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1 Hvala  ti,  brat.  Gospod  naj  te  blagoslovi.  Za  trenutek  še  stojmo,  medtem ko
sklanjamo naše glave za molitev.

2 Milostljivi nebeški Oče, to jutro se Ti ponovno približujemo, zaradi usmiljenja in
vodstva Svetega Duha danes, kot je prišlo nad nas, da bi se lahko danes zjutraj zbrali
skupaj in se učili Tvojo Besedo, da bi mogli vedeli, kako naj živimo v tem današnjem
dnevu in kateri trenutek dneva je, v katerem živimo. Danes bi Te radi zaprosili za Tvojo
sveto  vodstvo  naših  misli,  naših  src,  da  usmeriš  k  nam vsako  besedo,  ki  nam je
potrebna, da jo spoznamo; da bi nam Ti svobodno odprl usta in tudi naša srca, da bi
sprejeli tisto, kar nam boš Ti povedal, da bi nam zaprl usta za tiste stvari, ki niso v redu
- da bi vedeli, da nam lahko samo Ti razodeneš Božjo Besedo.

In  sedaj,  ker  moram sedaj  zapustiti  majhno  cerkev  za  druge  dele  sveta,  jih
predajam Tebi, Gospod, katerega del so ali kot se reče, del mojega srca. Oni so tisti, ki
so bili ustvarjeni Zate od Duha in Besede resnice. In jaz molim, da bi jih Ti blagoslovil,
Gospod, in jih ohranil tesno povezane z vezjo Kristusove ljubezni.

3 Blagoslovi  našega  dragega  ljubega  pastorja,  pastirja.  Mi  molimo,  da  bi  ga  Ti
pomazilil s Svetim Duhom Svoje Besede in da bi se jim razkril ter nahranil čredo.

Nekoč, ne dolgo tega, ko si Ti pokazal vizijo, majhen tabernakelj tukaj… ampak za
shranjevanje hrane; ker bo napočil čas, ko bo vse to potrebno. Ko smo videli, da sta
brat Sothmann in brat Woods pripravljena na odhod v drugo deželo, da bi… Vendar si Ti
dejal: »Shranite to hrano tukaj za nekaj časa.« Gospod, s spoštovanjem sem skušal to
narediti.

In sedaj, to jutro v tej lekciji, ki smo si jo zamislili, jaz molim, da jo Ti okronaš s
tem,  Gospod,  da  pokažeš,  da  si  Ti  Bog in  da  je  to  Tvoja  Beseda in  Tvoja  Resnica.
Dopusti, Gospod, da se ljudje lahko z njo hranijo in krepijo, saj je v milosti Boga, da bi
oni videli veliko Božje usmiljenje za nas v tem dnevu. Blagoslovi vse prisotne in tiste, ki
bi radi bili prisotni, Oče, in dobili slavo za Tebe samega; ker to prosimo v Jezusovem
Imenu. Amen.

Gospod naj sedaj blagoslovi vsakega od vas.

4 In jaz mislim, preden bomo začeli, da imamo tukaj dojenčka - Collinsa. Srečal sem
očeta ravno pred nekaj trenutki in je imel dojenčka, ki ga želi posvetiti in to bomo sedaj
storili. Brat ali sestra Collins, prineseta sem svojega malčka, tako da lahko opravimo
službo posvetitve za tega malčka.

5 Odhajanje, saj veste, to povzroči... To so lojalni člani Kristusovega Telesa. Bodite
pozorni, nikoli nisem rekel o tabernaklju - o Kristusovih telesih, to telo tukaj, kot del
Njegovega Telesa. In onadva imata malčka, ki ga želita posvetiti. In to je vedno delo,
jaz mislim, da mi ga žena zavida - namreč držati dojenčke. Brat Neville, lahko stopiš
bliže, če želiš.

6 Kako  ti  je  ime,  brat?  To  sta  brat  in  sestra  Clyde  Collins.  On  je  brat  našega
dragocenega brata tukaj, božjega služabnika Collinsa, Wilburja in tukaj imata prirastek k
številu Collinsov in kot lahko vidim, je to zelo ljubko malo bitje. Koliko je star, sestra
Collins? Skoraj štiri mesece. Kako mu je ime? Mark David, to je zelo lepo ime. Ti si videti
zelo lep fant. Rekel bi, da je tudi zelo velik fant. Vem, da lahko tukaj prisotne matere in
žene cenijo tega malčka tukaj. Ali ni kot lutka? V redu, sklonimo sedaj naše glave.
7 Nebeški Oče, kot sta ta mladi oče in mati prišla sem s to majhno dragoceno kepo
človeškega mesa, ki je bila dana njuni zvezi in položena v njune roke, da ga hranita za
Gospoda Boga. Onadva sta s spoštovanjem prinesla malega Marka Davida sem, da bo
posvečen Vsemogočnemu, ki jima je dal tega dragocenega fantka, lepega in zdravega
fanta, v oskrbo, da ga vzgajata v Božjo slavo. Gospod, blagoslovi očeta in mater, naj se
sodček v njihovem domu nikoli ne izprazni in naj se vrč nikoli ne osuši. Naj oče ostane
zdrav in sposoben, Gospod, da bo lahko delal in preskrboval hrano za svojega malčka.
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Naj mati ostane zdrava in sposobna pripravljati jo in naj bosta njuni srci pripravljeni,
Gospod, da bosta učila malčka in ga vzgajala v spoštovanju Boga. Dopusti to, Gospod.

8 Sedaj  prihaja iz  njunih rok v moje ta lep otrok,  majhen Mark David.  Skupaj  s
starešinami te cerkve ga predstavljam Tebi, v Imenu Jezusa Kristusa, za življenje v Božji
službi. Daruj to, Gospod, prejemaj slavo iz njegovega življenja. Naj živi dolgo življenje,
tudi  do tega prihoda Gospoda Jezusa,  če Ti  je  to prijetno.  In če je  to tako,  naj  on
prenaša Sporočilo Gospoda Boga, v obdobju, ki bo prišlo. Podari to. Ohrani ga zdravega,
veselega, njegovo srce pa naj bo vedno zavezano stvarem, ki so pravične pred Bogom.
V Imenu Jezusa Kristusa Ti ponujamo tega otroka v posvetitev. Amen. Bog te blagoslovi,
sestra Collins, in tega lepega fantka, in tebe brat Collins. Bog naj bo z vami.

Pripelji jih noter. Vse nas skupaj.

Pripelji jih noter, pripelji jih noter,

Pripelji jih noter iz polj greha;

Pripelji jih noter, pripelji jih noter,

Pripelji malčke k Jezusu.

Rad imam to. Vidite, pripelji jih h Kristusu, preden hudič sploh dobi priložnost. Oni
so že izročeni Njemu za življenjsko službo.

9 Ali kdo ve, če je družina Dauch, kdor koli od njih, danes tukaj ali ni - sestra Dauch?
Brat Brown, ali si tukaj, brat Brown? Da, vesel sem… In ta… Brat Dauch je še zmeraj z
nami? Čudovito! Brat Dauch nas je skoraj zapustil. Vidite, mi ne moremo niti preveč
govoriti niti preveč zahtevati; on je že za enaindvajset let prekoračil čas, ki mu ga je
Bog določil za življenje. To je običajna življenjska doba, prekoračil je čas, za katerega
mu je Bog povedal, da bo lahko živel.
10 Toda, pred kratkim smo nekega jutra prejeli telefonski klic, da umira, zato smo
pohiteli k njemu, vendar je bil Bog res dober z njim in mu je prizanesel. Samo… Mislim
da je on pripravljen in še samo pričakuje Gospodov prihod. Vendar, saj veste, mi vsi se
naslanjamo drug  na  drugega.  Mi  preprosto… Ta  stari  prijatelj  mi  je  kot  -  kot  oče.
Spominjam se, kako je sedel tu spodaj v starem tabernaklju, (v starem delu). Ko je on -
tista  Svetloba se je  zableščala  nad tistim vodnim krstom v Imenu Jezusa Kristusa,
naravnost od tam je prišel - bil je star okrog sedeminosemdeset ali oseminosemdeset
let, s palico, prišel je naravnost sem gor in dejal: »Hočem iti naravnost tja noter in biti
krščen.« Nekdo je šel in mu prinesel nekaj oblačil.  Ni mogel počakati do naslednjič,
moral je priti ravno takrat, ravno takrat. To mi je všeč. Neki dan je dejal (jaz sem se
pogovarjal z njim) - dejal je: »Ali misliš, da je sedaj z mano vse v redu, brat Branham?«

Dejal sem: »Si že bil pri zdravniku na zdravniškem pregledu?«

On je dejal: »Da, gospod.«

Dejal sem: »Zdravnik si bo dal v ušesa stetoskop in ti ga položil na srce, da bi
videl, če srce pravilno utripa; in opravil bo električni kardiogram in nato izmeril krvni
pritisk, urinski  test in tako naprej - z inštrumenti,  da bi  ugotovil  tvoje zdravstveno
stanje… Torej, ko to dela, si pomaga s knjigo, v katero so strokovnjaki o teh različnih
temah… napisali… Če se dogaja to, potem je nekaj narobe s tem.

11 In jaz sem dejal: »Torej, edini stetoskop, ki ga imam, je Sveto Pismo (Vidite?) - za
dušo.« In dejal sem: »Preskusil te bom.« Dejal sem: »Sveti Janez 5,24 je dejal: ›Kdor
posluša Mojo Besedo…‹« Dejal sem: »To ni to, da se je treba usesti in ji prisluhniti; to je
sprejeti jo, jo sprejeti. Verjeti ji moraš. Nekaj v tebi ti govori, da je resnična. Ti si jo
sprejel; verjameš ji; tvoja je. ›Tisti, ki posluša (je že tvoja) Moje besede in veruje Vanj,
ki Me je poslal…‹ Verjameš v to?«

On je dejal: »Seveda.«

Dejal sem: »Potem ti bom povedal, kaj je glavni Zdravnik dejal: ›On je prestopil iz
smrti v življenje in ne bo več vstopil v obsodbo ali na sodbo.‹« Dejal sem: »Kolikor vem
na podlagi knjig, ti si opravil izpit.«

Ta starec, star skoraj sto let, sploh ni hodil v cerkev; vendar je prvič, ko je njegovo
pot osvetlila Svetloba, to sprejel. Ali vidite tisto vnaprej določeno seme, ki leži tam? Da,
gospod! Vidite, takoj ko nanj posije Svetloba, se hitro obudi v Življenje.
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12 Torej, vem da je danes vroče in težko mi je, da sem vas sklical skupaj za Božjo
službo, kjer se tako stiskate skupaj, vendar sem kljub temu po Božji milosti mislil, da je
prav, da imamo še eno Božjo službo, preden vas zapustim - upam, da le za kratek čas.

In jutri zvečer moram odriniti v Chicago, da bi lahko začel v sredo. Pomislil sem, da
bi šel tja po možnosti malo prej in si malo odpočil, preden bom začel s serijo srečanj. In
jaz verjamem, da so že našli… Tukaj, videl sem ga natanko tukaj. Oglas je nekje na
vrhu. Imenuje se Maringo Area - da, Marigold, Marigold, da, Area - arena. Marigold
Arena, tam bo to, začelo se bo v sredo zvečer in trajalo do nedelje. Člani Poslovnežev
Polnega Evangelija imajo tudi zajtrk v soboto zjutraj. In jaz ne vem natančno, kje so ga
oglaševali. Ne. Potem bo v soboto zvečer srečanje na Lane Tech; vidim, tukaj je oglas.

13 Torej,  če  boste slučajno v bližini  območja… To bo običajna -  povsem običajna
evangeličanska Božja služba, kot jo imamo po navadi. Večina sporočil bo predvsem na
temo, ki smo jo obravnavali tukaj, ker naše posnetke snemamo tukaj. Vidite? Nekje
drugje bi se morda razburjali, toda če dobijo posnetke, ki so narejeni tukaj, se lahko
odločijo, ali bodo poslušali kateri posnetek. Prihajajo naravnost od tukaj; to je naša
lastna prižnica. Ko sem nekje drugje, po navadi izberem nekaj, kar ni preveč globoko,
ker ima mnogo ljudi le površne izkušnje in vse, kar sledi… Toda, tukaj imam občutek, da
imam pravico povedati vse, kar mi Bog položi na srce, da povem - naravnost od tukaj.
Tako, vsi naši posnetki so narejeni tukaj, vidite. Tudi v tem trenutku so v tem prostoru,
vidite lahko njihove glave nad zatemnjenim steklom tam noter, kjer sedijo s svojimi
snemalnimi napravami.

14 Torej, in če se želite udeležiti srečanja, vas bomo zelo veseli. Če boste prišli tja in
ne boste vedeli,  kam bi šli,  se preprosto obrnite na kateregakoli  od članov Polnega
Evangelija ali na brata Carlsona, ki vam bo povedal, da je... On vam lahko da napotke -
ali Filadelfijska cerkev ali kdorkoli od njih, oni vam lahko natanko povedo, kako pridete
na pravi kraj.

15 Potem se bom vrnil naslednji ponedeljek zvečer, enkrat popoldne ali zvečer. In v
torek gremo nazaj v Arizono, da odpeljemo otroke v šolo in tako naprej. In potem, ne
vem natančno, kdaj se bom spet vrnil, ker Gospod… Hočem, da me On vodi, da bi vedel
kaj storiti.

Zelo nenavadna stvar se je zgodila… Lahko bi... Vem, da se to snema in zakaj je ne
bi povedal tukaj. In medtem ko prihajajo vizije in vodstvo Svetega Duha, mi je všeč to
delati ravno takrat, medtem ko On deluje. To je... Torej, lansko leto je bilo leto, eno od
najbolj vzvišenih obdobij glede vizij, ki sem jih kadarkoli imel v času svojega služenja -
to se je dogajalo lansko leto, zaradi vseh stvari, ki so se zgodile, in vsi veste, da so bile
napovedane, še preden so se zgodile, zgodile pa so se natanko tako, kot je bilo rečeno.
16 Torej, mi se vračamo sem na obisk. Tukajšnje podnebje mi res ni všeč, ker me
takoj dotolče, ko pridem sem. In jaz enostavno... Jaz lahko prečkam vrhove tistega
hriba tam zgoraj in se spustim v to dolino in potem sem tukaj približno deset minut in
dobim vnetje grla ter zbolim (vreme), imam vrtoglavico; vse se mi zdi čudno, temačno,
in moram preprosto oditi stran, vidite.

17 In zadnjič sem ženi govoril … Toda kaj me najprej… Kaj me v prvi vrsti vodi sem,
ste vi, ljudje, (Vidite?) - ta cerkev. Povem vam, od vseh krajev, ki sem jih kdaj obiskal,
je to moj najljubši kraj za pridiganje Evangelija. In videti je, da lahko tukaj naredimo
posnetek, ki je desetkrat boljši od katerega koli posnetka od drugod. Vidite, to je razlog,
zakaj pravim: »Kjer Bog nekaj dela, potem ostani natanko s tem.« Vendar mislim, da je
to tista pomembna stvar, ki mi je preprečila, da bi prišel ven prvič, ko me je On poklical,
in zaradi tega mi On naredi težje, ko pridem. Poslušnost je boljša od žrtvovanja.

18 In tako bom vedno prihajal in odhajal ter pridigal v tabernaklju. In vsi, ki niste iz
tega mesta, boste o tem obveščeni. Billy Paul bo tukaj, prav tukaj v pisarni in preko
njega lahko kadarkoli navežete stik z nami. In vračali se bomo sem nazaj... In kmalu bo
napočil čas sedmih Trobent, če bo Gospodova volja, sedem zadnjih Nadlog in Čaš in tako
dalje, kot bomo zmogli - morda bomo dobili malo hladnejše vreme ali nekaj takega,
kakorkoli nas bo Gospod vodil.
19 In sedaj, pred nekaj dnevi je bilo ob mojem prihodu zastavljeno vprašanje o nečem
- o nekom, ki mi je dal ček, na katerem je pisalo osebno, izrecno zame in zgolj zame,
davek plačan, prosto in vse ostalo. No, odšli smo in… Billy je vedel, da sem imel takrat
na nek način potrebo po tem čeku in on je šel ter vprašal odvetnike, ali lahko unovčimo
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ček. On je dejal: »Zakaj, saj je ameriški državljan. Zakaj ga ne bi mogel unovčiti?«
Vidite? Dejal je: »Davek plačan in vse ostalo - prosto. Vsak državljan lahko to stori.«

20 In  tako,  on  se  ni  mogel  zadovoljiti  s  takim  odgovorom  (Billy),  zato  je  šel  k
davčnemu uradniku in ta mu je dejal: »Zakaj pa ne, seveda ga lahko unovči.« Rekel je:
»On je državljan Združenih držav Amerike.« Tako, temu ni mogel verjeti, zato je poklical
Merlea Millerja ( on je vodja davčnega združenja v Indianapolisu in je bil naš odvetnik,
kot tudi Eison Miller) - in tako: »Seveda, vse je v redu, vidite. Seveda, on lahko unovči
ta ček. Napisan je na njegovo ime, ›samo indosirani‹«. Samo jaz ga lahko žiriram in
tako naprej in ne more biti žigosan z našim...

21 Vidite, jaz ne unovčujem nobenih čekov. Zaradi tega so me enkrat pred tem dobili.
Nekdo mi je zadnjič na srečanje prinesel kup čekov in dejal: »Izvoli, brat Branham.« Jaz
sem pisal: »William Branham, William Branham...«. No, vlada je vedno skrbela za to, v
vsem tem času. In jaz sem jih podpisoval s svojim imenom in plačeval dolgove, vendar
so rekli, da imam dolgove za neplačane davke za kar tristo tisoč dolarjev. Od tu torej
izvira ves ta hrup. Takoj ko sem unovčil ta ček, hop, takoj se je agent vrnil in rekel: »
No, ponovno bomo odprli tvoj primer.« To je bilo tisto, kar je povzročilo težave.

22 In brat Lee Vayle, ki sedi tukaj (mislim, da ni nič narobe, če to povem), mi samo -
on bi prišel dol in ta dobri izobraženi baptist je imel tukaj (pred nekaj dnevi sem ga
tukaj krstil v Imenu Jezusa Kristusa) brata Leeja Vaylea. In tako, on je res dober človek,
brat v Kristusu. On nam je tukaj že pridigal, zelo intelektualno podkovan in poleg tega je
človek, ki ga vodi Duh. Ko je ga je obsijala Svetloba, je dejal, da se je poskušal oddaljiti,
vendar tega preprosto ni mogel storiti, zato sem ga ravno tukaj nekega jutra krstil. Ker
ni mogel več zdržati, smo preprosto prišli sem, se oblekli in vstopili in je bil krščen v Ime
Jezusa Kristusa.

23 Dobro, sem pomislil, glede na to, da je bil deležen tiste dobre duhovne hrane, bi
lahko malce pokramljali  ob naravni hrani.  Tako smo šli  v Blue Boar, se usedli  in se
pogovarjali. In prišli smo do teme: »Kako lahko dovoliš ljudem, da tako govorijo o tebi?«
Torej, brat Vayle je eden od najboljših ljudi, ki jih poznam, vendar nekoliko prehitro
odreagira, to mu zmeraj govorim, saj veste. In tako sem dejal... (Upam, da je to v redu,
brat Vayle.) Tako sem dejal: »Ne izgubi potrpljenja naenkrat. Ostani miren. Bog je Tisti,
ki deluje.«

On je dejal: »Ah, zate je morda to v redu.« On je dejal - on je dejal: »Ampak
dobro,  jaz  verjamem,  da  je  on  zelo  inteligenten,  ker  lahko  razpravlja  (s  tistimi
izobraženimi intelektualci), zato preprosto ve, kako poseči v debato in oni ne morejo več
zastopati svojih stališč. To je vse.

24 In tako sem dejal: »Poglej, brat Vayle.« (Sedeli smo v Blue Boaru.) Dejal sem: »
Nekega dne je David, potem ko ga je lastni sin vrgel s prestola, zbežal s prestola, Izrael
se je razcepil, Davida pa je s prestola zrinil njegov lastni sin in je jokajoč zapustil mesto.
In nek človek, ki mu ni bilo všeč njegovo sporočilo zadnjega dne, saj veste; ni mu bilo
mar zanj; majhen starček, nekoliko pohabljen, je hodil vzdolž tega, se mu posmehoval
in pljunil v Davida. In tisti stražar je izvlekel meč, rekoč: ›Ali bom dovolil, da glava tega
psa ostane ne njegovih ramenih, medtem ko pljuva na mojega kralja?‹ David je rekel: ›
Pusti ga. Gospod mu je rekel, naj to naredi.‹ Pljuvaj nanj, norčuj se iz njega, pljuvaj
nanj. Dejal je: ›Gospod mu je rekel, naj to naredi.‹« Saj poznamo zgodbo, kako je bil
poplačan. Brat Vayle je menil, da je za tako ravnanje potrebno ogromno milosti.

