da bi bilo to prelomljeno.

In sedaj, vsak izmed vas je na srečanju opazil, kakšno srečanje je bilo to. Videti je
bilo, kot da bi bili vsi na robovih svojih sedežev. In vsi so stali tu naokrog ob 13. ali 14.
uri popoldne in čakali, da se oprejo vrata, da bi prišli sem čisto naprej, stoječ ob zidovih,
otrdelih udov in vse ostalo. Kaj je to? To je bil Sveti Duh, ki je poslal svoje glasnike in
oni so to odkrivali nam. In poglejte sedaj, kako se je to ujemalo z Besedo, popolnoma
natančno.
139 In potem, da bi vi vsi vedeli, da je to resnica, je On to napovedal dva meseca prej
ali več, preden se je to sploh zgodilo - potem ko sem odšel na zahod in nisem vedel tega
in potem sem se vrnil z razlago, kot je On to predal. Torej, spomnite se, v viziji, On mi v
tej viziji  ni dejal niti  ene stvari, ko me je On dvignil  navzgor. Bil  sem prestrašen, v
strahu, da bom umrl - da bom ubit v eksploziji. Ali vidite, oni tega niso mogli storiti.
Obrazložitev je prišla natanko takrat, ko sem to potreboval - to je bilo v sobi. In jaz sem
to predal točno tako, kot je On to predal meni.

Torej, vidite prijatelji, vizije ne spodletijo, one so vedno popolne, one so pravzaprav
popolnoma točne.

Torej, vizije plus beseda, plus zgodovina, plus cerkvene dobe in vse to združeno
skupaj. Tako da bi jaz resnično lahko rekel, da je po mojem najboljšem razumevanju in
po Božji Besedi in viziji in po razodetjih, obrazložitev tega: »Tako govori Gospod.« Torej,
naj vas Gospod vse blagoslovi, zares bogato, medtem ko sedaj stojimo in pojemo to
dobro staro cerkveno pesem. Bog naj vas blagoslovi, vsakega od vas. Amen.

140 Jaz (naj vas Bog blagoslovi) Ga ljubim,

jaz Ga ljubim (z vsem svojim srcem),

ker me je prvi ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.
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