25 Komaj sem se vrnil in stopil v pisarno, je davčni revizor poklical Billyja Paula in ga
obvestil o tem. Tako je brat Vayle šel z mano domov. Ko sem vstopil, sem rekel ženi
(bilo je nekje v popoldanskem času)… Stopili smo v sobo. Dejal sem: »Nekaj ti moram
povedati, draga.«

Preden sem šel ven, sva se ravno pogovarjala. Dejala je: »Bill, vem, da te je Bog
poslal v svet; vsi to vemo, vendar ti On ni nikoli rekel, da se vrneš. Ona je dejala: »
Torej, to je tisto, kar me skrbi.«

26 Dejal sem: »No, mislim, da te skrbi zase in za otroke. Naj te ne skrbi zame. Če
Gospod to hoče, Mu bom služil, kjer koli  bom.« In tako sem se vrnil  in ji  naravnost
povedal. Tako sem se obrnil, položil svoj klobuk in nekdo je rekel nekaj v stilu: »Oh, ta
davčni uradnik…« Nekako tako je besnel - nekaj podobnega. Ne da bi pomislil na tisto,
kar sem povedal bratu Vayleu, sem dejal: »Pustite ga pri miru. Morda mu je Gospod
dejal, da naj to naredi.« Komaj sem to izrekel, že je na steno posijala svetloba in nanjo
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napisala  (brat  Vayle  in  moja žena sta sedela  tam): »Vrni  se v  Arizono.« S črkami,
zapisanimi čez steno: »Vrni se v Arizono.« Prav zares. Torej, zato grem (amen), vračam
se v Arizono.

27 Torej, ta teden je zame teden velikih blagoslovov. V tem tednu smo imeli zasebne
razgovore z ljudmi, ki so čakali že od sedmih Pečatov. In ne dvomim, da je bilo nekaj od
njih poklicanih od drugod, izven tega mesta, iz cele države. Vendar mi je v jutru pred
začetkom razgovorov, ko sem sedel v sobi, Sveti Duh dopustil, da natančno zapišem
vse, kar so vedeli, vse kar so želeli vprašati, zapisal je vprašanja v tistem vrstnem redu,
kot so oni želeli  ter bi jim povedal njihove sanje in jih razložil,  še preden so jih oni
povedali meni.

Torej, ljudje so nekje tukaj v prostoru - tam. In jaz sem stopil do njih in jih pustil
govoriti. Govorili so: »No, brat Branham, prihajam zato-in-zato.«

28 Dejal sem: »Sedaj si zapomnite, da se nismo zbrali tukaj zaradi druženja. Nismo
prišli zato, da bi se družili drug z drugim. Obstaja vprašanje v vaših mislih, v vašem
srcu, ob katero ste se spotaknili in ne veste, kaj je to. In morda vam ga bom lahko z
Božjo pomočjo pojasnil.« Dejal sem: »Zapomnite si, tudi kraljica Juga je imela nekaj
vprašanj, ko je prišla k Salomonu. In Sveto Pismo pravi, da ni bilo stvari, ki bi bila
Salomonu zakrita in ki je ne bi mogel pojasniti.« In dejal sem: »Še večji od Salomona je
tukaj. (Vidite? Res je.) Gospod Jezus je obljubil: ›Kjer sta namreč dva ali trije zbrani v
Mojem Imenu, tam sem sredi med njimi. In karkoli si bodo zamislili ali zaželeli ter za to
prosili, bodo uslišani.‹ In zdaj, vaše vprašanje je o nečem, kar ne veste, o nečem, k
čemer ne znate pristopiti, o nečem, v zvezi s čimer ne veste, kaj narediti.«

29 In dejal sem: »Še enkrat, Sveto Pismo pravi, da se Gospodovi angeli  utaborijo
okrog tistih, ki se Ga bojijo, da bi jih reševali, torej v drugem svetu, kjer ne deluje teh
pet čutil… Pet čutil je omejenih samo na ta svet. Če nimate občutkov, ne morete čutiti
ničesar. Občutki vam ne bi nič pomenili; to bi bil drugi svet. Če ne bi imeli vida, bi bilo
vse, kar gledate, drugi svet, o katerem ne bi vedeli ničesar. Teh pet čutil je tako edina
stvar, ki nam jo je Bog dopustil. Obstaja pa še eno čutilo, ki se ji reče vera. Z vero se
vzpenjate, dokler ne pridete tako visoko, da vstopite v drug svet, ki je vizija. Tam lahko
vidite; kot da ne bi nikoli poznali, kaj je tisto, kar občutite s svojim čutilom otipa, saj ga
še niste videli; potem se vaše oči odprejo in lahko vidite. To bi bila skrivnost za tisto
osebo, ki ni mogla nikoli videti. Zanjo bi bila skrivnost, vendar je to tako.«

30 In tam, Gospod...  Preden pridemo sem, ljudje  iz  vse države,  od vsepovsod,  s
severa, juga, zahoda, prihajajo na te razgovore. In takoj ko nehajo govoriti, natanko ta
vprašanja, ki bi jih vprašali, stvari, o katerih bi spraševali, bi jaz govoril: »Poglej to,«
vzdignil  bi  list  papirja z vsakim vprašanjem, v natančnem vrstnem redu, kot so jih
zastavili, (o čemer so jih zastavljali), odgovori na vprašanja pa so bili dani natanko tako,
kot  se je nanje odgovarjalo.  Gospod je velik;  On ve vse stvari.  Vendar kljub temu
potrebujem približno tri dni, da pridem k sebi od takega popoldneva, tako zbit sem.

In sedaj, mislil sem to obnoviti, preden se razidemo…

31 Obstaja primeren način, pravi način za… za posameznike. Torej, obstajajo stvari, ki
jih je mogoče povedati  in če so tukaj  ljudje,  ki  poznajo skrivnosti  srca,  kot so bile
razodete,  bi  to bilo  absolutno -  to bi  bilo  grozno; povzročilo  bi  kriminal,  nekoga bi
pripravilo do tega, da bi drugega ustrelil ali kaj podobnega, če bi se na takšen način
razkrilo točno tu na odru, v javnosti, pred javnostjo. Povzročilo bi kazniva dejanja, ki se
kaznujejo z zaporno kaznijo, in še marsikaj drugega…
32 Toda ko vi na tak način sedite skupaj, Sveti Duh - samo vidva skupaj... Vendar mi
to razumemo, da je tisto, kar so me vprašali, osebno. O tem ne govorim. In kar jim
povem, je odvisno od njih ali to želijo povedati ali ne, vidite. Ampak to se razve med
nami, med razgovorom. To pomeni, da sedim z vsako osebo posebej, dokler ni  vse
popolnoma razjasnjeno (Vidite?) - Sveti Duh.

33 In potem, če pomislim na milost Svetega Duha, ki mi pove vse o tem, za vsakega
od njih, (za celo vrsto njih), preden sploh pridejo sem; iz cele države prihajajo ljudje, ki
jih nikoli v življenju nisem videl. In zapiše se zato, da bi oni vedeli, zgolj rutina v skladu
z vprašanji in načinom, na katerega so potrebovali odgovor nanje.

34 Nek brat je imel vprašanja o kačjem potomstvu, na katera nisem uspel natančno
odgovoriti, ker je njihove pol ure preteklo. Upam, da je razumel odgovore na papirju. On
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jih je zapisal, ni pa dobil odgovorov na vsa vprašanja, zato sem mu jih dal napisane
zgolj na papirju. Če on tega nima, ima to Billy Paul. Vem, da ta človek sedi tukaj; videl
sem ga pred nekaj trenutki. Torej, če ga želi poiskati, to je napisano na listu papirja -
odgovori na tvoja vprašanja.

35 Torej,  oh,  kako dober je Gospod! Upam, da se vsi  dobro počutite.  In sedaj  se
spomnimo (medtem ko sedaj molim nad temi robci), spomnimo se na brata Daucha. On
je prečudovit brat in mi se hočemo nanj spomniti v molitvi.

36 In vidim brata Ungrena, vendar pa nikjer ne vidim sestre Ungren, če se sedaj dobro
počuti... Da, sedi čisto poleg njega. Seveda. Da. Veseli me, kajti pred nekaj dnevi so nas
ponoči poklicali zaradi nujnega primera v zvezi z njo in njeno hčerko, sestro Downing.
Zavili sta s ceste in to je bila milost Božja, saj bi drugače bili obe na mestu zdrobljeni na
koščke. In zdaj sta prišli naravnost v cerkev, šli na vlak in prišli.

37 Nikoli vas ne bom pozabil. Ljubim vas. Bog to ve. Ljubim vas.

Prišli ste kljub slabemu vremenu iz cele države… Ko vidim nekatere brate iz Georgie
in Alabame in različnih krajev in iz Tennesseeja ter okolice, od koder so se z avtom
odpeljali na pot, kjer je poledica, sem in nazaj na tak način, samo da bi prišli na eno
službo…

38 Ko  sem pred  nekaj  dnevi  prejel  tisti  nujni  klic  glede  brata  Daucha,  si  nisem
predstavljal, da je Lima v Ohiu tako daleč. Mislil sem, da je do tja majhen skok, hop in
smo tam. Toda moj, jaz sem se tistega jutra od tukaj odpravil zelo zgodaj in sem prispel
tja šele ob enih popoldan, pri čemer sem vedno vozil z najvišjo dovoljeno hitrostjo in po
dvopasovni avtocesti.  In pomislim, kako blizu je to v primerjavi  z jugom, od koder
prihajajo vsi ti drugi ljudje, s severa in zahoda, od koder prihajajo.

Ljubim vas. In to je razlog, zakaj skušam biti tukaj smrtno iskren.

39 In veterani... Vidim brata Creecha in ostale, ki sedijo tam od zadaj in tiste, ki so z
mano že vsa ta leta in ostalo, in kako smo skupaj odraščali. Gledal sem fotografijo Mary
Jo (mislim, da je bilo to pred nekaj večeri), ko sva se spoznala, je bila majhna stvarca,
zdaj pa je poročena, jaz mislim, in ima otroke. Brat Creech in sestra Creech sta mlada in
temnolasa, Meda in jaz pa siva in sključena. Vidite, taki ljudje imajo nekaj, kar vas
prevzame, vidite. Ostali bi kar z njimi, vidite. Tukaj je še nekaj drugega, kar vedno
povzroči, da se vaš um umakne. Samo dajemo jih za primer drugim, ki so prisotni tukaj,
mladim in starim; mi pričakujemo Gospodov prihod.

40 Zato sem se danes zjutraj odločil... Verjamem, da mi je Bog to položil na srce, da
tukaj to jutro učim nedeljsko šolsko lekcijo, ki bo po Božji volji dolga. In jaz... To je
moja zadnja služba za nekaj časa, kolikor mi je znano...

41 In rad bi vas spomnil, da brat Neville ostaja tukaj v cerkvi in je odgovoren za ta
tabernakelj, pod vodstvom Svetega Duha, da on ostaja tukaj in verjame v to Sporočilo
in uči točno to, kar učim jaz. Tako je.

In vedno ko želite, lahko pridete in poslušate brata Nevillea, dobro vam bo del, jaz
sem prepričan. On je velik služabnik Jezusa Kristusa. Ormana Nevillea poznam, odkar
sem bil majhen fant in niti malo se ni spremenil, le še bolj se je približal Bogu. Spomnim
se, ko sem ga prvič videl na... Povabljen sem bil na njegov metodistični oder. In ko sem
se vrnil  sem v tabernakelj,  sem dejal:  »Nekega dne ga bom krstil  v  Imenu Jezusa
Kristusa.« In tukaj je sedaj s Sporočilom, hodi naprej, resnično predan služabnik.
42 In brat Neville gre skozi mnoge napore in bolečine, ki... On jih ne kaže tukaj v
tabernaklju, toda glede na to, da mi Bog dopušča, da imam nekaj vpogleda v življenja
ljudi, vem, kaj doživlja - veliko tega. Vidite? In gotovo doživlja številne skrbi in napore in
drugo. In vi, ki ste tukaj, podpirajte ga, kot sta Jozue in Kaleb držala Mojzesove roke, ko
je prinašal Besedo.

43 Ljubite drug drugega nad vsem. Ljubite se med seboj. Nikar... Ni važno, kaj vam
poskuša hudič povedati… Torej, vi vsi ste ena močna velika ljuba skupina, vendar si
zapomnite  moje  opozorilo!  Vidite?  Satan  ne  bo  dopustil,  da  bi  to  ostalo  tako.  Ne,
gospod. Ustrelil bo vse, samo da bi dobil nekoga, ki bo izvršil njegov cilj. Pripeljal bo
kakega kritika ali nevernika, ga posedel in ga pripeljal v tovarištvo z vami pod pretvezo
miru in drugega, nato pa ga bo ustrelil z nekakšnim strupom in ta bo hodil z njim skozi
cerkev. Ne prestopite na tisto stran! Ne imejte ničesar skupnega s čimerkoli drugim.
Ostanite ljubeči, prijetni in prijazni drug do drugega. Molite za takega človeka, da bo tudi
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on rešen, ali za takšno žensko ali kogarkoli takega, samo molite zanje. In podpirajte
drug drugega in ostanite s svojim pastorjem, vidite. On je pastir in vi ga spoštujte. On
vas bo vodil skozi in…, ker mu je Bog ukazal, naj to počne.

44 Torej, se boste spominjali tega? Sovražnik bo prišel. In ko bo prišel, se le še bolj
držite skupaj.  In tisti,  ki  ga hudič uporablja za sovražnika, bo bodisi  šel  ven bodisi
vstopil in postal eden od vas. To je vse. Nikoli ne tvorite skupin ali govorite in ne zbirajte
skupin okrog sebe: mi smo eno.

Jaz ne morem reči: »Leva roka, jezen sem nate, zavrgel te bom, ker nisi desna
roka.« On je moja leva roka. Hočem, da ostane tam, celo majhen delček mojega prsta,
hočem da ostane prav tam, da vsak delček mojega telesa ostane prav tam. In Bog hoče,
da kot telo vernikov ostanemo drug z drugim, natanko drug z drugim.

45 In sedaj, imate kasete o tem. Imate kasete o tem, v kar verjamemo. Imate kasete
o disciplini v cerkvi, o tem, kako se obnašamo v Božji cerkvi, kako moramo priti skupaj
in skupaj sedeti v nebeških prostorih. Ne ostanite doma. Če je Bog v vašem srcu, le s
težavo pričakate, da se odprejo tista vrata in se družite s svojimi brati. Če ne čutite
tako, vam bom dejal, da je čas, da začnete moliti, kajti v poslednjih dneh smo, ko nas
Sveto Pismo dviga ali nas opominja: »Veliko bolj, ko gledamo, kako se približuje ta dan,
da ljubimo drug drugega s krščansko ljubeznijo in božansko ljubeznijo, da se zberemo
skupaj v nebeških prostorih v Jezusu Kristusu in ljubimo drug drugega.« »Po tem bodo
vsi vedeli, da ste Moji učenci, ko boste imeli ljubezen drug do drugega.«

To je res. Ostanite skupaj.

46 Če je brat po vašem mnenju v rahli zmoti (ali sestra), recite: »Gospod, nikoli ne
dovoli, da požene koren grenkobe, saj bo to škodljivo vplivalo na njega in to bo odgnalo
Kristusa naravnost  iz  mojega življenja.« Ta strupena kislost  zlobe in ljubosumja in
sovraštva bo odgnalo Svetega Duha od vas. To ga bo odgnalo iz tega tabernaklja tukaj.
Ubilo  bo  Božjega  Duha  ali  ga  odgnalo  od  tukaj,  ranilo  vašega  pastirja.  Vse  to  bo
povzročilo,  vidite.  Nikar  ne  delajte  tega!  Vi  se  samo še  bolj  medsebojno  zbližajte.
Sestavite... Vzemite pas, kot je pričal brat (Božji služabnik), tukaj nekega večera o pasu
(ki ga je videl v viziji). Ta pas na popolni Božji opremi; opašite se, zategnite pas in se
medsebojno zbližajte.  Ljubite drug drugega, ne glede na vse. Govorite lepo drug o
drugemu in potem vas bo Bog blagoslovil.

47 Sedaj pa to jutro, po Božji volji, z Njegovo pomočjo in milostjo, imam tukaj cel kup
vprašanj, oziroma kar spisov. In sedaj, preden pristopimo k temu... (Mislim da sem
slišal, kako so se tam vključile snemalne naprave.) Sedaj bomo prinesli sporočilo, po
Božji milosti. Najprej beseda molitve.

48 Gospod Jezus,  govorim temu Kristusovemu Telesu,  da se bodo držali  skupaj  z
nespremenljivo Božjo roko, z njihovo absolutno Besedo. Opozarjam jih, tako kot je Pavel
opozoril svojo čredo, da bodo prišli volkovi. Ti si isti Bog danes, kot si bil takrat in tisti
sovražnik je isti. Naj to tovarištvo in vezi ljubezni vedno obstajajo med temi ljudmi v
Jezusu Kristusu.

Pomagaj nam to jutro, Gospod, medtem ko prebiramo Besedo. Naj nam Sveti Duh
razodene  to,  da  je  lahko  Cerkev  v  celoti  zgrajena  na  veri,  ki  je  bila  nekoč  dana
svetnikom, da jih je podpirala.  In,  kot si  Ti  dal  vizijo pred približno dvema letoma,
nakopičimo hrano - tisto lepo in na pogled zdravo zelenjavo, ki sem jo videl v viziji in je
shranjena v tem tabernaklju, naj danes prejmemo celo posodo Tega. Daruj to, Gospod,
ali dolg posnetek na kaseti, ki nam bo lahko odkril Jezusa Kristusa v času, v katerem
živimo, nam dal krepilno moč, duhovno moč za nalogo, ki leži pred nami. Daruj to, Oče.

49 Blagoslovi te ljudi, Tvoje otroke. To jutro so tukaj iz mnogih različnih delov države.
Vroče in soparno jutro je, kljub temu pa čutimo prisotnost Svetega Duha v vsem tem.
Spominjamo se Johna Wesleya in Calvina in Sankeya in Knoxa, Finneya in mnogih od
njih, celo brez električnega ventilatorja, kjer so ljudje sedeli v dvoranah, po njihovih
obrazih pa je tekel znoj. Ženske, dobro pokrite in oblečene, so sedele v občinstvu in se
potile, dokler niso bile njihove obleke premočene, poslušale so Božjo Besedo - hranile
svojo  dušo.  Zdaj  mi  čutimo,  Gospod,  da  počivajo  nekje  tam,  v  pričakovanju
Gospodovega prihoda.

50 Zadrži nas skupaj, Oče. Naj nas Sveti Duh usmerja in vodi. Daj nam dolgo življenje
v Tvoji službi. Daj nam to veliko Sporočilo to jutro, ki ga pričakujemo iz Tvoje Besede,
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da lahko To gre v vsako srce. Naredi, da ustnice, ki govorijo, Gospod, govorijo Resnico.
Naredi, da bo srce, ki sliši, plodno za sprejem Resnice, ki naj zraste v velika drevesa
Večnega Življenja, ki bodo sijajne luči in poslanice, ki jih berejo vsi ljudje; da lahko
spoznajo, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih in živi med nami. Napolni nas z ljubeznijo
in sadovi Duha, dokler drugi možje in ženske, fantje in dekleta ne bodo videli rezultatov
Kristusovega Življenja, ki še vedno živi v nas, dva tisoč let od velikega dogodka. Dopusti
to, Oče, da izkažemo spoštovanje Tebi. Prosimo v Imenu Jezusa Kristusa. Amen.

51 Sedaj želim prebrati nekaj iz Svetega Pisma. Upam, da ste pripravili svoja pisala in
papirje in vse drugo. Brat Neville, ti kar sedi. Jaz si bom samo slekel suknjič. Oprostite
mi, da sem si slekel suknjič, vendar je tukaj zares strašno vroče.

Sedaj želim, da poiščite Pismo Kološanom, prvo poglavje Pisma Kološanom. In
medtem ko to beremo, začenši z...

52 Želel bi, ko pridete domov, da preberete celotno poglavje tega Pisma Kološanom.
Vendar želim, da skupaj z mano to jutro berete od 15. vrstice do vključno 29. vrstice. In
sedaj  bodite  karseda  potrpežljivi,  kajti  čutim,  da  bom v  tem tukaj,  če  mi  bo  Bog
pomagal, odkril in prinesel v vaš um vse te druge stvari, o katerih sem govoril vse te dni
v tabernaklju; zakaj sem povedal, kar sem povedal in zakaj sem naredil to, kar sem
naredil. To je razlog. In sedaj od 15. vrstice.

Ta je podoba nevidnega Boga, Prvorojenec vsega stvarstva, kajti v Njem je bilo
ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari, tako prestoli
kakor gospostva, tako vladarstva kakor oblasti. Vse je bilo ustvarjeno po Njem in Zanj.

On je obstajal  pred vsemi stvarmi in v Njem je utemeljeno vse in On je glava
Telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi
med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se je v Njem naselila vsa polnost - vsa
polnost.

(Naj to še enkrat poudarim, to 19. vrstico.)

Bog je namreč hotel, da se je v Njem naselila vsa polnost in da je po Njem spravil s
Sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo Njegovega križa, se pravi po Njem, pomiril, kar je na
zemlji in kar je v nebesih.

(Bodite pozorni na to, kam je šla ta pomiritev.)

Tudi vi ste nekoč živeli v hudobnih delih, v razumu odtujeni in sovražni. Zdaj pa vas
je Bog spravil s Seboj po Njegovem telesu iz mesa, prek smrti, da bi vas privedel pred
Svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne, če le ostanete utemeljeni v veri in trdni
ter se ne pustite odtrgati od upanja evangelija, o katerem ste slišali. Ta evangelij je bil
oznanjen vsemu stvarstvu pod nebom, in jaz, Pavel, sem postal njegov služabnik.

Zdaj se veselim, ko trpim za vas ter s svoje strani dopolnjujem v svojem mesu, kar
primanjkuje Kristusovim bridkostim, in to v prid Njegovemu Telesu, ki je Cerkev. Postal
sem njen  služabnik  po  načrtu,  ki  mi  ga  je  Bog  določil,  da  izpolnim Božjo  Besedo,
skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela Njegovim svetim.

(Še enkrat želim prebrati ta verz.)

…skrivnost, ki je bila skrita pred veki in rodovi in se je zdaj razodela Njegovim
svetim.

Njim je Bog hotel oznaniti,  kakšno je bogastvo slave te skrivnosti  med pogani,
namreč  Kristus  v  vas,  upanje  slave.  Kajti  Njega  oznanjamo,  ko  vsakega  človeka
spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili
popolnega v Kristusu.

V ta namen se tudi trudim in bojujem, z Njegovo močjo, ki v meni silovito deluje.

53 Torej, za besedilo, iz tega želim potegniti to za besedilo, to utemeljiti na celotnem
Svetem Pismu in to nasloviti: »Kristus je razodeta Božja skrivnost«. Kristus je razodeta
Božja skrivnost! Torej, to sem vzel v vrstnem redu kot lekcijo nedeljske šole, da lahko
vsi skupaj beremo in imamo skupno druženje.

54 Torej, to je Božja prikrita skrivnost, ki jo je On imel pred stvarjenjem sveta. V
globini Božjih misli je obstajalo nekaj, kar je On poskušal in tudi dosegel, in imel je
motiv, da je to naredil, z namenom, da izrazi samega Sebe. Ker na začetku ni bilo niti
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lune, zvezde, atoma, molekule ali česa drugega; On je bil Bog. Vendar v tistem času ni
bil ravno Bog, kajti Bog je predmet čaščenja, ni pa bilo nikogar, ki bi ga častil. Tako je
On v Svojem velikem umu hotel, da se ti atributi izrazijo. In v Njem je bila ljubezen; v
Njem je  bilo,  da  bo  postal  Oče;  v  Njem je  bilo,  da  bo  Sin;  v  Njem je  bilo,  da  bo
Odrešenik; v Njem je bilo, da bo Zdravilec. In vsi ti veliki atributi, ki jih vidimo kot že
izražene, so bili v Bogu.

55 Tako je po mojem mnenju, Bog najprej ustvaril angele. In potem so Ga oni častili in
to Ga je naredilo za Boga. In On je začel od tam (kot sem to že povedal v predhodnih
sporočilih, kjer sem poskušal to obrazložiti, razčleniti). In potem ko so ga angeli začeli
častiti… To je bilo, še preden je na zemlji obstajala ena sama molekula. Nič ni obstajalo.
Bila je samo tema. Ni bilo sonca, lune, zvezd, ničesar, takrat je bil On Bog. Kot je On
vprašal Joba: »Kje si bil, ko sem postavil temelje sveta (vidite), ko so jutranje zvezde
skupaj pele, Božji sinovi pa vpili od radosti?« Vidite? Sedaj… »Kje si bil?« Vidite? To se
je zgodilo veliko pred zemljo.

56 Torej, Bog je imel namen in prikrito skrivnost. O tem hočem govoriti cerkvi danes
zjutraj, o prikriti Božji skrivnosti, ki jo je On imel v Svojem umu, še pred nastankom
sveta in kako se je razkrila do te ure, v kateri živimo. Vidite? Jaz verjamem, da boste
potem jasno razumeli (Vidite?), kaj se dogaja.

57 Božja velika skrivnost o tem, kako… To je skrivnost. On to ohranja kot skrivnost.
Nihče ni ničesar vedel o tem; niti angeli niso razumeli tega, vidite. On tega ni razkril. To
je razlog, zakaj je pod našo sedmo skrivnostjo, ko je bil razodet sedmi Pečat, nastala
tišina.

Jezus, ko je bil On na zemlji, so hoteli vedeti, kdaj bo prišel. On je dejal: »To ni...
Niti sam Sin ne ve, kdaj se bo to zgodilo.« Vidite, Bog drži to zase. To je skrivnost. In to
je razlog, da je bila v nebesih tišina za pol ure in da se je sedem Gromov oglasilo s
svojimi glasovi, Janezu pa je bilo prepovedano, da bi to zapisal (vidite) - ta Gospodov
prihod.

To je ena stvar, ki je On še ni razkril, kako bo prišel in kdaj bo prišel. Dobro je, da
je ne razkrije. Ne.

58 To je pokazal ali razkril v vsakem simbolu, ki je v Svetem Pismu.

Zato je celotno Sveto Pismo razodetje Božje skrivnosti v Kristusu. Celotno Sveto
Pismo je izraz enega cilja, ki ga je imel Bog, enega namena, ki ga je hotel doseči v
celotnem Svetem Pismu. In vsa dejanja vernikov v Svetem Pismu so bili  simboli, ki
izražajo velik Božji cilj in sedaj je v teh poslednjih dneh On to razodel in nam ga kaže. In
z Božjo pomočjo bomo to videli prav tukaj to jutro, kaj je imel Gospod v umu ves ta čas
in kako je to izrazil. Zato lahko vidite velik pomen tega, kako je bilo to poznati in potem
bi to poskušali prinesti ljudem. Vidite? In potem vi ne... Nisem se spuščal v podrobnosti,
da bi skušal To obrazložiti, kako mi je Bog to razodel.

59 Če želite to zabeležiti tu spodaj… Imam mnogo mest, iz katerih bi rad bral. In sedaj
v knjigi svetega Luke, v 24. poglavju svetega Luke vidimo, da je..., da sta dva apostola
na poti v Emavs. In Jezus je pristopil k njima po Svojem vstajenju, ko sta bila na poti v
Emavs, ko sta hodila po cesti, razmišljala in se pogovarjala, jokala zaradi Njegove smrti
in kako sta Ga videla trpeti za tisto, za kar so mislili, da nima nobene vrednosti; vzeli so
njihovega Gospoda in Ga križali. In hodila sta po poti ter jokala. In On je pristopil s poti
in jima začel govoriti o Kristusu.

On je dejal: »Oh, nespametna in počasna za razumevanje. Ali ne vesta, da so vsi
preroki in Psalmi...«

Vidite? Kaj je On počel? Sebe je odkrival tema apostoloma, da so bili vsi preroki, vsi
Psalmi in vse drugo le izraz Njega. Vidite?

60 In sedaj, razlog, zakaj se to jutro nisem odločil za pridiganje, je zaradi tega, ker
sem mislil, da bomo z učenjem to bolje razumeli, kot če bi vzeli le neko besedilo in šli
čez njega; zato se ga bomo naučili.

61 Torej, On je govoril, da so vsi Psalmi in preroki govorili o Njem. In zato to kaže, da
je celotna Stara Zaveza, celotna Nova Zaveza, vsi Psalmi, petje, pesmi, ki so se pele,
vse so pele o Njem, vidite.

Vzemite 22. Psalm in ga zapojte ter primerjajte z jutrom križanja. Vidite: »Moj Bog,
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moj Bog, zakaj si me zapustil?« »Vse moje kosti strmijo vame. Prebodli so moja stopala
in moje dlani.« Vendar vse te stvari tam… Njihovo petje Psalmov spodaj v templju in
istočasno križanje Njega… Vidite? Vidite, tisti veliki verski voditelji, tisti veliki možje, tisti
veliki učitelji (klub temu pa tako zaslepljeni), ki so prebirali preroke in peli pesmi, so
izvajali kriminal, za katerega je bilo rečeno, da ga bodo storili. Ista stvar se dogaja
danes zjutraj!

62 Sedaj  pazljivo  prisluhnite,  kajti  nič  se  ne  bom  oziral  na  čas.  Hočem,  da  to
razumete. Vidite? Tako lahko tukaj vidite, da je v bistvu na začetku to glavno misel, ki jo
je Bog imel v umu, On skril pred vsemi temi učenjaki. In samo določeno število, izbrano,
vnaprej določeno število, vnaprej določeni ljudje so bili edini, ki so to slišali.

In sedaj preiščite Pismo skozi dobe prerokov in povejte, če to ni ista stvar. Vidite,
Jezus ju je tukaj napotil na preroke in Psalme, rekel je, da so vsi govorili o Njem, vidite.
In tukaj so ti judovski učitelji, rabini, doktorji prava, profesorji, naredili natanko to, kar
so naredili že pred tem.

63 Torej, bodite pozorni. On je ponovno dejal: »Preiščite Pisma, saj ona pričajo o Meni.
« Preiščite Pisma - Pisma, celotno Pismo. Kaj skušam narediti? Pokazati vam hočem, da
je Sveto Pismo tisto, ki je pravo.

64 Pred nekaj dnevi, ko sem stal v bolnišnični sobi in se pogovarjal, me je neka sestra
vprašala, naj pojasnim denominacije, zakaj smo mi proti denominacijam - z nekaterimi
denominacijskimi osebami.  Vidite,  to mora priti  nazaj k Besedi,  ker je Beseda Bog,
vidite.  In  Jezus isto  izjavlja  tukaj,  da je  On Beseda.  Ne morete narediti,  da Pismo
nasprotuje sebi. »Na začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila
Bog. In Beseda je postala meso!« Vidite?
65 Torej, tukaj On pravi: »Preiščite Pisma, saj pričajo o Meni. V njih mislite, da imate
večno življenje (in to je res), in ona so tista, ki pričajo o Meni. In jaz pričam o njih. Če
ne opravljam del,  za katera je bilo  obljubljeno,  da jih bom opravljal,  potem Me ne
poslušajte. Če pa opravljam dela in Mi ne morete verjeti, verjemite delom, ker pričajo,
da je On Beseda.«

Oh, videti je, da to ne bi moglo biti bolj preprosto. Vidite? V redu. Torej, preiščite
Pisma. Dejal je, da Mojzes in vsi zakoni in tako dalje, da preroki in Psalmi, govorijo o
Njem. In spet je dejal, da Pisma pričajo o Njem.

66 On je glavna tema celotnega Svetega Pisma. Če berete Sveto Pismo in ne vidite
Kristusa v vsakem njenem verzu, se vrnite in to zopet preberite. Vidite? Če ne vidite
Kristusa v vsakem verzu Svetega Pisma, ga znova preberite, ker vam je nekaj ušlo.
Sveto Pismo je Kristus. On je Beseda. Ko berete: »Na začetku je Bog ustvaril…,« je tam
Kristus. Vidite? Vsak... Od tistega do ›amen‹ v Razodetju vsaka Beseda priča o Jezusu
Kristusu.

To je razlog, zakaj se o dodanih knjigah, ki  nosijo naslove: »Druga Danijelova
Knjiga, Knjiga Makabejcev, Vice in podobno…« Vidite, o tem ne govori v Pismu, vidite.
Njihove teme se ne ujemajo z ostalimi temami v Pismu. Ni prostora, kamor bi lahko
postavili vice. Ni prostora, kamor bi postavili posredovanje svetnikov in drugo. V Pismu
za to ni prostora. Ni prostora za denominacije. Ni prostora za veroizpovedi izven Svetega
Pisma, vidite? Tako, ko vidite te stvari, se one ne skladajo s to sliko.

In to je razlog,  zakaj  so ljudje to dodali  in  dobili  svojo sestavljanko, ki  je vsa
pomešana. Vidite? Oni tega ne morejo narediti pravilno: »Isti, včeraj, danes in na veke!
«

67 Vendar,  če  je  stvar  pravilno  sestavljena,  je  tu  celotna  slika  padca  in  obnove.
Celotna slika stvaritve in celoten Božji načrt je razodet prav v Jezusu Kristusu. Amen! To
je celotna slika, sestavljena skupaj, vsaka majhna vijuga in kot. To je tako kot... Torej,
nočem biti bogokleten glede tega, vendar je to kot sestavljanje sestavljanke. Zato smo
danes dobili slike, ki so videti grozno. Pravijo: »Mi smo verniki,« - in krava se pase na
vrhu drevesa. To ne deluje. To je tako, ko oni govorijo: »Da, On je vedno isti, razen v
nekaterih... On je isti, včeraj, danes in na veke, razen v nekaterih stvareh.« Vidite?
Takrat pokvarite svojo sliko.

68 Sveto Pismo govori, da je On isti!

Sveti Janez 5 ali  sveti Janez 14,12 govori: »On…,« on - kdorkoli.  »Kdor veruje
Vame, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam opravljal.«
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»No, to je bilo za neko drugo dobo.«

In zopet dobite izkrivljeno sliko.  Dobite človeka, ki  lovi  ribe v puščavi,  v kupu
vročega peska, kjer sploh ni rib, vidite. Vidite, vi ga morate zopet pripeljati tja, kjer se
lovijo ribe, v Galilejo, kjer je obilica rib, vidite, vidite. Sliko morate sestaviti tako, da je
videti pravilno. To je Božja velika slika. Obstaja samo en način, kako jo boste videli, to
je takrat,  ko vidite  Jezusa Kristusa.  To je celotno Sveto Pismo. On je glavna tema
Svetega Pisma.
69 Torej, zavedate se, da lahko vzamete besedilo iz katerega koli mesta in to je kar
težko za pridigarja, da ohrani svoj mir. On vidi, kot da hoče nadaljevati s tem, ampak
vrniti se morate k tistemu, kar učimo.

V zgodovini Svetega Pisma... Sveto Pismo je preroška Knjiga; to je zgodovinska
Knjiga; to je Knjiga o ljubezni. To je Knjiga pesmi; to je Knjiga življenja in v njej najdete
Kristusa. Bil je v prerokih. Bil je v Psalmih. Bil je v zgodovini. In On je tudi v Svetem
Pismu, to so stvari, ki se bodo zgodile. Tako, On je bil prej in potem. Kaj torej pomeni,
da Ga dela takšnega? »Isti, včeraj, danes in na veke.«

70 In če v to nekaj vbrizgate, kar Ga ne naredi za istega, včeraj, danes in na veke,
brat Lee, kam prideš? Dobiš grozno sliko. Kajti On je bil zgodovina (vidite), in On je
prerok. On je Psalmi. On je vse. In če ga ne morete narediti za vse in istega, kakšna je
potem vaša slika? Ali vidite to? V redu.

71 On je tisto, On je bil v prerokih. On je bil v njih. Bil je v Psalmih. Bil je v zgodovini
in On predstavlja stvari, ki se bodo zgodile, isti, včeraj, danes in na veke. (Hebrejcem
13,8, če si to zapisujete.) On tako mora biti… On mora biti temelj, če je to tisto, kar On
je. In mi to verjamemo, ali ne? Potem pa, če je On to, potem mora On biti glavna tema
naših pogovorov, našega razmišljanja, našega petja, naših sprehodov. On mora biti
glavna tema našega življenja. Če je On glavna tema Svetega Pisma in je Sveto Pismo v
nas, potem mora biti On glavna tema vsega, kar delamo, govorimo ali razmišljamo; to
mora biti Kristus. Ali je to res? V redu.

72 Kajti tako mislimo, odkar je On postal za nas glava vseh stvari. Tukaj v Kološanih
tako  piše.  On  je  za  nas  glava  vseh  stvari,  ker  je  bil  On  ustvarjen  za  nas,  ki  smo
obravnavani v vseh stvareh. Govorite: »Kaj pa je z grešnikom?« Ustvarjen je bil, da bo
Sodnik grešniku, če ga ta ne sprejme. Postal je slava za vernika, ki ga sprejme. Tako
vse to... Vse je bilo ustvarjeno po Njem in Zanj.

Potrebna je noč, da se izrazi slava dneva. Potrebna je posoda sramote, da se izrazi
ljubezen in skrb za posodo časti. Potrebna je zlobna ženska, ki nosi nemoralne obleke in
prodaja svojo moralo, da se izrazi krepost spodobne prave gospe, vidite. Potreben je
slepar in tat,  da se izrazi  pristnost pravega vernike, pravega kristjana. Potreben je
hinavec, da se pokaže vernik, tisto kar je.

73 Tako, vse je bilo ustvarjeno po Njem. In ker je On ustvaril vse stvari - ustvarjene
za  vse  nas,  so  bile  vse  stvari  ustvarjene  za  -  po  Njem.  Ker  je  to  res,  se  moramo
poistovetiti  z  Njim. Poistovetiti  se moramo z Njim, ker se je On poistovetil  z  nami.
Moramo se poistovetiti z Njim. Kako? Tako da živimo Zanj. Ne samo s priznanjem.

Mnogi ljudje gredo k spovedi in rečejo... Jaz pravim… Sedaj smo prišli do te točke:
»Ali si kristjan?«

»Jaz  sem Metodist.«  No,  to  je  daleč  od tega,  da  bi  bili  -  ali  se  prepoznate  za
kristjana. Torej, poglejte kaj delajo metodisti.

»Jaz sem baptist.« Dobro, poglejte kaj delajo baptisti.

»Jaz sem katolik.« Poglejte, kaj delajo, vidite.

74 Vendar je edini način, da si dejansko kristjan ta, da se Kristus poistoveti v tebi.
Kako… Tukaj zadenemo ob bolečo točko! Upam, da bodo to slišali tudi tisti, ki poslušajo
kaseto. Vidite? Vidite?

Pravite: »Jaz sem binkoštnik.« To ne pomeni nič.

75 To mora biti Kristus, poistoveten v vas. To je, ko vas On prizna.

Pravite: »Govorim v jezikih.« Tudi hudiči to počnejo. »Kričal sem.« Mohamedanci,
budisti  in vsi drugi kričijo. Indijanci vpijejo pri kačjem plesu. Vidite? Seveda. Vsi to
počnejo. Kulti, klani in vsi ostali kričijo in vpijejo. Kriči in vpije se tudi na bejzbolskih
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tekmah.  Ko pa se  Kristus  poistoveti  v  vas,  ko  Sebe poistoveti,  potem ste  podobni
Kristusu.  Kajti  beseda  Kristjan  pomeni  ›biti  podoben  Kristusu‹.  Tukaj  je  vaše
poistovetenje.  V  redu.  Torej,  ker  je  On  naše  poistovetenje,  potem  se  moramo
poistovetiti z Njim tako, da živimo Zanj.

76 Bodite pozorni, Bog je imel trojni namen v tej veliki tajni skrivnosti. Bog je imel v
Svoji veliki tajni skrivnosti, ki jo je imel pred stvarjenjem sveta, trojni namen. In sedaj,
kar hočemo to jutro zvedeti je, kaj je ta trojni namen? Vidite? Torej, jaz verjamem, da
to bomo s pomočjo Boga, ki je prisoten, On nam bo to pokazal.

Torej, če je On imel ta trojni namen… Želimo izvedeti, kaj je ta trojni namen.

77 Prva stvar je bila, da se je Bog hotel razodeti ljudem. Tega ni mogel narediti kot
veliki  Jehovah Bog, ki  obsega ves prostor, čas in večnost. On tega ni  mogel.  On je
prevelik, da bi se lahko razodel ljudem, ker bi bilo to preveč skrivnostno. Kako bi lahko
to veliko Bitje,  ki  se ni  nikoli  začelo...  Potem ko pridete skozi  ciklus stotin milijard
trilijonov in trilijonov svetlobnih let in izven tega v neskončnosti, v večnost, kako velika
Stvaritev je bila vse to in še vedno je.
78 Ampak, kaj je On želel narediti? On je ljubil očetovstvo, kajti bil je Oče. In edini
način, s katerim je On to lahko izrazil, je bil, da postane Sin Človekov. To je razlog,
zakaj je Jezus vedno ponavljal: »Sin Človekov.« Vidite, oni niso vedeli, o čem On govori,
mnogi  od  njih.  Ali  ste  sedaj  dobili  to?  Hotel  je  izraziti  Sebe.  To  je  bil  eden  izmed
Njegovih velikih trojnih namenov, da izrazi Sebe, Se poistoveti z ljudmi, razodene Sebe
v Kristusu.
79 Drugič: da ima prvenstven položaj v Svojem Telesu vernikov, to je v Svoji Nevesti,
da lahko živi v ljudeh.

80 Torej, On bi to lahko naredil v Adamu in Evi, vendar jih je ločil greh, zato je bilo
treba najti način, da se to obnovi. Oh, moj! Oh, torej, to je zame bogastvo, tudi če samo
razmišljam o tem. Vidite? Vidite, kakšen je bil Božji namen?

Torej, zakaj ni preprosto obdržal Adama in Eve? Potem On ne bi mogel izraziti
Svoje polnosti, Svojih polnih atributov, saj… On bi tam lahko bil Oče, to je res, vendar je
tudi Odrešenik. Pravite: »Kako veš, da je bil?« On je, ker sem imel to izkušnjo, vidite.
Vidite? On je Odrešenik in to je moral izraziti. In kako je lahko to naredil? Samo skozi
Kristusa. Kako je lahko bil Sin? Samo skozi Kristusa. Kako je lahko bil Zdravilec? Samo
skozi Kristusa. Vidite, vse stvari se obračajo v tej eni Osebi, v Jezusu Kristusu. Oh, moj!
81 Ko razmišljam o tem, vidim le denominacije, ki izginjajo s prizorišča in vse ostalo,
kako gre, vidite. Ko vidim Božji velik namen, razodevati Samega sebe in imajo… Najprej
mora sam Sebe razodeti v Kristusu, v polnosti Božanstva telesno in potem, da se prinese
ta  polnost  Božanstva telesno v  ljudi,  da  ima lahko On prvenstven položaj,  nadzor,
vodstvo.

82 Nekega večera… Če še niste dobili kasete, sem tukaj nekega večera pridigal o ›
Ujetniku Jezusa Kristusa‹ - Pavel, ujetnik… Vidite? Ko vas Bog dobi za Svojega ujetnika,
potem ne morete storiti ničesar, kot le tisto, kar vam reče Duh.

Pavel, z vsem svojim velikim intelektom, - učil ga je Gamaliel, da bi nekega dne
postal veliki duhovnik ali rabin. In imel je velike ambicije. Intelektualno je bil zelo velik
človek, velika avtoriteta, velik človek naroda. Vendar je moral žrtvovati vsak delec tega
(vidite),  da  je  postal  del  Besede  in  je  izražal  Jezusa  Kristusa.  Vedel  je,  kaj  mora
govoriti... Nameraval je oditi na nek kraj (poklicali so ga neki bratje), vendar mu je Duh
prepovedal, da uresniči svojo voljo. Oh, če bi se tega lahko naučili na pol duhovni ljudje!
Vidite? Prepovedano mu je bilo udejanjati svojo voljo. Lahko je delal samo... »Duh mi je
prepovedal.« Vidite? On je bil Kristusov ujetnik.

83 Potem ga je nekega dne ta mala vedeževalka, ki jo je poznal - Pavel je vedel, da
ima moč, da izžene tega hudiča, vendar je to lahko naredil samo takrat, ko je to dopustil
Bog. Dan za dnem mu je sledila, vpila za njim in nekega dne mu je Duh dal dovoljenje.
Potem je oštel njo - duha, ki je bil v njej, vidite. On je vedel, kaj pomeni biti ujetnik.

84 Mojzes: njegova znanja - moral jih je izgubiti, da bi lahko našel Kristusa, da bi bil
ujetnik. Potem ko je Bog stresel vso svetnost iz njega in celotnega močnega človeka, kot
je bil in je tistega dne stal v prisotnosti Ognjenega Stebra, je ostal brez besed. On sploh
ni mogel - ko niti govoriti ni mogel, je dejal: »Bog je imel takrat ujetnika,« vidite. Vi
potem ne boste poskušali deliti svojih lastnih iskanj. Potem je moral Bog obdariti tega
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človeka, ga obdariti z zadostno močjo, da je lahko šel tja dol. In on je dejal: »Gospod,
povedal sem faraonu, kar si Ti rekel, on pa ni hotel narediti tega.«

On je dejal: »Potem pa vzemi tole, svojo palico (Bog je spregovoril, to je Božja
Beseda), pojdi tja ven, usmeri jo proti vzhodu in pokliči muhe.« In muhe so nastale, ker
je On imel ujetnika, ki ga faraon z ničemer ne bi mogel odplačati. Nihče drug ga ne bi
mogel na noben način obrniti. Bil je popoln ujetnik v verigah Božje Besede, zvezan samo
s ›tako govori Gospod‹.

85 Oh, če Bog lahko pridobi Svojega ujetnika na tak način! Torej, to je takrat, ko lahko
On izrazi premoč. Ali vidite? Ima človeka ali osebo, ki ne pozna nič drugega kot Kristusa.
Razumete, kaj hočem povedati? V redu. To je drugič.

Prvič, popolnoma izraziti samega Sebe - Bog v Kristusu. Drugič, da ima skozi to
premoč  v  Svoji  Cerkvi  (ki  je  Njegovo  Telo,  Nevesta),  da  bi  lahko  imel  premoč  za
izražanje Sebe skoznje. V redu.

In tretjič, da ponovno vzpostavi Kraljestvo na svojo pravilno pozicijo, ki je padlo
zaradi  greha prvega Adama, kot  tedaj,  ko je  On hodil  v  hladnem večeru s  Svojimi
ljudmi, se z njimi pogovarjal in družil. In sedaj sta jih greh in smrt ločila od Njegove
Prisotnosti in Njegovega celotnega delovanja. Ali to berete? Pred stvarjenjem sveta, da
izrazi vse Svoje atribute - to kar je On bil.

86 Zatorej,  če je tukaj kakšen trinitarec, naj se izključi  za nekaj trenutkov, lahko
vidite, da Oče, Sin in Sveti Duh niso trije Bogovi. To so trije atributi istega Boga, vidite.
To je izražanje - Oče. On je bil, hotel je biti Oče. On je bil Oče, On je bil Sin in On je
Sveti Duh. In Oče in Sveti Duh je isti Duh. Ali ne vidite? Ste dobili to? Niso trije bogovi.
Hudiči so vam rekli  te stvari, da bi iz vas naredili  malikovalce, vidite. To je en Bog,
izražen  v  treh  atributih:  da  bi  bil  Oče,  da  bi  bil  Odrešenik,  da  bi  bil  Sin,  da  bi  bil
Zdravitelj (vidite) - to so Njegovi izrazi.

87 Želim  še  malo  ostati  na  tem,  tako  da  lahko  tudi  ljudje,  ki  poslušajo  kaseto,
razumejo misel,  da lahko vidijo. Za to bi potreboval cele ure, za vsako od teh tem.
Vendar upam, da to dovolj jasno razlagam, tako da lahko vidite, kam grem. Vidite?

Bog, izražen v Jezusu Kristusu, ki je bil  hkrati Oče, Sin in Sveti Duh - ›polnost
Božanstva  telesno‹.  Torej,  ›polnost  Božanstva  telesno‹  prebiva  v  Njegovi  Cerkvi  -
prvenstveno. Vse kar je Bog bil, je izlil v Kristusa; in vse, kar je bil Kristus, je bilo izlito v
Cerkev, v vernike, ne v denominacijo. Do tega bomo prišli čez nekaj minut in drugo bo
za vedno izbrisano iz vaših misli, vidite. Videli boste, kaj to povzroči, z Božjo pomočjo,
če nam bo On to dovolil.
88 In kaj je sedaj Njegov namen? Izraziti Sebe kot Sin (vidite), in zdaj, da v Njem
lahko biva ›polnost Božanstva telesno‹. Jaz imam pred seboj Kološane, prav tu pred
seboj, vidite. To, skozi celotno Pismo je bil to Božji namen.

Potem,  skozi  Življenje  tega  Sina,  po  Njegovem  križu  (tukaj  pravi:  s  krvjo
Njegovega križa), da bi lahko Sebe pomiril s Telesom, z Nevesto; (ki je Eva, druga Eva).
In Bog je to podal v simbolu, tako kot je to naredil z Mojzesom in z vsemi drugimi, (isto
je naredil z Adamom in Evo, dal je simbol), da sta bila Kristus in Nevesta. (On je drugi
Adam, Cerkev pa druga Eva.) In dokler druga Eva kompromitira Besedo, mar ne počne
iste stvari, kot jo je naredila prva Eva? Kot da bi poskušali reči: »No, to je bilo za neko
drugo dobo.« Do tega bomo prišli čez nekaj minut, če je On dejal, da je bilo za neko
drugo dobo. Kako bi lahko bilo za neko drugo dobo, ko pa je On »isti, včeraj, danes in
na veke«! Vendar je imel Bog ta namen in ga »skril pred očmi razumnih in modrih ter ga
odkril vnaprej določenim otročičkom«, ki so bili vnaprej določeni, da to prejmejo.

89 To je razlog... Poglejte skozi dobe. Vsakokrat, ko je Svetloba zadela nekatere, so jo
le-ti zavrnili in Jo poslali stran. In veliki intelektualci in veliki duhovniki, ki so stali tam...
Tam so bili rabini, ki so izhajali iz velikih učiteljev in različne avtoritete, kot Nikodem in
drugi, izobražen človek, ampak niti on Je ni mogel razumeti. In tam so bili tisti veliki
duhovniki in rabini, ki so bili izobraženi v tej Besedi. Oh, moj, poznali so jo intelektualno!
In On je dejal: »Vi ste od vašega očeta, hudiča, in opravljate njegova dela.«

Pomislite o tem, sveti možje. Vi nikoli ne bi mogli na noben del življenja pokazati s
prstom, ali na življenja njihovih očetov ali njihovih dedov ali njihovih pra-pra-pra-pra-
pradedov. Če bi nanje pokazali s prstom, bi umrli v sramoti, kamenjali bi jih do smrti.
Tukaj pa stoji Jezus in tisto skupino imenuje ›skupina hudičev‹ - religiozni ljudi.
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90 Torej. Oh, zdaj pa veliko razodetje! Torej, da bi obnovil svoje sorodstvo. Da pripelje
nazaj… Torej,  On jim je moral  dopustiti,  da se izgubijo.  Ali  razumete? Moral  jim je
dopustiti, da grešijo, da imajo svobodno voljo... On jih ni mogel narediti za grešnike in
ostati Bog, potem pa jih kaznovati za nekaj, v kar jih je On prisilil. Ko pa je On postavil
človeka  v  partnerstvo  s  Sabo  in  mu  je  dovolil,  da  deluje  na  podlagi  svobodne
volje…Vidite? Na isti način ravna danes z vami, vidite. Vidite? Obnašate se lahko, kakor
želite, vi imate svobodno voljo.

Kajti, če je tako postavil prvega, potem mora na ta način postaviti tudi drugega,
vse mora postaviti tako ali pa je napačno ravnal že prvič. Vidite? Toda vsak je na isti
osnovi.

91 Torej, opazujte Ga, kako to prinaša nazaj, kako dopušča človeku, da to naredi,
vedoč, da bo to naredil (vedoč, da bo to naredil), toda kaj je to naredilo? Izrazilo je
Njegov atribut Rešitelja. Potem je celoten namen prepuščen Jezusu Kristusu, da postane
sam Bog in sprejme kazen Svojega lastnega zakona (smrti), da umre in odkupi ženo, ki
je bila izgubljena, ker Ga je zavrnila.

Ko se je Eva oddaljila od Besede, se je oddaljila od svojega moža. In ko se Cerkev
oddalji od Besede in gre v denominacijo, zavrne in nečistuje s svetom človeške modrosti
ter zavrača avtoriteto Božje Besede. Ali vam je to jasno? Sveto Pismo pravi: »Zagrešiti
duhovno nečistovanje.« Katerakoli Beseda v Svetem Pismu, ki se zavrne ali se jo osebno
interpretira - to je popolno zavračanje in prešuštvovanje proti  Bogu, ki  je vaš Mož.
Prešuštnica nikoli ne vstopi v nebeško Kraljestvo, to vemo. Zdaj vidite, to je tisto, kar je
Eva naredila takoj na začetku.

92 Zdaj bodite zopet pozorni. Kaj je Njegov trojni namen? Manifestacija samega Sebe
v Jezusu Kristusu; da pride v Telo po Jezusu Kristusu, da ima premoč za kaj? Da obnovi
Eden, prinese nazaj vse, kar je bilo izgubljeno. To je bila edina stvar, ki ni bila v redu.
Vse druge Njegove stvari so bile v redu.

Vendar je On moral dopustiti - dati človeku svobodno voljo, da pade, tako da je On
lahko Rešitelj, da pokaže, kaj je v Njem (vidite) - Njegov atribut Rešitelja. Nekaj je
moralo biti izgubljeno. To je tista stvar, zaradi katere je človek padel in postal izgubljen,
On je postal njegov Rešitelj, delujoč po Svojem lastnem zakonu. In tega ne bi mogel
narediti kot tisti veliki Jehovah, ki je obsegal ves prostor, čas. Vidite, On tega ni mogel
narediti.  In  moral  je  postati  Človek.  In  postal  je  sorodnik  človeka,  ki  se  je  izgubil
(amen), in postal Človek: Bog je postal meso! Aleluja! Mislite, da sem razburjen, vendar
nisem. Nekaj notranjega je!

93 Bog je iz Boga postal jaz, da bi Nase prevzel moj greh, da bi mene spremenil v
Sebe. Amen! Nazaj k Svojemu velikemu namenu Božjih sinov in hčera, kajti On je večni
Oče. Ta atribut je bil v Njem (vidite), tako da je moral biti prikazan.

Torej, ali vidite celotni trojni namen? Vidite, da bi izrazil Sebe. On hoče postati...
Torej, svet je izgubljen. Sedaj je On moral izraziti Sebe v Človeku, da bi postal Rešitelj
preko sprave s krvjo Njegovega križa. Vidite, On je moral to postati, umreti, da bi rešil
in prinesel nazaj Sebe v Cerkev, da bi imel premoč v Svoji Cerkvi.

94 Sedaj  si  zapomnite,  to  ne  more  biti  in  ne  bo  in  nikoli  ne  bo  in  nikoli  ni  bila
denominacija! On mora imeti premoč in On je Beseda. Amen! Kako bi se lahko tja noter
vbrizgala kakšna veroizpoved? To spremeni cerkev v prostitutko, če se vzamejo besede
nekega človeka, neke veroizpovedi ali denominacije. To je zapisano v Razodetju 17,
vélika vlačuga in njene vlačugarske hčerke; rimskokatoliška cerkev je vélika vlačuga,
protestanti  pa so hčerke vélike vlačuge. To je tako zelo jasno, da lahko to prebere
katerakoli oseba. Šli smo skozi Cerkvene dobe, to lahko vidite na tistih kasetah, če to
želite videti. Natanko tako. Potem je vsaka stvar, ki se združi z veroizpovedjo izven
Svetega Pisma, v očeh Boga vlačuga. Počenja isto stvar, ki jo je naredila Eva; zapustila
je Besedo, ki je Kristus. Oh, moj! V redu.

95 Sedaj vidimo Njegovo skrivnost,  ki  jo je skril  v  Svojem umu pred stvarjenjem
sveta. Torej, ali  želite, da preberemo majhen del tega? Pa preberimo. Imate dovolj
časa?  Prebrali  bomo to.  Zdaj  vsi  poiščite,  samo  za  eno  branje,  kakor  koli,  knjigo
Efežanov in začnimo z branjem pri prvem poglavju Efežanov. In zdaj, lekcijo nedeljske
šole nadaljujmo s to trojno manifestacijo Kristusa, pa začnimo brati.

Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa,... (Zdaj pazite, to ni namenjeno svetu,
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temveč), ... svetim, ki so v Efezu, in zvestim v Kristusu Jezusu:

96 Kako vstopite v Jezusa Kristusa? S pridružitvijo cerkvi? Z rojstvom! »V enem Duhu,
« (1. pismo Korinčanom 12), »smo bili vsi krščeni v eno Telo,« vidite. V redu, to so tisti,
ki jim on govori. To ni naslovljeno na zunanji svet. O tem ne moremo govoriti grešniku,
ker  ne ve ničesar  o tem. Pavel  ni  naslovil  tega na grešnike.  Dejal  je:  »To je  za to
skupino, ki je v Kristusu Jezusu.«

Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in Gospoda Jezusa Kristusa.

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je (Kje?) v nebeških
prostorih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom:

97 Nebeški prostori. Oh, želim si, da bi imel čas! Prav tukaj imam to zabeleženo v
svojem Svetem Pismu, o nebeških prostorih. Kaj so nebeški prostori? Nebeški prostori
(samo trenutek), so ›vernikov položaj v Kristusu‹, vidite. Kjer vernik stoji v Kristusu, v
nebeških prostorih.

…pred stvarjenjem sveta  nas  je  izvolil… (pazljivo  poslušajte)… nas  je  izvolil  v
Njem,...

(Kdaj  nas  je  izvolil?  »Pred  stvarjenjem sveta,«  ko  je  Njegova  velika  prikrita
skrivnost,  Njegova velika skrivnost...  On nas je izvolil  v  Kristusu pred stvarjenjem
sveta.),

…da bi bili pred Njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V (čem?) ljubezni nas je
(kaj?) vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu Njegovi posinovljeni otroci. Takšen
je bil blagohotni sklep Njegove volje,…

98 Vnaprej določeni! Tukaj je skrivnost, vidite. On je, še preden je bil na zemlji Kristus
ali katerakoli druga stvar (Ali vidite Njegovo veliko skrivnost?), je On izbral Nevesto.
Vedel je, da bo Eva padla zaradi nevere v Besedo - vedel je, da bo padla. Ampak On bo
izbral Nevesto, ki ne bo padla, ki se bo držala Besede ne glede na to, kaj o Njej govori
preostali svet. Oni se bodo držali te Besede! Vnaprej so bili določeni, da bi tam stali. Po
Jezusu Kristusu so posinovljeni otroci, vnaprej določena Cerkev za ta velik in veličasten
položaj!

99 Ali  sedaj  vidite  Njegovo  skrivnost?  Za  kaj?  Da  obnovi  padlo  Evo,  saj  je  bila
predhodna slika Cerkve. In zdaj bodite pozorni, ko je Bog odprl Adamov bok in vzel ven
Evo, iz njegovega lastnega mesa in krvi, je ločil njegovega duha od moškega spola v
ženski spol - ta ženski spol in ga dal v Evo. Vzel je rebro iz njegovega boka in iz njega
naredil Evo; tako je Bog naredil isto stvar, ko je iz Kristusovega boka vzel kri in vodo. In
Kristus je Beseda in je vzel Besedo in sestavil Svojo Cerkev - Evo, vidite. Znova se vrne
k Njemu samemu, odkupljena s krvjo, ki je prišla iz Njegovega Telesa. Lahko zdaj to
vidite? Božja velika skrivnost se sedaj razodeva, skrita pa je bila od stvarjenja sveta,
vendar vnaprej določena od začetka do konca. Sedaj poglejte. Mi ugotavljamo, da je On
to naredil. In tukaj v Efežanih in na številnih drugih mestih…, ampak to vam bo dalo
dovolj, da...

Torej, On je skozi dobe počasi razodeval to skrivnost. Lahko to zdaj vidite? Tako,
skozi...

100 Kako je On… Kaj se je zgodilo pri pred-odrejenju? Odprl je Adamov bok in vzel del
njegovega mesa, ki je bil Adam, da bi naredil Evo. Nevesta mora biti Beseda, ker je On
Beseda. Ona ne more stati na veroizpovedi. Ona ne more stati na denominaciji. Ona ne
more stati na lepem obnašanju. Ona mora stati samo na Besedi, ker je Ona del Nje. Ona
je bila vzeta iz Kristusa, vidite.

101 In da bi sedaj bili prepričani o celotnem Vzetju… Luther je bil del, Wesley je bil del,
preroki so bili del. Če oni niso del... Oni so bili ustvarjeni prav v razodetju, da sestavljajo
telo: noge, prste, roke in tako dalje vse do Glave (do tega bomo prišli čez nekaj minut,
vidite), to sestavlja celotno Vzetje. To je Telo Besede, ki je Kristus. Amen! Izven tega
ste izgubljeni. Ne glede na to, kako dobri ste ali kakšni so naši odnosi ali kakšno je naše
tovarištvo ali katera je vaša organizacija - vi ste izgubljeni, če je ta Beseda izven vas.
102 »Če ostanete v Meni (v Besedi), Moje besede ostanejo v vas, potem prosite, karkoli
želite...,« ker ste vi in Beseda ista stvar. On ima premoč. On ima oblast. Vi ste ujetnik
za Njega. Svet je mrtev. Ničesar več nimate... Vidite ostale ljudi, kako živijo na način,
na katerega živijo, vseeno pa vi tega ne počnete. Vi ste ujetnik, povezani ste z Njim. »
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Moj jarem je lahek.« (Vpreženi ste s Kristusom, z Njegovo Besedo.) »Delam samo tisto,
kar je všeč Očetu. In če ne morete verjeti, da sem jaz On, potem verjemite Besedi.«
Tako popolno!

Bodite pozorni!

103 In sedaj opazujte, kako je On skozi dobe to postopoma odkrival, počasi razkrival
skrivnost  skozi  preroke  in  skozi  simbole.  Sedaj  lahko  nadaljujemo  prav  s  tem  in
izražamo Njega samega.

On je izrazil Sebe v Mojzesu. Poglejte na Mojzesa: rodil se je v času preganjanja
otrok. Rodil se je, da bi bil osvoboditelj. Skrit je bil v ločju in kakor Jezus je bil odpeljan
v Egipt. Prišel je ven. Povzpel se je na goro in se vrnil z zapovedmi. Jezus se je povzpel
na goro - Njegova prva pridiga (pridiga na gori), in se vrnil z gore z zapovedmi: »Slišali
ste, da je bilo tistim iz starih časov rečeno: ›Ne prešuštvuj!‹ Jaz pa vam pravim, da je
vsak, ki s poželenjem pogleda žensko, prešuštvoval.« Zakonodajalec, Duhovnik, Kralj,
Vodja - natanko tako.

104 On je izrazil Sebe v Jožefu, rojenim med denominacijami (med njegovimi brati).
Sovražili so ga brez razloga, ker je bil poduhovljen. Imel je vizije. Bog je bil z njim.
Lahko je razlagal sanje. In njegovi bratje so ga sovražili. Prodan je bil za - njegovi bratje
so ga prodali  za skoraj  trideset  srebrnikov.  Natanko tako kot  je Njega prodal  Juda
Iškarijot, eden izmed Njegovih bratov, za trideset srebrnikov.

On je bil vržen v globel in verjeli so, da je mrtev. To je res. Očetu in drugim je bilo
rečeno, da je mrtev. On pa je bil vržen v to globel, izvlečen ven in je šel na Faraonovo
desnico. V ječi - kako je tam trpel! In tam sta bila dva rešena... Točaj in pek - eden od
njiju je bil izgubljen, eden pa rešen, v bistvu. In točaj... Eden od njiju je bil izgubljen,
drugi pa rešen. Tako kot na križu, ko je bil On v Svoji ječi, pribit na križ zaradi naših
grehov, ko je postal ujetnik, en tat je bil izgubljen in eden rešen, vidite. Natanko tako.
105 Potem je postal Faraonova desna roka, ob kralju, ki ga je sanjal in imel vizijo, da bo
sedel pri kraljevih nogah in dana mu bo vsa oblast v Egiptu. Njegova vizija se je morala
uresničiti. O tem je lahko razmišljal velikokrat, medtem ko je bil tam spodaj v tisti ječi.
Njegova brada je  rasla  in  tako dalje,  vendar  jo  je  on preučeval.  Nekega dne se je
njegova vizija morala uresničiti.

Vsemu čakanju navkljub se je morala zgoditi (kot sem govoril  včeraj zvečer ali
večer pred tem, v sredo zvečer tukaj na službi), vidite. To se mora zgoditi. Ko Bog tako
pravi, se to mora zgoditi. To je potrjen prerok in to se mora zgoditi, ker je to Božja
Beseda.

106 Beseda pride samo k preroku. Beseda prerok pomeni ›razodevalec Božanske pisane
Besede‹, isto, kar počne napovedovalec prihodnosti (vidite), ali jasnovidec.

Bodite pozorni. In kako jasnovidec, za katerega veste, da govori vnaprej, on je
Božansko potrjen, ker je vnaprej videl, kaj se bo zgodilo. »Če bo tu nekdo, ki je prerok,
vam bo govoril in povedal določene stvari, ki se bodo zgodile. Če se ne bodo zgodile, ga
ne poslušajte. Če pa se bodo zgodile, potem sem Jaz z njim. Bojte se ga, kajti Jaz sem z
njim, vidite.« Natanko tako. To je potrditev, tako veste ali je to Resnica ali ne. Bog
odgovarja preko Svoje Besede, Svojim ljudem skozi ljudi.

Vidite, Bog govori samo skozi človeka. »Jaz sem Trta, vi mladike.« Trta ne obrodi
sadov. Mladike govorijo, nosijo sadove Trte. Bodite pozorni, vedno je bilo tako.

107 Zdaj smo ugotovili, da Jožef, potem ko… Nihče se ni mogel dotakniti ali priti do
Faraona, če ni prej videl Jožefa. »Nihče ne more priti k Očetu, če ne gre skozi Sina.« In
ko je Jožef zapuščal prestol, so se oglasile trobente: »Vsako koleno se je pokleknilo!
Jožef prihaja!« Slava! In nekega dne bo pokleknilo vsako koleno in vsak jezik bo priznal
- ko bo On zapustil prestol Svojega Očeta (vidite), da bi prišel naprej. Vsi bodo pričali,
da je On Božji Sin. Vi niti... Takrat bo prepozno. Storite to zdaj.
108 Torej, mi to opažamo skozi simbole. Lahko bi vzeli celo Davida (kot sem govoril
pred kratkim), ki je zapuščal svoj prestol, zavrnjen od svojega lastnega naroda; vzpenjal
se je po pobočju iste gore (Oljske gore), medtem ko je hodil k svoji ječi. Šel je v svoj
zapor, ker so ga zavrnili njegovi bratje in njegov lastni narod. Vzpenjal se je in jokal. To
je bil Kristusov Duh v njem, ki je bil zavrnjen. Medtem ko je gledal na Jeruzalem in
jokal,  je  dejal:  »Jeruzalem,  koliko  krat  sem hotel...«  Zavrnjeni  kralj.  Osemsto  let
pozneje  je  Sin  Davidov  stal  v  Jeruzalemu,  nad  Jeruzalemom,  zavrnjen,  jokal  nad
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Jeruzalemom in dejal: »Končno je napočila tvoja ura.« Vidite?

109 Vse te stvari simbolizirajo Njega (prav v simbolih), skrivnost pa je bila še vedno
skrita. Tisti možje niso vedeli, kaj počnejo. Vedeli so samo to, da jih vodi Duh, da bodo
nekaj storili. To je bilo prihranjeno za poslednje dni, za veliko razodetje. Vendar je bilo
izraženo, izrazil je Sebe v Mojzesu in Davidu in Jožefu in Eliji in tako dalje. Mi bi lahko
vzeli vsakega od teh prerokov, predstavili njihova življenja in dokazali, da popolnoma
izražajo  Jezusa  Kristusa,  do  potankosti,  vendar  nikoli  v  celoti  ne  izdajo  Njegove
skrivnosti; čaka, da to razkrije v poslednjih dneh, kot je On obljubil, čaka, da se bo to v
celoti razumelo (vidite), preden lahko On to izrazi. Če bi povedal vso stvar… Kajti Sveto
Pismo je napisano v skrivnostih. Jezus se je za to zahvalil  Očetu (vidite), da je bila
napisana v skrivnostih.

110 Torej, Gospodov prihod je zavit v skrivnost. Mi ne vemo, kdaj bo On prišel, kako bo
On prišel, vendar vemo, da bo On prišel, vidite. In tako so vse Božje skrivnosti čakale na
ta poslednji dan. Pozneje, ko bo On dopolnjen, bo razodel in pokazal, kaj je naredil. Oh,
moj! Nikoli ni razkril Svoje skrivnosti v celoti.

To je natanko tako, kot če to primerjamo s sedmimi Pečati. Ko je Bog uporabil
Martina Luthra za odhod ven -  za tisto prvo cerkev (tisto cerkveno dobo),  in ko je
uporabil Johna Wesleya, ju je On postopoma pripeljal ven in skozi njiju razodeval tisto
cerkveno dobo. Če gremo nazaj skozi Sveto Pismo, lahko to vidimo. Vendar v poslednjih
dneh...

Razlog, da je bila to tako ogromna stvar, o kateri je On tukaj govoril in pokazal teh
sedem Gromov.

111 In Look in revija Life sta poročali o tistemu krogu oblakov in svetlobe, ki ga niso
mogli  razumeti  in  o  katerem še vedno nič  ne vedo,  toda tukaj  pravi:  »Pojdi  tja  in
počakaj, da se te skrivnosti razodenejo,« in to nekaj mesecev prej, preden se je to
zgodilo. In potem se je zgodilo točno tako, kot je On dejal, da se bo.

Ste opazili na tisti sliki celo tistega angela na desni strani, ki se je materializiral
med spuščanjem, s svojimi krili od zadaj in na stran sklonjeno glavo? Tam je natanko to
na sliki. Natanko tako. Mesece, preden se je to zgodilo, je bilo rečeno, da bo On združil
Telo vernikov in ga pripeljal do razodetja - vzdignil bo vse izgubljene konce.

112 Tu skozi je šel Luther. On je pridigal samo o opravičenju in se prebijal skozi tisto
dobo. On ni vedel, katera je ta doba. Skozi to je šel Wesley in se prebijal skozi svojo
dobo, vidite. Iz tega izhaja veliko lažnih stvari. Dvignile so se druge cerkve. In potem
pridejo binkošti, z vso vnemo. Oni so se organizirali in šli zopet naravnost v smrt (sem
bomo prišli čez nekaj minut) - zopet nazaj v smrt.

In potem pride razodetje skrivnosti, da se razodene, za kaj je šlo, kje so te male
doktrine - kot je Luther potegnil ven katekizem in vse drugo; in Wesley je prinesel to,
tisto in drugo; in potem so binkoštniki imeli isto organizacijo in krst Oče, Sin, Sveti Duh
in drugo; vedeli niso nič drugega, ker... In potem se v poslednjih dneh vrne in zbere vse
te skrivnosti in vse to razloži - razodene. Zakaj? Vse to je v poslednjih dneh, ko se
razodeva ta velika skrivnost, ki jo je imel Bog v srcu.
113 Ste dobili to? Če niste razumeli, še enkrat poslušajte to kaseto. Ne vem, kako dolgo
bom še z vami. Zapomnite si, to je resnica ›tako govori Gospod‹. To je resnica. To je
Sveto Pismo.

Kot sedem skrivnosti sedmih poslednjih Pečatov - teh njihovih skrivnosti. Pečati so
bili prelomljeni in vse dobe so propadle in za seboj pustile veliko raztresenega. In Bog, ki
ne želi, da je to raztreseno, On pride nazaj in pobere te stvari, jih prinese ven in razkrije
celotno stvar. Isto stvar On počne sedaj z razodevanjem skrivnosti Kristusa, kako je On
bil Božji trojni namen za Cerkev! Oh, moj! Odkrije Ga; razodet!

Po Websterju razodeti pomeni narediti  znano - narediti  znano in posebej, pravi
Webster, v Božanski Resnici - to pomeni razodetje.

114 Razodetje je Kristusov način odkrivanja Sebe Svoji Cerkvi.

Zdaj bomo rekli... »Torej, brat Branham, to govoriš samo ti.« Torej, mi ne bomo
rekli... Samo povem to. In zdaj bodite pozorni, On je Sebe odkril Petru... Torej, če si
želite to zabeležiti in če hočete to prebrati (to bomo prebrali, če želite), v Mateju 16,15
in 17. Citiral bom. Ko so se vrnili  z gore Spremenjenja, je On vprašal: »Kaj pravijo
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ljudje, kdo je Sin Človekov?«

115 »Eni pravijo, oh, oni mislijo, da si Elija, spet drugi, da si eden izmed prerokov,
Jeremija ali kdo izmed njih.«

Vendar to ni bilo tisto, kar je On vprašal. Rekel je: »Kaj pa vi pravite, kdo Sem?«
On to govori Cerkvi, vidite. »Kaj pravijo ljudje, kdo Sem?«

Danes: »On je filozof,« - ta socialna religija. »On je dober človek. Verjamemo, da
je njegovo učenje pravilno. To je tema, po kateri bi bilo treba živeti. Mislim, da bi bili vsi
boljši ljudje, če bi to počeli. Morali bi imeti svoje cerkve in tako naprej.« To je Božiček,
kot zgodba o Božičku.

To ni izraz neke cerkve, po kateri bi morali nekaj izraziti. To je življenje, ki ga ne
živite sami zase, temveč pride On v vas in živi  po Sebi,  vi  pa postanete ujetnik za
katerokoli človeško intelektualno bitje. Vi ste vodeni po Duhu. In kako to veste?

116 Torej, rekli boste: »Lahko bi vedel, da postajam nor. Morda to počne človek, ki
izgubi um.« Toda, če pa imate Kristusov um, se Kristus izraža skozi vas. Kaže, da je On
in da niste izgubili razuma. Nekateri ljudje v zanosu prečkajo mejo in znorijo. Dobro,
to... Mi vemo, da je to narobe. To je hudič, ki skuša posnemati pravo stvar, preden le-ta
pride sem. Vedno obstaja prevara, vidite. Toda pravi človek mora izničiti lastne misli in
lastno razmišljanje, ne sme biti tako slep. Ne, gospod. Vi pridete gor s svojimi pravimi
čuti in prevzame vas Kristus in se izrazi. In zdaj, za svet ste nora oseba. Torej, če ste
nori, če ste dejansko nori, potem ni ničesar in hudič ne more prevzeti popolnega nadzora
nad vami. On vas bo prisilil, da delate vse v nasprotju s to Besedo. Ko pa vas prevzame
Kristus, bo On izražal tisto Besedo skozi vas, ker je On. On je Beseda! In potem lahko
vidite Kristusov izraz. Ne kakšno iluzijo, ampak pravega pristnega Kristusa, ki izraža
Sebe skozi vas. Kako čudovito!

117 Torej, poglejte. Dejal je: »Kaj pa vi pravite, kdo Sem?« On sprašuje Cerkev, Svojo
dvanajsterico. Od vseh milijonov v tistem dnevu je On vprašal dvanajsterico, Svojo
Cerkev.

Od vseh milijonov v času Noeta, jih je On vprašal osem, vidite. In On je dejal: »Kot
je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina Človekovega (vidite), ko je bilo
rešenih osem duš.« Ne pravim, da bo sedaj rešenih osem. Ne razumite tega napačno.
Tega nisem nikoli rekel. Ne vem, koliko jih bo rešenih v tem poslednjem trenutku za
Vzetje te majhne skupine. To bo majhna skupina, vam povem. »Kako ozka so vrata in
kako tesna je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.«
118 Ko pa se  vzdigne veliko  Telo,  odkupljeno skozi  vse  dobe,  potem bo tam velik
prestol! Razodetje 7 to izraža: »Veliko število, ki ga ni mogel nihče prešteti,« vzdignili so
se iz vseh dob, tisti ki so hodili v Svetlobi Svetega Pisma, tako dolgo, kot jim je bilo To
razkrito.  In  sedaj  vemo,  da  je  Wesley  imel  več  Svetlobe  od  Luthra.  Vemo,  da  so
binkoštniki zasenčili Wesleya. Vidite? Prav gotovo je bilo tako, ker se je to postopoma
razkrivalo skozi preroke in tako naprej, dokler ni bilo popolnoma odkrito - Božanstvo
telesno v Kristusu.

In zdaj, Kristus se sedaj razodeva v Cerkvi. Celotna stvar je razodetje Boga, da Evo
vrne na njen pravi položaj k njenemu Možu (bodite pozorni), in Bog je Mož Cerkve in
Cerkev je Njegova Nevesta.

119 Ko je bil Peter poklican, je dejal: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.«

Poglejte sedaj. »Blagor ti, Simon, Jonin sin.« (Kar pomeni ›Jonov sin‹, vidite.) »
Blagor ti, kajti tega ti nista razodela meso in kri. (Tega se nisi naučil v šoli.) To ti je
razodel Moj Oče, ki je v nebesih.« Glejte, kaj mu je On rekel: »Na tej skali...« To je
Peter, vnaprej določeno Božje Seme, ki je prejel to svetlobo in so mu bili dani ključi
kraljestva. »Na tej skali razodetja, kdo je Jezus Kristus.« On je popolni manifestirani
Bog. »Na tej skali...« Ne Oče, Sin in Sveti Duh; in On bi bil druga oseba. »Na tej skali
bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo premagala, nikoli nadvladala.«
(Vidite?) »Na tej skali bom sezidal svojo Cerkev,« razodetje Jezusa Kristusa.

120 Glejte, Kristus v vas naredi Njega za središče življenja razodetja. Vidite? Kristusovo
življenje v vas, naredi Njega za središče razodetja. Kristus v Svetem Pismu naredi Sveto
Pismo za popolno razodetje Kristusa. Kristus v vas, vas naredi za popolno razodetje
vsega. Vidite, kaj skuša Bog narediti?
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Kaj je potem novo rojstvo? Rekli boste: »Dobro, brat Branham, kaj je novo rojstvo?
« To je razodetje Jezusa Kristusa osebno vam. Amen! Vidite? Ne to, da ste se pridružili
cerkvi, rokovali, naredili nekaj drugačnega, se izrekli za veroizpoved, obljubili, da boste
živeli  po nekem kodeksu pravil  -  ampak Kristus,  Sveto Pismo, Beseda,  ki  ti  je  bila
razodeta. In ne glede na to,  kaj  pravijo drugi,  kaj  se dogaja,  to je Kristus; pastor,
duhovnik, karkoli že je. To je Kristus v vas, to je razodetje, na katerem je bila zgrajena
Cerkev.

121 Vi pravite: »Dobro, jaz sem luteran. Jaz sem baptist. Jaz sem prezbiterijanec.« To
za Boga ne pomeni nič, nobena stvar, niti tlesk s prsti. Kaj je to? To je Kristus, ki je
razodet in On je Beseda. In ko je Beseda razodeta, izraža Sebe, vidite.  To je Božji
namen za Jezusa Kristusa, da izrazi  Sebe, da vzame Svoje lastne zakone in živi  po
Svojih lastnih zakonih, da uresniči Svoje zakone skozi smrt. In Kristus, Bog, je umrl v
telesu, da obsodi greh v telesu, da bi Si prinesel veličastno Nevesto, odkupljeno, ki bo
verjela  samo  v  Božjo  Besedo;  in  je  ne  bo  zamenjala,  kot  je  to  storila  Eva,  za
intelektualno pojmovanje človeka. Vidite to?

To je Kristusova misel. To je Božja misel. Novo rojstvo to razodeva.

122 In če nekdo reče, da se je znova rodil in skuša umestiti te Kristusove obljube za te
poslednje dni v neko drugo dobo ter ga tako naredi za Kristusa včeraj in ne za danes,
potem je  ta  človek ali  oseba žrtev satanske prevare.  In  če ta  človek govori,  da to
verjame in se to ne manifestira skozi njega… Jezus je v Marku 16 dejal: »Ta znamenja
bodo spremljala tiste, ki bodo verjeli...,  po vsem svetu in v vsaki dobi.« Izganjajoč
hudiče in govoreč v jezikih in vse te manifestacije darov, ki bodo sledili, ki jih bodo
naredili - ne, da jih bodo lahko; da bi jih morali - oni bodo. In nebesa in zemlja bodo
prešla, toda Njegova Beseda ne bo!

123 Tako, to je Kristus, ki Se izraža v posamezniku, ne glede na to, ali je intelektualec
ali pa ne pozna abecede. Polovica apostolov je ni poznalo, vendar so poznali Kristusa.
Niso se izogibali Petra in Janeza, vedoč, da sta bila na nekem seminarju. Rekli so: »Bili
so  pozorni  in  so  opazili,  da  sta  bila  s  Kristusom,« ko  sta  ozdravila  hromega moža
(vidite), pri vratih. Vedeli so, da sta bila s Kristusom.

124 Novo rojstvo je Kristus - je razodetje. Bog vam je razodel veliko skrivnost in to je
novo rojstvo.  Torej,  kaj  boste  naredili,  ko  boste  zbrali  skupaj  vso skupino,  kjer  je
razodetje popolnoma v harmoniji in ga Bog izraža skozi Svojo Besedo z istimi dejanji, z
istimi stvarmi, ki jih je naredil, ko je manifestiral Besedo? Oh, ko bi Cerkev le poznala
svoj položaj! Nekega dne ga bo. Potem se bo zgodilo Vzetje - ko bo vedela, kaj je to.

Sedaj bodite pozorni. Rekli boste: »Brat Branham, ampak to ni...« Oh, da, pa je. To
je resnica.

125 Ste opazili? Pavel ni nikoli spoznal Jezusa fizično. Pavel ga ni nikoli spoznal. Pavel
ga je spoznal samo preko razodetja - preko vizije. Je to res? Pavel je spoznal Jezusa
samo preko razodetja, tako kot Peter.

Peter je videl Njega v telesu, vendar Ga ni spoznal po telesu, ker je tako rekel
Jezus. »Tega ti nista razodela meso in kri. Tega ti ni razodelo niti Moje lastno življenje.
To ti je razodel Moj Oče, ki je v nebesih, da je On Božja Beseda in na tej skali bom
sezidal Svojo Cerkev.« Peter ga ni spoznal po telesu.

Ljudje so prihajali in se rokovali z Njim in vse drugo.

126 Pavel je imel nekaj večjega od drugih apostolov, vidite. Dejali so: »No, jaz imam
več razodetja od tebe, Pavel, ker sem, saj veš, hodil z Njim. Nekoč sem šel z Njim lovit
ribe. Poslušal sem Ga govoriti. Sedel je z mano v čolnu in mi dejansko rekel: ›Pojdiva tja
čez in ribariva na tistem mestu, tam bova ulovila več rib.‹ In to sva naredila, vidite.
Vidite, mi smo Ga videli, ko je delal stvari.«

Vendar ga je Pavel videl potem, ko je umrl, ko je bil pokopan, ponovno vstal in se
izrazil v Ognjenem Stebru, ki je vodil otroke Izraela. Vedoč... Pavel, ki je bil Jud, ga ne
bi nikoli imenoval »GOSPOD«, če Ga ne bi videl izraženega, istega, včeraj, danes in na
veke. Rekel je: »Pavel…« Z drugimi besedami: »Danes sem isti Bog, kot sem bil včeraj.
Tukaj sem v isti  Svetlobi,  v Ognjenem Stebru, s katerim se je pogovarjal  Mojzes v
gorečem grmu.« Nič čudnega, da je Pavel lahko ločil zakon od milosti v Knjigi Hebrejcev,
ker je srečal isti Ognjeni Steber. Rekel je: »Jaz sem Jezus, tisti, ki ga ti preganjaš.«

127 In tukaj je On danes na isti način, ker Ga izraža isti Ognjeni steber in Ga na isti
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način potrjuje, ter tako razodeva Božjo skrivnost, ki je bila skrita od stvaritve sveta.
Vidite to?

Pavel Ga je poznal samo preko - poznal Ga je preko razodetja. Peter Ga je poznal
preko razodetja. Hodil  je z Njim, pogovarjal se je z Njim. Zato lahko vi umestite to
Besedo... Torej, ravnokar sem dejal, da je On bil Beseda. Glejte, učenjak se lahko usede
in prebira to Besedo, dokler ne zveže vaš um na katerikoli način (vidite), če to želi, ker
je pameten in nadarjen. Vzemite na primer katoliškega duhovnika ali še bolje, res dobro
izobraženega teologa,  ki  pozna Sveto  Pismo,  brata,  baptista  ali  prezbiterijanca  ali
kogarkoli in pripeljal vas bo do tega, da boste mislili, da nič ne veste, vidite. Če bi prišlo
do pogovora... Zakaj? Vidite? Zato, ker je on spoznal Njega v telesu - to Besedo.

128 Vendar je edini način, s katerim ste rešeni ta, da Ga poznate preko razodetja! Če
lahko  vzamem…  Jaz  lahko  vzamem  prezbiterijansko  doktrino  in  zavežem  vas
binkoštnike, dokler tega ne boste vedeli… Vzamem lahko baptistično doktrino in vam
binkoštnikom pokažem milijon stvari, o katerih ne veste nič. Natanko tako. Vendar to ni
to; to ni Njegova Cerkev. To ni Njegova Cerkev. Njegova Cerkev je On sam razodet!
Amen! Ali vidite to? In izražen s samo Besedo, da je On Bog.
129 Kako lahko potem rečete: »Oče, Sin in Sveti Duh,« in ste v to krščeni? Pogani!
Točno! Kako lahko rečete, da poznate Jezusa Kristusa, (On je Beseda), ko pa v Svetem
Pismu ni niti enega mesta, kjer bi pisalo, da je bil nekdo kdaj koli krščen v Imenu Očeta,
Sina in Svetega Duha?

In vi ljudje ›Samo Jezus‹, vi uporabljate le ime ›Jezus‹ za krst! Osebno poznam
štiri ali  pet Jezusov. Ali lahko torej vidite, kam vas vodijo vaše denominacije? To je
tema, Kajnov odraz, ki je prinesel sadje namesto krvi.

130 Vendar  razodetje  prihaja  skozi  kri,  skozi  Jezusa  Kristusa,  ki  je  Božja  kri  -
ustvarjalna kri v Marijini maternici.

In Pavel Ga je poznal po razodetju. Tako Ga poznamo tudi danes, to je edini, edini
način, na katerega Ga lahko poznate. Ne recite: »Jaz sem metodist.« To nič ne pomeni.
»Jaz sem baptist.« To nič ne pomeni. »Jaz sem katolik.« To nič ne pomeni. Bog vam je
razodel Besedo preko razodetja! On je Beseda in Beseda… Kako veste, da je razodeta?
Živi skozi Sebe in izraža Njega Samega skozi vas. Oh!

Cerkve so že dolgo nazaj pozabile to veliko razodetje. To je res. Razodetje resnice,
pozabile so ga. Šle so... Torej, ko se je dvignil Luther, on je bil velik človek. Imel je
razodetje tistega dne. Toda kaj se je zgodilo? Prišla je skupina Rickyjev z na krtačko
postriženimi lasmi, (kot temu pravimo danes) - in Rickettke in vsi drugi, prišli so sem. In
prva stvar, saj veste, je…

131 Ta odraz - ko bi le poznali numerologijo Svetega Pisma in vedeli, kaj pomeni Elvis
ali  Ricky za Sveto Pismo! Tako kot… Zakaj je Jezus dejal... »Tam ni ničesar za to.«
(Tvoje ime.) Tam ni ničesar? To ime je bilo lahko dano samo v teh poslednjih dneh,
ljudem teh poslednjih dni. Zakaj je Jezus spremenil Abramovo ime v Abraham, potem
Sarajo v Sarah? Zakaj je spremenil ime Savel v Pavel? Zakaj je spremenil ime Simon v
Peter in tako dalje? Vidite, to prav gotovo nekaj pomeni. Tega imena ne bi bilo mogoče
izreči do tega dne. To je razlog, zakaj imamo danes te peklenske stvari na zemlji, zaradi
takih stvari. Celotna človeška rasa je pokvarjena. Izgubljena je, vidite. In to je razlog,
zakaj je.

132 Poglejte sedaj.  On je bil  v  redu; on je bil  v  svojem dnevu -  Luther,  in  imel  je
razodetje; ampak takoj ko je odšel, poglejte, kaj so naredili. Wesley je imel sporočilo;
poglejte, kaj so naredili. Stari zgodnji binkoštniki so imeli sporočilo; poglejte, kaj so
naredili. Zbrali so skupaj skupino ljudi, tako… Natanko isto stvar, kot je Bog milostno
poslal  Izraelu Ognjeni  Steber,  enega preroka, žrtev in pokazal  Sebe med njimi,  jih
pripeljal iz Egipta čez Rdeče morje. In oni so hoteli zakon, tako da bi lahko imeli velike
dostojanstvenike, da bi lahko nekaj naredili v tem. In kaj so naredili? Štirideset let so bili
zapuščeni v puščavi, kjer so blodili in niti eden od te organizacije ni nikoli prešel na
drugo stran.

133 Kaleb  in  Jozue,  edina  dva,  ki  sta  vztrajala  in  rekla:  »Mi  smo sposobni,  da  to
zavzamemo.« Pogled na Božjo Besedo. Vsi drugi so umrli v puščavi. In Jezus je dejal, da
so večno izgubljeni. Zares, potem ko je On pokazal Svoje blagoslove in moč v njihovih
dobah, kot Luther, Wesley in tako dalje. Je On to storil?
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Rekli so: »Naši očetje so v puščavi jedli mano.«

In On je dejal: »In vsi so mrtvi.« To pomeni večno ločeni od Boga. Njihova trupla
so izginila v puščavi, vidite. Mrtvi so. »Jaz pa sem Kruh življenja, ki prihaja od Boga iz
nebes.« Oni tega niso mogli videti. Tega preprosto niso mogli videti.

134 V redu, cerkev je to že zdavnaj pozabila. Oni so prejeli  intelektualno sporočilo,
intelektualce, članstvo, znanje, ne pa razodetja resnice Besede.

Zdaj pa poglejte, kaj pravijo danes: »Ali verjamete, da nas je Bog poslal po vsem
svetu, da zdravimo bolne in oznanjamo evangelij ter izganjamo hudiče?«

»Oh, oh, da, predvidevam, da je to res, vendar...« Vidite?

135 Pred nekaj dnevi mi je neka gospa med pogovorom dejala: »Ampak, vse cerkve so
v harmoniji.«

Dejal sem: »Niti ena od njih ni v harmoniji z drugo.« Tam so stali katoliki. Rekel
sem: »Kaj pa je z vama? Ti si metodist in tam je katolik, ali  sta v harmoniji  drug z
drugim?« Rekel sem: »Ta papež jih skuša združiti, to pa je dobra stvar za vse ljudi tiste
vrste.« Vendar Božja Cerkev nima nič s tem - prav nič. Ona je izven te množice. Da,
gospod. Vi ne združujte tega. In eden verjame v nekaj, drugi v nekaj drugega. Metodisti
sprejemajo škropljenje, baptisti imajo potopitev, oboji pa zavračajo Svetega Duha v
Njegovi polni moči.

Oni govorijo: »Sprejeli smo Svetega Duha, ko smo vzverovali.«

136 Sveto Pismo govori: »Ali ste sprejeli Svetega Duha, odkar ste začeli verjeti?« Tukaj
je razlika, vidite. To je točno, vidite. Oni govorijo: »Mi smo katoliška cerkev. Mi smo
začeli zgodaj. Naredili smo to.« Metodisti pravijo: »Sveto Pismo je naša osnova.« Jezus
je dejal: »Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja.« In kje je to? »
Dela, ki jih jaz opravljam, bo tudi sam opravljal,« vsako bitje, vsaka oseba, ki veruje
Vanj. In kje je to? To so Njegove Besede. »Nebesa in zemlja bodo prešla, moja Beseda
pa ne bo nikoli prešla.« In kje je to? Vidite?

Oh, prav to se kaže…

137 Kaj je to? To je hibridno stanje. Poglejte sem, vzamete lepo veliko zrno pšenice - ki
je hibridno - in vzamete to hibridno zrno, ki je lepo zrno. Posadite ga in kaj dobite?
Vzklije majhno steblo, ki porumeni in ovene. Isto se zgodi tudi z vsako denominacijo, ko
postane hibridna in se človeške besede pomešajo z Božjimi Besedami. To pripelje do
znamenj in čudežev in tistega, kar je Jezus dejal v zvezi z verovanjem v Besedo, potem
pa porumeni in reče: »Tega ne moremo sprejeti,« in se vrne nazaj.
138 To je prav tako, kot so naredili  vsi tisti  ogledniki, ki so šli  tja čez in si ogledali
Kanaan. Prišli so tja in rekli: »Oh, v primerjavi z njimi smo kot kobilice! Ne moremo jih
premagati! Amalečani in vsi ti - kaj bodo naredili!« In so šli nazaj. Vendar sta Kaleb in
Jozue, ker sta bila čistokrvna (amen), po Božji Besedi sta vedela, da je Bog rekel: »Dal
vam bom to zemljo.« Rekla sta: »Več kot sposobni smo jo vzeti!«

To je odvisno od tega, iz česa ste rojeni. Če ste rojeni od Božje Besede, ima Božja
Beseda premoč v Njegovi  Cerkvi.  Za to je On umrl.  To je Njegov namen, da lahko
doseže in ima Svojo premoč, delujoč v Svoji Cerkvi. Naj Božja Besede zasije prva, ne
glede na to, kako je videti vse drugo. Ni mi mar, če intelektualci govorijo to, ono in vse
drugo, to nima nič skupnega s tem. Božja Beseda tako pravi in mi smo več kot sposobni,
da jo vzamemo!

»Če bi  to  pridigal  v  svoji  cerkvi,«  mi  je  rekel  nek  pridigar,  »bi  pridigal  štirim
stebrom v cerkvi.«

Rekel sem: »Jaz bi jim pridigal.« Da, gospod. Božja Beseda tako pravi. To lahko
naredimo. Bog je to rekel. Amen!

139 Oh, ja, s tem se opravičujejo. Vidite? Zato so slepi za Sporočilo poslednjih dni, v
teh poslednjih dneh, ko se Bog potrjuje. To skušajo uvrstiti v neko vrsto spiritizma ali
nekaj - oh, kako naj temu rečem? Neke vrste mentalna iluzija ali kaj podobnega. Vidite,
oni skušajo to narediti za nekaj, kar ni. Tako kot so to naredili, ko je bil On tukaj, ko je
bil Jezus tukaj, imenovali so Ga ›Belcebub‹; ›vedeževalec‹, zdaj pa pravijo, da je neke
vrste mentalna telepatija. Vidite? Ko so vedeli, da lahko On stoji tam in gleda na ljudi in
odkriva misli njihovih src. Sveto Pismo tako govori. Dobro, ali ni v četrtem poglavju
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Hebrejcev zapisano: »Božja Beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak
dvorezen meč, in lahko presoja misli?« In On je bil  ta Beseda. In ko ima ta Beseda
premoč v človeku, se spet dogaja ista stvar, ker je to Beseda! Amen! Vidite, kako se
lahko spotikate ob to od zdaj naprej. Tu je to popolnoma jasno. Vidite? V redu.

140 To je zato, ker so slepi, tako kot v dnevih, ko je bil Kristus na zemlji. Oh, moj! Prav
tako se opotekajo. Dejali so: »On je Belcebub.« Videli so, da bi On lahko to naredil, zato
so rekli: »On je samo... Rodil se je kot nezakonski sin, nekakšen čudak je. On je samo
obseden z nekim hudičem. On je - On je Samaritan tam nekje in ima v Sebi hudiča.
Tako to On počne.«

141 Jezus je dejal: »To vam bom odpustil.« (Vidite, imenovati Božjo Besedo - Božja
dela, zlobni duh.) Dejal je: »To vam bom odpustil. Vendar bo nekega dne prišel Sveti
Duh in ena beseda proti Njem ne bo nikoli več odpuščena, niti v tem svetu ali v svetu, ki
prihaja (ali na tisti veliki dan); ne bo odpuščena.« Vidite, to je jasno zapisano v Pismu.
Tako, ko ljudje pridejo do tega dne, ne glede na to, kako intelektualni so in kako veliki
denominaciji pripadajo, so obsojeni. Morajo biti! Sramotili so Svetega Duha, imenovali
so Ga ›kotaleči svetnik‹ in še kaj drugega, ki ima neokusno ime, ali z nečim podobnim.
In Božja Cerkev je morala ves čas to prenašati.

142 Celo Pavel je pred kraljem Agripom dejal: »Po Poti, ki jo označujejo kot ›herezijo‹
(kar pomeni norost), po tej Poti služim Bogu naših očetov.«

…(Prazno meto na kaseti.)…

Ta veliki intelektualni učenjak je moral priti do te točke: »Po Poti, ki jo označujejo
kot ›herezijo‹.« Zakaj? Ker mu je bilo razodeto. Tisti Ognjeni Steber, ki je visel pred
njim, je dejal: »Jaz sem Jezus, veliki Bog, ki je bil takrat v puščavi z Mojzesom. Jaz sem
On, in težko ti je riniti z glavo skozi zid.« Ko je Pavel stal tam, vedoč da gre za njegovo
življenje, je dejal: »Po Poti, ki jo označujejo kot ›herezijo‹, po tej Poti služim Bogu naših
očetov.«

…(Prazno  meto  na  kaseti.)… kaj  je  velika  Kristusova  Resnica.  In  danes  ljudje
govorijo: »To je denominacija.« To je Jezus Kristus, novo rojstvo, razodet v vas, ki ima
premoč, da lahko izrazi Svoje besede. In vse, kar je On obljubil v teh poslednjih dneh,
lahko On uresniči preko Svojega Telesa, skozi katerega On deluje. Amen! To je natanko
Božja Beseda, ki se manifestira.

Bodite pozorni. V redu.

143 Natanko tako kot v Kristusovih dneh, drži  Bog ključ do tega razodetja samega
Kristusa. Verujete v to? Teološke šole tega ne morejo nikoli najti. Jezus je to rekel. Če
želite to zdaj prebrati, poiščite Svetega Mateja 11,25 in 27. »Slavim te, Oče, Gospod
neba in zemlje, ker si to prikril  modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« Vidite,
vidite?

Ni mi mar... Poglejte tiste učenjake tistega časa, tiste Jude, dobri možje so bili,
njihove organizacije Farizejev, Saducejev in Herodovcev, in vse, kar so lahko bili (vidite)
- vse njihove velike organizacije. In Jezus je dejal: »Vi ste slepi; vodite slepe. Dobro je
Izaija govoril o vas: ›Imate ušesa, pa ste gluhi; in oči, pa ste slepi.‹ Kajti Izaija je to
rekel  v  Duhu,  zato je  Nebeški  Bog zaslepil  vaše oči.  Delate isto,  kot  je  delala  Eva,
sprejemate intelektualno stran, ne poznate pa Božjega Duha. Ali ne bosta zato oba padla
v jamo, tako vodja kot slepec?« Vodja bo padel skupaj s slepcem, ker je tudi sam slep.
Vodja pade, to je slepec, ki vodi slepega, oba padeta v jamo.

144 In sam Bog drži ta ključ!

On je izrazil isto stvar v prejšnjem Pismu, ki sem ga prebral malo prej, ko je dejal:
»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin Človekov?« In Peter je dejal: »Ti si Kristus, Sin živega
Boga.« Dejal je: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri,
ampak moj Oče, ki  je v nebesih...  Samo na tem razodetju tukaj bom sezidal Svojo
Cerkev. Vrata podzemlja je ne bodo premagala.« Vidite?

145 Sedaj  poglejte.  Zaradi  tega  ne  obstaja  nobena  šola,  nobeni  teologi,  ne
svetopisemsko učenje, nobene šole, ki bi o tem kaj vedele. Oni o tem ne morejo vedeti
nič. Nemogoče je, da bi oni to vedeli. Bog je skril čutila za spoznavo tega pred izbranimi
učitelji in vseh drugih. To je osebna in individualna stvar z osebami, ki jim je Kristus
razodet. In če rečete: »Razodel se mi je,« in potem Življenje, ki ga je Kristus ustvaril
tukaj v Svetem Pismu, (to isto Življenje je v Njem), ne ustvari Sebe v vas, potem ste
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prejeli napačno razodetje!

146 Če dam življenje buče v življenje drevesa hruške, bi obrodilo buče. »Po njihovih
sadovih jih boste spoznali.« Natanko tako. In če je prvo drevo, ki ga vzgojite (vinska
trta), ta obrodi grozdje; prvi poganjek obrodi grozdje, drugi limone, naslednji hruške,
naslednji  jabolka,  morajo  biti  v  njem nekakšni  cepiči,  ki  proizvajajo  svoje  lastno
življenje.

Vsaka denominacija  bo  obrodila  svoje  življenje.  Če  pa  ta  izvorna  trta  še  kdaj
požene kakšen poganjek, bo obrodila grozdje, kot ga je prvič. In če življenje Jezusa
Kristusa še kdaj proizvede drugo telo vernikov, bo to obrodilo sadove, kot ga je prvo.
Oni  bodo za  seboj  pisali  Knjigo  del,  ker  bo  to  isto  življenje.  Vidite,  kaj  vam želim
povedati? Ne morete se oddaljiti od tega. To je Kristusovo življenje v vas, ki vam ga je
vbrizgal sam Sveti Duh, ki živi Svoje življenje skozi vas.
147 Slepi vodniki slepih…

Bodite pozorni, Bog sam drži ta ključ. Noben teolog ne ve nič o tem. To ni znano, to
je bilo skrito pred njimi. O tem ne vedo nič. Tako šole… Ko govorite: »Imam diplomo,
doktorat.« Vi samo naredite... Meni in verjamem, da tudi Bogu in vsakemu pravemu
verniku to pomeni, da ste samo bolj oddaljeni, da ste nazadovali. Boga ne spoznamo z
izobrazbo. On ni spoznan na način, na katerega se to da obrazložiti.

Bog  se  da  spoznati  s  preprostostjo  in  razodetjem  Jezusa  Kristusa  najbolj
neizobraženim osebam, vidite. Ne vaša teologija. To je razodetje Jezusa Kristusa. »Na
tej skali bom sezidal Svojo Cerkev.« Nobena druga skala ni sprejeta, nobena druga stvar
ni  sprejeta, nobena druga rimska skala, nobena druga protestantska skala, nobena
druga šola, nič drugega, temveč zgolj na razodetju Jezusa Kristusa skozi novo rojstvo.
Tam notri se rojeva in On vbrizga Svoje lastno življenje, vašega življenja pa je konec. In
Kristusovo življenje  se  projicira  skozi  vas,  s  premočjo,  na ljudi;  da vidijo  resnično
življenje in dela in znamenja in čudeže, ki jih je On naredil in isto dela skozi vas. Izven
tega kaj drugega sploh ni vredno niti omembe.

Poglejte, kako se razkriva Božje veliko razodetje!

148 Zaradi pomanjkanja tega razodetja je toliko različnih razkolov med nami in toliko
posmeha. Toliko razkolov je med nami, ker ljudem primanjkuje tega razodetja. Vidite,
učiteljem primanjkuje razodetja.

Pavel je po svojem velikem Kristusovem razodetju v Prvem pismu Korinčanom, v 2.
poglavju, dejal naslednje. To si morate prebrati, če ste si že zabeležili. Poglejte! Oh!
Dejal je: »Nikoli  nisem prišel k vam z modrostjo.« Poglejte tega človeka, ki je imel
modrost in tega človeka, ki je bil izobražen: »Nikoli nisem prišel k vam z vzvišenimi
besedami.« (1. pismo Korinčanom, 2. poglavje 1. pisma Korinčanom). Oh, jaz želim...
No, pa preberimo. Kako... Lahko vstanete za minuto, da preberemo vrstico ali dve? Rad
bi samo to prebral, tako da ne bi bilo - to bo pripravilo celo tiste, ki poslušajo kaseto, da
se vrnejo nazaj k temu. Kakorkoli, dobili bodo priložnost. Prvo pismo Korinčanom, 2.
poglavje.  Prisluhnite  temu  velikemu  apostolu  tukaj,  Pavlu,  modremu  Božjemu
služabniku. Poglejmo sem.

...  Jaz,  Pavel,  tudi  ko  sem  jaz  prišel  k  vam,  nisem  prišel  zato,  da  bi  vam  z
vzvišenostjo besede ali modrosti oznanjal Božjo skrivnost. (Nikoli nisem rekel jaz sem
doktor tega-in-tega.)

Sklenil sem namreč, da med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa
Kristusa, in sicer križanega.

Pred vami sem bil slaboten, v strahu in velikem trepetu.

...  Moja beseda in moje oznanilo nista bila  v prepričevalnih besedah modrosti,
temveč sta se izkazala Duh in moč…moči.

149 Tukaj  vidite,  tu  je  evangelij,  vidite.  Jezus je  dejal:  »Pojdite  po vsem svetu in
oznanjajte evangelij.« Ni dejal: »Pojdite učit.« Dejal je: »Pojdite oznanjat.« Z drugimi
besedami: »Dokažejo naj moč in ta znamenja jih bodo spremljala.« Zgolj učenje ni
dovolj. Tukaj je potreben sam Duh, da ta znamenja dokaže. Prisluhnite temu.

Zato da vaša vera ne bi temeljila na človeški modrosti, ampak na Božji moči.

Oh, moj! Vidite, da spremenite človeka! Ne v nekaj, kar lahko zlahka pojasnim in
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rečem: »On ni isti,« ko pa je On isti. Če to storim, mi to kaže... Zagotovo bi človek, ki bi
mi to dejal, pokazal, da nima razodetja, trojnega Božjega razodetja. Vidite? In zdaj...

Pa  vendar  v  slabosti…  oznanjamo  modrost,  in  sicer  med  popolnimi!  Toda  ne
modrosti tega sveta, tudi ne modrosti voditeljev tega sveta.

Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti  (vidite,  trojna Božja skrivnost),  tisto
prikrito, ki jo je Bog pred veki vnaprej določil za naše veličastvo.

Te ni spoznal noben mogočnik tega sveta (nihče od duhovnikov, rabinov, rabinov
(oprostite) ali drugih je ni poznal). Kajti ko bi jo spoznali, Gospoda veličastva pač ne bi
križali.

Dejali boste: »Motiš se glede rabinov in duhovnikov.« Kdo Ga je križal? Oh, lahko bi
šli  naprej in naprej in naprej. Preberite si to (vidite), da prihranimo čas, ker imamo
samo... Nismo še pozni, vendar imamo tukaj še veliko za povedati, če nam bo Gospod
pomagal.

Pomanjkanje tega, torej...

150 In Pavel,  ta veliki  modri  mož, ni  nikoli  poskušal izraziti  svojih velikih teoloških
pojmov ljudem. Ponižno je sprejel Gospodovo Besedo in živel je Besedo, tako da se je
izrazila skozi  Njega. Živel  je tako -  tako pobožno, dokler niso v njem videli  Jezusa
Kristusa, tako zelo, da so hoteli njegov robec, da bi ga vzeli in položili na bolne. To je
Kristusovo Življenje. Ne, kot nekateri govorijo: »Oh, ali vidite, Elija je to naredil mnogo
pred tem, položil je svojo palico; vendar je bilo tisto v času Elije.«

Torej, svet je to mislil. Intelektualni duhovniki in drugi, cerkve tistega časa so tako
mislile.

151 Vendar so verniki mislili drugače. Videli so Kristusovo razodetje, ki je bilo v Eliji,
isto  kot  je  bilo  v  Pavlu  in  je  izražalo  isto  vrsto  življenja,  ker  je  bil  prerok,  vidite.
Napovedal je stvari, ki so se zgodile natanko tako, kot je rekel, in oni so vedeli, da je to
Božja potrditev preroka. In vedeli so, da je on Božji prerok. Nikakor jih ne bi mogli
premakniti vstran od tega.

Celo ko so videli Petra, ki je napovedoval te stvari, ki so se zgodile, so rekli: »Naj
gre samo njegova senca čez mene.« Amen! To je Cerkev. To so tisti, ki verujejo. Da,
gospod.

To je razodel...  Ali  je  morda Pavel  dejal:  »Meni  verjamejo,  ker imam diplomo,
doktorat in tako dalje?« Ne. Dejal je: »Pozabil sem vse te stvari, človeško modrost.«
Dejal je: »Moral sem umreti. In zdaj Ga poznam v moči Njegovega vstajenja. S tem
prihajam k vam, z demonstracijo Božje moči.«

152 Kaj je bilo to? Narediti Jezusa Kristusa istega, včeraj, danes in na veke.

Ista dela, ki jih je naredil Jezus, je naredil tudi Pavel. In videli so Boga, velikega
Očeta, ki se je manifestiral v gorečem grmu, ki se je razodel Pavlu in tukaj je bilo to
razkrito. In On je isti v vsaki dobi. Božji trojni način: »Včeraj, danes in na veke.« Kaj?
Odrešenik v Svoji Cerkvi; oblast v prihajajočem kraljestvu. Amen! Vidite? Tako popoln,
kot je lahko!

153 Oh, bodite pozorni! Sveti Duh je edini razlagalec Božanskega razodetja Kristusa.
Tega ne more narediti nobena šola. Tega ne more narediti noben učenjak. Noben človek,
ne glede na to, kako izobražen ali pobožen je ali kaj drugega, noben človek tega ne
more narediti. Tukaj bi lahko bil še bolj zbadljiv. Koliko znova rojenih kristjanov je med
vami, izpolnjenih s Svetim Duhom? (Dvignite roke.) V redu. No, pa smo spet tam. V
redu. Bodite pozorni. In On bo to naredil samo vnaprej določenim. Natanko tako. »Vse,
kar Mi je dal Oče, bo prišlo in noben človek ne more priti, razen če Mi ga ni prej dal Oče.
«

154 Poglejte tiste duhovnike, ki so govorili: »Ta človek je Belcebub. On je vedeževalec.
On je hudič.«

In tista majhna starka, ki je hodila tam naokoli in živela s šestimi možmi; živela je s
petimi in takrat imela šestega. In Jezus je dejal: »Pojdi in pokliči svojega moža in pridi
sem.«

Odvrnila je: »Nimam moža.«
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Rekel ji je: »Da, šest jih imaš. Pet mož si imela in ta, ki ga imaš sedaj, ni tvoj mož.
«

Dejala je: »Gospod…« Kaj? Tista Svetloba je zadela tisto seme.

Ko je zadela tiste duhovnike, so rekli: »Ta človek je vedeževalec.« Vidite, tam ni
bilo življenja ampak hibrid, ki zraste v organizacijo, od tam naprej pa je mrtev.

155 Vendar  ta  ženska  ni  bila  hibrid.  Rekla  je:  »Gospod,  jaz  vidim...«  Lahko  si
predstavljam njene velike lepe oči, ki so se zasvetile in solze, kako ji tečejo po licu.
Rekla je: »Gospod, vidim, da si prerok. Jaz pričakujem Mesijo. In ko pride, bo naredil
isto stvar. Oznanil nam bo te stvari.«

On je dejal: »Jaz sem Ta.«

»Oh, Gospod...« Odložila je svoj vrč. »Prišel je! Pridite in poglejte človeka, ki mi je
povedal vse, kar sem storila...« Kaj je bilo to? Tista Svetloba je zadela tisto seme. Tam
je bilo tisto življenje. Pokazalo se je.

Ista stvar je danes!

156 Ampak teolog bo dejal: »Torej, samo trenutek. Odkril  bom, ali  je tako-in-tako,
duhovnik Moody je dejal, ali...« Kaj ima duhovnik Moody s tem dandanes? Duhovnik
Moody je živel v svojem času, ne pa zdaj. Zagotovo. Luther je živel v svojem času, ne
pa  v  času  Wesleya.  Wesley  je  živel  v  svojem  času,  ne  pa  v  času  binkoštnikov.
Binkoštniki  so živeli  v svojem času, vendar so daleč od tega v tem času. Mi smo v
poslednji uri. Prav gotovo. Njihove organizacije in pomisleki kažejo, da tega tam ni.
Beseda ni bila nikoli pravilno potrjena; samo v njihovi moči. Semena, denominacije...
Naredijo denominacijo in pomešajo tista stara semena kristavca s pristnim žitom; in
takoj so umrla. Pridelali so kristavec, natanko tako, zeleno trnje in koprive (vidite), vrne
se v to. Takoj izumre. Potem so spet zorali polje in začeli znova, zasejali nekaj pravih
Semen, od katerih jih je nekaj vzklilo, pa jih je kmalu zadušilo.

157 Vendar pa je Bog rekel, da bo v teh poslednjih dneh pripeljal ven narod, opran v
Njegovi krvi, oni pa so bili vnaprej določeni, da bodo tam. Morajo biti tam. Bog je tako
rekel.  In to bo razodelo...  In samo znamenje, jaz vam bom... Malahija 4, in kaj bo
naredil - ponovno bo vzpostavil, v poslednjih dneh bo pripeljal nazaj te velike stvari, ki
jih je On obljubil, prinesel bo razodetje. Kaj mora on narediti? (Malahija 4?) Obnoviti
vero očetov nazaj k otrokom, vidite. Natanko tako, prinesti isto stvar, isti Ognjeni Steber
na prizorišče; ista znamenja, iste čudeže, istega Jezusa; naredil Ga bo istega, pridigal
Mu bo iste stvari, potrdil Ga bo z istim kot včeraj, danes in na veke. »Obnovil bom,«
pravi Gospod, »vsa leta, ki so jih pojedli metodistični črv in gosenica, in baptistični in
katoliški; vsi ti črvi so jedli to vero, dokler ni postala denominacijski štrcelj, v katerem ni
ostalo nobeno seme. Vendar bom obnovil,« pravi Gospod, »vsa leta…« Kaj? »Vsa ta
znamenja in čudeže, ki so jih pozabili. Spet jih bom povrnil na tisto izvorno Drevo in Ga
obnovil,« pravi Gospod. Ta prerok je bil  potrjeni prerok. Njegove besede se morajo
zgoditi. Amen.

158 Sam Sveti Duh je razlagalec Kristusovega Božanskega razodetja in to je bil v vseh
dobah.  Zapomnite  si,  v  vseh dobah!  H komu je  prišla  Gospodova Beseda? Samo k
preroku. To je res. Je to točno? In prerok je moral biti najprej potrjen. Ne zato, ker je
rekel, da je prerok. Ampak, ker se je rodil kot prerok in dokazal, da je prerok in vse, kar
je rekel, je bilo skladno z Besedo in se je zgodilo, zato pustite vse drugo, vidite. Bilo je...
Gospodova Beseda je prišla samo preko Svetega Duha. Sveto Pismo pravi:  »Možje
preteklosti, ki jih je spodbudil Sveti Duh (vidite), so napisali Besedo.«

159 Poglejte. Janez Krstnik ne bi nikoli spoznal Jezusa, če mu Ga ne bi pokazal Sveti
Duh. Je to res? Janez Krstnik, veliki prerok, ki je prišel naprej, je dejal: »Točno sedaj
stoji med vami Eden. Navaden človek stoji nekje tukaj; to je Božje Jagnje.« Janez je
dejal: »Jaz sem priča - videl sem Božjega Duha (Svetega Duha), ki se je spuščal z neba
kakor golob in ostal nad Njim. In Glas je dejal: ›To je Moj ljubljeni Sin, v katerem imam
veselje.‹« Kaj je bilo to? Sveti Duh je dejal: »Pokazal ti Ga bom.«
160 To je edini način, na katerega Ga boste danes spoznali, edini način, kako boste
prejeli trojno razodetje Boga, to je preko Svetega Duha... In edini način, da bi se to
lahko zgodilo je, da ste vnaprej določeni za videnje tega. Če niste, tega ne boste nikoli
videli.  Če niste vnaprej določeni, da bi to videli,  tega ne boste nikoli  videli; kajti  ta
Svetloba lahko zasveti in vi boste šli stran in se norčevali iz tega ter to obrazložili s
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kakšnim intelektualnim konceptom, ko se sam Bog,  On Sam, manifestira  in  potrdi.
Vidite? Če pa vam ni usojeno, da bi to videli, tega ne boste videli.

161 Bog ni nikoli dejal: »Izbral bom tega, izbral bom onega,« vendar je vedel preko
Svojega... Razlog, zakaj je On lahko vnaprej določal, je v tem, da je neskončen in On
ve... On je neskončen, zato je vedel vse. Poznal je konec in že od vsega začetka je lahko
določil konec. On je Bog. Če tega ne more narediti, potem On ni Bog. Da, gospod. On je
neskončen. V redu.

162 Janez Ga ne bi nikoli  spoznal (ne, gospod), če mu Ga ne bi pokazal Sveti  Duh.
Vidite, kako Bog skriva Svojo skrivnost pred visoko izobraženimi in drugimi? Poglejte,
vsaka od teh oseb govori... In preprostost razodeva to vsem, ki jih je On vnaprej določil,
da to vidijo. Poglejte sem! Ostali, ki stojijo ob strani, niso nikoli videli goloba, nikoli
slišali Glasu, ker je bil poslan samo vnaprej določenemu semenu. »Vnaprej določenemu?
« Seveda je bilo vnaprej določeno! Zakaj se je Izaija 712 let pred njegovim rojstvom v
Duhu dvignil nad ta človeška čutila in dejal: »Tam je bil glas vpijočega v puščavi: ›
Pripravite pot Gospodu in zravnajte njegove…‹« In če je Izaija lahko to videl, ali  ni
mogel tudi Malahija videti iste stvari? Tega vnaprej določenega zadnjega preroka, ki je
zapečatil vse preroke Stare Zaveze, tega glavnega - tega velikega preroka, ki je stal tam
na koncu dobe,  vidite?  Vi  pravite:  »On je  vnaprej  določen.« Seveda je  bil  vnaprej
določen. Tudi Malahija ga je videl.

163 Jezus je dejal: »Če lahko to sprejmete, to je tisti, za katerega je bilo rečeno: ›
Glejte, pošiljam Svojega angela,‹ (Malahija 3), ›da pripravi pot pred Menoj,‹« vidite.
Seveda, on je bil vnaprej določen, da vidi tisto sporočilo. Nič čudnega ni, da je lahko tam
gledal in videl goloba, kako se spušča, tisto Svetlobo, ki je bila v puščavi z Izraelom, ki
je prihajala in se spuščala. Bog Sam je dejal: »To je Moj ljubljeni Sin, v katerem mi je
veselje prebivati.« Bog in človek sta postala Eno. »Jaz sem priča,« je dejal Janez, »videl
sem Ga, edinorojenega Sina Očeta. Jaz sem priča tega.« Amen!

Tukaj ste vi. Preprostost. S starim pridigarjem… Njegov oče je bil velik teolog, saj
veste. Prišel je iz šole. Videti je bilo, da se je že vrnil k denominaciji svojega očeta. To ni
bila Božja volja.

164 Ko se ga je Bog ob njegovem rojstvu takrat dotaknil, je prejel Svetega Duha tri
mesece pred svojim rojstvom. Da, gospod. Ko je šla Marija tja gor in je bil mali Janez
star šest mesecev v trebuhu svoje matere in še nikoli ni... Tiste majhne mišice se niso
še  nikoli  premaknile  in  Marija  se  je  bala.  Majhne  mišice  so  rasle,  ona  pa  ni  čutila
nobenega življenja - pravzaprav Elizabeta, njegova mati. In ko je prišla Marija, jo je
močno objela, dala je svoje roke, položila je roke nanjo... To je to! In rekla: »Bog me je
nagovoril in dejal, da bom tudi jaz imela otroka.«

»Ali sta ti in Jožef poročena?«

»Ne.«

»Marija, kako je to mogoče?«

»Sveti Duh me bo obsenčil in spočet bo v meni. In dala mu bom Ime ›Jezus‹. On bo
Božji Sin.«

In takoj ko je bilo izgovorjeno ime ›Jezus‹, se je mali Janez zganil in začel kričati in
skakati v trebuhu svoje matere. Dejala je: »Blagoslovljen bodi Gospod Bog! Od kod
meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Mati mojega Gospoda!« Oh, moj! »Od
kod meni to, da pride k meni mati  mojega Gospoda? Kajti  ko je prišel  glas tvojega
pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo.«

165 Nič ni čudnega, da ni hotel nobenega seminarja! Nečesa, kar bi ga indoktriniralo z
nečim drugim. Imel je pomembno delo. Bil je človek puščave, šel je v puščavo in čakal.
Bog mu je tam spregovoril, dejal je: »Sedaj… in se mu razodel. (Oh, tukaj imate zopet
vaše razodetje!) »In jaz ti bom povedal, kdo je On. Ti si prerok. Beseda je zate. Ti veš,
kdo si. Moral si priti.« (To je odgovor na vprašanje iz prejšnje nedelje, vidite.) »Ti veš,
kdo si, Janez. Bodi tiho; nič ne govori. Pojdi tja ven. In ko boš videl Tistega, se bo
zgodilo znamenje, ki bo prišlo z nebes, kot Svetloba, spustil se bo golob. To bo On, ko
Ga boš videl.«

166 To je razlog, zakaj je dejal, ko je Jezus stopil iz vode in je Janez gledal preko njega
ter videl goloba, ki se spušča: »Poglejte Božje Jagnje! Poglejte Ga! On je Tisti, ki bo
odvzel greh sveta.«
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To je razlog, zakaj je dejal, ko je Jezus stopil iz vode in je Janez gledal preko njega
ter videl goloba, ki se spušča: »Poglejte Božje Jagnje! Poglejte Ga! On je Tisti, ki bo
odvzel greh sveta.«

Jezus  je  stopil  naravnost  ven  iz  vode  k  njemu.  Janezove  oči  so  se  srečale  z
Jezusovimi očmi. (Sorodstveno sta bila bratranca v drugem kolenu. Marija in Elizabeta
sta bili sestrični v prvem kolenu.) Njune oči so se srečale. Tam sta stala Bog in Njegov
prerok. (Amen.) Janez je dejal: »Jaz bi se Ti moral dati krstiti. Zakaj Ti hodiš k meni?«

Jezus je dejal: »Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.
«

167 Zakaj je Janez to naredil? Ker je bil On žrtev. (Janez je bil prerok, vedel je to.) In
žrtev je morala biti oprana, preden se jo prinese. Oh, in on Mu je dopustil ter Ga krstil.
In ko je to storil, glej, so se odprla nebesa. Oh, moj! In nadenj se je spustil golob in Glas
je dejal: »To je Moj ljubljeni Sin, v katerem imam veselje prebivati.« V Svetem Pismu
kralja Jamesa piše: »V katerem z veseljem prebivam.« Ni pomembno, kako to obrnete,
ista stvar ›prebivati v‹ ali: »To je Moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje,« (ali ›
prebivam v‹, ni važno, za kaj se odločite - ista stvar). V redu. Vidimo, da mu je bilo to
razodeto. Drugi, ki so tam stali, niso ničesar slišali o tem. Sam Sveti Duh to razkriva.

168 Isto kot takrat, ko se je razodel Pavlu, še enemu vnaprej določenemu semenu. Tam
je bil Pavel, ki je hodil naokrog, morda je dejal: »Če dobim v roke tisto skupino, jo bom
raztrgal na koščke, ker sem doktor Savel. Zrastel sem pod Gamalielom. (Prihajam iz
Moodyjeve svetopisemske šole ali iz katere od teh, vidite.) Jaz, jaz sem učenjak. Vem, o
čem govorim. Tisto gručo kotalečih svetnikov bom raztrgal na koščke. In povem ti, veliki
sveti oče, ti mi samo dovoli, da grem tja dol in primem vsakega od tistih upornikov tam
spodaj. Zaustavili bomo vse te nesmisle Božanskega zdravljenja.« To je spravil v svoj
žep in dejal: »Odhajam na pot.« In tistega dne... Moj! Okrog enajstih dopoldne je v
njegov obraz posijala Svetloba in padel je na tla.

169 Zakaj? Bil  je  vnaprej  določeno seme. Bog je dejal:  »Jaz sem ga izbral.  Da.  In
pokazal mu bom, kakšne velike stvari bo pretrpel zaradi Mojega Imena. Poslal ga bom k
poganom in sramotili ga bodo na vse načine, kot ga bodo le lahko, vendar bo vseeno
nosil Moje Ime.«

Pavel  je  nato  šel  tja  dol,  dokler  se  ni  znebil  vseh  svojih  cerkvenih  stvari  (v
notranjost puščave za tri leta in pol v Arabijo). Ostal je, dokler se ni naučil Besede in
Beseda je postala on. In postal je ujetnik; tukaj se vrača v verigah ljubezni! »Moje
seminarske izkušnje so izginile! Ujetnik Jezusa Kristusa sem. Amen! Filemon, brat moj,
ujetnik Jezusa Kristusa sem. Govorim in povem lahko samo tisto, kar mi On reče.«

170 Bog danes potrebuje ujetnike, ki bodo sužnji Njegove volje, Njegove Besede. To je
bil Pavel. Ne glede na to, kako izobražen je bil, je spoznal Boga preko razodetja. Da,
gospod.  Intelektualnost  ga  je  v  celoti  zapustila,  ko  je  prišlo  razodetje;  na  podlagi
katerega je Cerkev zgrajena na skali. Da, gospod.

Vidite, on je bil vnaprej določeno seme. Sam Sveti Duh vam pokaže, kdo je On. Ne
obstaja človek... Oni vam bodo naredili »Oče, Sin in Sveti Duh« in vse drugo iz tega,
vidite.  Vendar  bo  Sveti  Duh  razodel  Njega  kot  Gospoda  Boga  nebeškega,  ki  se  je
manifestiral, da je to (oh!) On!

171 Zdaj bodite pozorni. Ne preroki, ne kralji, nihče drug; ampak tukaj se je Bog prvič
razodel v Kristusu, v polnosti Božanstva telesno, v človeškem telesu. To je razodetje.
Oh, moj! Sedaj vam bom zapel en verz.

Narodi razpadajo, Izrael se prebuja, (Ali se?)

znamenja, ki so jih napovedali preroki;

Pogani (cerkev je v denominaciji),

njihovi dnevi so šteti,

z grozotami obremenjeni;

Vrnite se, o razpršeni, k svojim.

(Vrgli so vas ven.)

Dan odrešitve je blizu,



KRISTUS JE RAZODETA BOŽJA SKRIVNOST 28

človeška srca iz strahu izgubljajo pogum;

Vse njihove hollywoodske šale tega ne morejo prekriti.  Kot žvižgajoči fantič, ki
ponoči hodi mimo pokopališča.

Bodite napolnjeni z Duhom,

vaše svetilke urejene in čiste,

poglejte gor, vaša odrešitev je blizu!

Lažni preroki lažejo, zanikajo Božjo Besedo,

da je Jezus Kristus naš Bog; (Res je.)

Ta generacija zavrača Božje razodetje,

Vendar mi hodimo, kjer so hodili apostoli.

Dan odrešitve je blizu,

človeška srca iz strahu izgubljajo pogum;

bodite izpolnjeni z Duhom, vaše svetilke urejene in čiste,

poglejte gor, vaša odrešitev je blizu!

172 Ujemi razodetje, brat. Ta generacija zavrača Božje razodetje, vidite. To počnejo
lažni preroki. »Po njihovih sadovih jih boste spoznali.« Oni so hibridi. Vzgojeni so v
organizaciji namesto v Božji Besedi, namesto v Božjem razodetju, ki se razodeva skozi
Kristusa, ki je Beseda.

Oh, moj!

173 Tukaj bi se lahko ustavili, vendar če... S tem bi lahko nadaljevali, ko se vrnem, če
želite in jaz… Ali želite, da nadaljujemo? Od vas je odvisno. Samo trenutek... Pohitel
bom, vendar si  bom vzel  dovolj  časa, da boste...  Po tem boste imeli  nekaj časa za
počitek. V redu.

Isto. Poglejte, vnaprej določeno seme.

174 Sam Sveti  Duh  vam kaže,  kdo  je  On  -  ne  preroki  ali  kralji…  In  tukaj  se  Bog
manifestira v telesu. Tukaj je polnost. On je popolnoma razodet in odkrit svetu. Oh, moj!

Poglejte  na  goro  Spremenjenja,  kjer  je  pričevanje  samega  Boga:  »To  je  Moj
ljubljeni Sin. Njega poslušajte!« Tam je stal Mojzes in predstavil postavo. Tam je stal
Elija in predstavil preroke. Onadva sta preminula in On je dejal: »To je Moj ljubljeni Sin.
Njega poslušajte!« Tam so bili predstavljeni trije: postava, preroki in Kristus. In On je
dejal:  »To je  On.«  Bog v  popolnosti;  ni  manifestiran  v  prerokih,  ni  manifestiran  v
postavi, temveč je On manifestiran v Kristusu. On je.
175 Kristus je usmiljenje. Zakon vas je spravil v ječo, vendar vas ni mogel rešiti iz nje.
Preroki so Božja pravičnost, ki vas obsodi in zaradi tega ubije. To je res. Vendar je bil
Jezus Božja ljubezen in razodetje, da bi vi vnaprej določena semena vedeli, da vas je On
poklical. »To je On. Poslušajte Ga!« Torej, polnost Božanstva je razodeta. Ta prikrita
skrivnost  je  sedaj  razodeta,  da  je  Bog manifestiran.  Bog in  človek  postaneta  Eno,
maziljeni Človek, Kristus! Kaj pomeni Kristus? »Maziljenec,« Maziljenec, ki je bil maziljen
s polnostjo Božanstva telesno. Oh, moj! Kako lahko ljudje dvomijo v to?

176 Medtem ko Ga je  Mojzes nekoč imel  delno;  David Ga je  imel  delno (oh,  moj),
vendar je tukaj On manifestiran v polnosti, samo Božanstvo, ki stoji na zemlji. Bog je v
Svoji  polnosti,  da  bi  umrl  za  grehe  naroda,  da  bi  prinesel  Svoji  Cerkvi  posvečeno
življenje; da bi imel popolno premoč v Svoji Cerkvi, da bi manifestiral vse obljube v teh
poslednjih dneh, ki jih je On obljubil za te poslednje dni, vidite. Kaj je bilo... Poslušajte
sedaj. Ali ste… Zdaj se rahlo uščipnite.

Poglejte.

177 Zakaj je bil Jezus manifestiran? Da bi pokazal Boga. On je bil Bog. Moral je biti;
noben človek ni mogel umreti, noben prerok ni mogel umreti. On je bil Bog. Bil je Bog
prerokov. On je bil vsi preroki. On je bil vsi kralji. On je bil zgodovina. On je bil Tisti, ki
je moral priti. Tisti, ki je bil, Tisti, ki je, in Tisti, ki bo v tem dnevu. Isti, včeraj, danes in
na veke. Manifestiran je bil v ta namen. In skozi ta namen je On udejanjil Cerkev, da bi
lahko On, polnost Boga, uresničil vsako obljubljeno Božjo Besedo v teh poslednjih dneh,
ko dobi premoč (premoč v Cerkvi), položaj, Svoje mesto v Cerkvi. Jezus je dejal: »Kdor
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Vame veruje, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam opravljal, in še večja kot ta bo
opravljal,  ker  grem  Jaz  k  Očetu,«  vidite.  To  je  bil  Njegov  namen.  To  je  bila
manifestacija.

In sedaj,  danes,  On želi  dobiti  nekoga,  ki  lahko to tako vidi,  da lahko dopusti
Besedi...

178 Vidite, Jezus je tako videl, bil je perfektno rojen za tisti dan, dokler Bog ni izrazil
vsakega koraka, ki ga je On naredil. Bil je Božje razodetje - razodeti Bog.

179 Sedaj  On  s  Svojim Duhom in  krvjo  posvečuje  Cerkev,  da  lahko  razodene  vse
obljube v teh poslednjih dneh.

Torej, lahko bi se vrnil nazaj in nadaljeval od tam, kjer so ostale te druge osebe v
poslednjih dneh, ter s Svojim Svetim Duhom razodel celotno skrivnost Sedmih Pečatov,
vidite. On izraža Sebe. To je Njegov namen. Zaradi tega je umrl. To je drugi del Njegove
trojne manifestacije. Prvi del je izraziti Sebe v Kristusu, nato izraziti Sebe skozi Cerkev.
In ista stvar, Kristus je bil Beseda in Cerkev postane Beseda, ko dopusti, da gre Beseda
skozi njo. Če pa sprejmejo hibridno denominacijo, kako lahko gre Beseda skozi to?
Ozemlji  se,  nato povzroči  kratek stik in varovalka pregori,  vidite.  Ko pa tok (Božja
Beseda), teče svobodno, Beseda odraža Sebe. »Dela, ki jih Jaz opravljam, bo tudi sam
opravljal.« In v poslednjih dneh se bo to uresničilo. »Glejte, pošiljam vam preroka Elijo
in on bo obrnil srca otrok zopet k veri očetov.«

180 In v tem bo napočil čas, ko bo On lahko izrazil Sebe v polnosti Svojega Božanstva
(Božanstva) skozi Svojo Cerkev - imel bo premoč v tej Cerkvi. Oh, moj! Kaj? Maziljenec;
zdaj maziljeni narod; (Oh, moj!) da bi Ženinu povrnil maziljeno Nevesto. Maziljena s čim
(Zakaj?) -  s sprejemanjem tistega, kar sta zavrnila Eva (in Adam), prihaja nazaj z
maziljeno Besedo, ker je On dejal: »Moja Beseda je Duh,« vidite. Maziljena z Besedo.
Tisto,  kar  je  Eva zavrnila,  On se vrne in mi  sprejmemo. Poglejte zopet  to hibridno
stanje… Natanko tako, kot je on storil Evi.

On je dejal Evi: »Ne naredi tega in ne naredi tistega; narediš lahko to in ono.«

181 In Satan je dejal: »Oh! Saj veš...« Ona se je obrnila in poslušala njega. Vendar Eva
v poslednjih dneh tega ne bo naredila,  ker ni  predestinirana, da bi  to naredila.  Da,
gospod. Bog bo to tako naredil. On ve… On bo to imel… On je dejal, da bo Njegova
Cerkev  tam  brez  madeža  ali  gube.  Stala  bo  tam  v  Njegovem  sijaju,  v  Njegovi
manifestirani Besedi. Ona bo simbol za svet. Ona bo... Za svet bo nekaj, na kar bo lahko
svet pogledal in dejal: »Dobro...« Preostali svet bo dejal: »Ona je kotaleči svetnik. Ona
je druga sestrična. Ona ne pripada naši skupini.« Vem. To je dobra stvar. Ona spada v
to Skupino tukaj zgoraj.

182 Nekega dni me je nek moški (ko sva stala in se pogovarjala), vprašal: »Dobro,
kateri denominaciji pripadaš?«

Odvrnil sem: »Nobeni.«

»Kaj?«

»Nobeni.« Dejal sem: »Pripadam kraljestvu.«

»No, kako pa se mu pridružiš?«

»Ne pridružiš se mu. Vanj se rodiš.«

»Katero je to kraljestvo?«

Dejal sem: »Skrivnostno Telo Jezusa Kristusa. Z enim Duhom smo krščeni v to
Telo,« - rojeni od Njegovega Duha, tedaj mi pripadamo kraljestvu. In naša življenja niso
ameriška, mi nismo Nemci, nič nismo; mi smo kristjani. Mi živimo in hodimo v Duhu,
ujetniki ljubezni (vstran od posvetnih stvari). Prodali smo naše posvetne pravice in kupili
ta dragoceni Biser, hodimo in dopuščamo, da se Sveti Duh manifestira. To je Njegova
prava Cerkev. To ste vi ali jaz, če se prepustimo in služimo Bogu z Njegovo Besedo in ne
s tistim, kar govori neka veroizpoved.

183 Poglejte, Maziljenec, Sam Kristus tukaj (O, Bog!), je razkrit. Vendar sedaj poglejte.
Toda sedaj… Zakaj? - On ima premoč. Popolnoma manifestirani Bog v Jezusu Kristusu,
Božja velika skrivnost  Njegovega razodetja,  ta  močna Svetloba razodetja je  vedno
zaslepljevala modrost tega sveta.
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V dneh Jezusa Kristusa (ko je On bil tukaj na zemlji), jih je zaslepila. Rekli so: »
Zakaj, ti celo sebe delaš za Boga! Ti se enačiš z Bogom!« On ni bil samo enak Bogu; On
je bil sam Bog. Vidite? Vidite, oni tega ne razumejo.

In mimogrede, nekateri od vas bi mogoče...

184 Nekoč sem slišal nevernike, ki so mi rekli, da Jezus ni nikoli izrekel, da je Božji Sin.
To je zagotovo rekel. Resnično je to rekel. Vi samo ne poznate svojega Svetega Pisma.

Kaj je dejal ženski pri vodnjaku? Vidite? Kaj ji je dejal?

»Vem, da pride Mesija. Ko pride, nam bo vse oznanil.«

Dejal je: »Jaz Sem, ki govorim s teboj.« In tudi Pavlu in drugim.

Bodite pozorni. Vendar ima zdaj Cerkev premoč.

185 Božja velika skrivnost je vedno zaslepljevala modrost sveta. Ne razumejo. Tega
preprosto niso sposobni  razumeti.  Satan ne razume tega.  Nihče od ostalih  tega ne
razume, temveč samo tisti, ki so vnaprej določeni, da to razumejo, da sta Bog in Kristus
Eno. Drugi Ga bodo vedno naredili za trojico, vidite. Nedvomno ga bodo.

186 Poglejte.  Nadalje  -  drugič,  manifestirani  Kristus  v  vas,  upanje slave.  Ta veliki
manifestirani Bog v Kristusu; torej Kristus, manifestiran v vas. Pohiteli bomo.

Poglejte!  Kar  je  bila  nekoč  Božja  velika  skrivnost,  velika  prikrita  skrivnost  v
Njegovem umu, je zdaj položeno v srca vernikov, to je Kristusovo Telo. Kar je bila nekoč
Božja velika skrivnost v Njegovem umu, pred stvarjenjem sveta, je zdaj manifestirano.
Razmislite  o tem! Oh,  jaz  sem prepričan,  da tega nismo razumeli.  No,  jaz  tega ne
morem videti tako, kot bi moral in prepričan sem, da tudi vi ne, vidite.

187 Vendar je Božja velika skrivnost, to kar je imel večni Bog za skrivnost, zdaj razkrita
v Jezusu Kristusu in nato dana Njegovi Cerkvi. To, kar je bilo nekoč v Božjem umu, je
zdaj v Kristusovem Telesu. Jezus ima ljubezen do svoje Cerkve, do Svoje Neveste in ji
šepeta skrivnosti. Saj veste, kako se pogovarjate s svojo ženo, saj veste, z mladim
dekletom,  s  katerim  se  boste  poročili.  Tako  zelo  jo  imate  radi,  da  ji  kar  poveste
skrivnosti in si jo približate z ljubeznijo in ostalim. Saj veste, kako to gre.
188 To je tisto, kar Bog - Kristus počne Cerkvi, vidite. Dopušča ji, da spozna skrivnosti -
natanko te skrivnosti. Ne tem spogledljivkam; govorim o Njegovi Ženi, vidite. V redu.
Sedaj poglejte. Ne!

Poglejte, ko jim je razkril razodetje Svoje skrivnosti po Svoji milosti, kakšna Božja
milost… Ljudje, vem... Upam, da ne mislite, da to zveni osebno, za določeno skupino
ljudi ali za tega ali onega; temveč skrivnost, ki si jo Bog deli s celotno Cerkvijo - če bi jo
ona le sprejela, vidite. To ne pomeni zgolj mene ali  zgolj vas. To pomeni Cerkev, v
katero poskuša On vstopiti.  Pravite: »No, zakaj pa tega ne sprejmejo?« Ne morejo
sprejeti tega. On je ponovno dejal… On je povedal te stvari. In kako bi oni lahko? Ker je
Izaija dejal, da oni tega ne morejo videti, vidite. In On je vedno govoril...

189 Prerok Pavel je dejal: »V poslednjih dneh bodo ljudje samoljubni, napihnjeni, raje
bodo imeli naslade kakor Boga, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja in brez
ljubezni do tistih, ki so dobri.« Samoljubni, napihnjeni (vidite); držali se bodo zunanje
oblike pobožnosti, zanikali pa njeno Moč; teh se izogiblji. Mednje namreč spadajo tisti, ki
se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih ženejo vsakovrstna
poželenja, v kratkih hlačah in na kratko ostriženimi lasmi in vsem drugim. Ki jih ženejo
vsakovrstna  poželenja  in  govorijo:  »To  je  v  redu.  Oh,  tam  odzunaj  so  norci.  Ne
upoštevajte...« Vidite? Nikoli ne bodo mogli priti do spoznanja Resnice.

In  ti  ljudje  se  ji  upirajo,  kakor  sta  se  Jannes  in  Jambres  uprla  Mojzesu  in  so
sposobni  oblikovati  cerkev in oblikovati  skupino ljudi,  tako kot… Vendar bo njihova
neumnost postala vsem očitna, ko bo Jezus vzel Svojo Nevesto, jo postavil sem gor in
dejal: »To je Ona,« in odšel z njo. To je res. In njihova neumnost bo postala vsem
očitna.

190 Poglejte to, kako jim je s Svojo milostjo razodel to skrivnost! Poglejte! Ko se vam
odkrije to veliko razodetje, razodeta skrivnost, potem zavržete vse posvetne stvari.

Torej,  še  enkrat  se  bom vrnil.  Tega  nisem nameraval  reči.  To  govorim zaradi
posnetka in kaset, ki bodo šle čez... Ta kaseta gre po vsem svetu, vidite. Ve ženske, ki
trdite, da imate krst v Svetem Duhu in nimate poguma, da si pustite rasti lase; čeprav
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Sveto Pismo to obsoja in pravi, da mora ženska - da ima moški pravico, da se od nje
loči, če si ostriže lase - v spoštovanju pred Bogom, če to počne. Sveto Pismo pravi, da
če si ostriže lase, onečasti svojo glavo. In to je zelo običajno… Veste, nekateri stari
običaji  ženskam z ostriženimi lasmi celo prepovedujejo,  da bi  molile,  vidite.  Nosijo
kratke hlače, ohlapne dolge hlače in podobne stvari! Sveto Pismo pravi, da bo vsaka
ženska, ki si bo… »Oh…,« boste rekli. Če obleče kos obleke, ki pripada moškemu, se
Bogu gnusi - smrdljiva, umazana, kot kaka stara smrdljiva kopalnica, vidite. Oh, moj!
Smrad v Božjih nosnicah! In potem poskušate moliti ali ponuditi molitve v nečim takim?
Bog to zavrne, zavrže. To je res.

191 »V redu,« boste rekli, »samo trenutek, brat Branham. Govoriš o Stari Zavezi.« On
je isti, včeraj, danes in na veke. To je polno razodetje Boga. Če Bog kdaj nekaj reče,
tega ne more nikoli spremeniti. On vedno to poveča, nikoli pa tega ne spremeni. Postava
je bila povečana, ni bila spremenjena, ampak povečana!

»Kdorkoli  zagreši  prešuštvo,  bo  kriv  do  smrti,  kdorkoli  pa  (zdaj  je  povečano)
pogleda žensko s  poželenjem…« On ni  nikoli  spremenil  zapovedi.  Povečal  jo  je.  »
Spomnite se sobote; imejte jo za sveto,« en dan v tednu; zdaj pa je On to povečal.

Počitek pride s spoštovanjem Božjega Duha. »Pravilo na pravilo in smernica na
smernico; malo tu in malo tam. Trdno se držite tistega, kar je dobro. Kajti z jecljavimi
ustnicami in drugimi jeziki bom govoril temu narodu. In to je počitek. To je osvežitev
Gospodove prisotnosti.« In kljub temu oni Tega ne bodo poslušali, odkimali bodo z glavo
in se oddaljili k svojim denominacijam. To je osvežitev (vidite), povečanje sobote; za
vas častilce sobot in tako dalje. Oh, moj! On ne spreminja. On povečuje. Pekel je odprl
svoja vrata, da jih sprejme.

192 Torej, sedaj lahko vidite sporočilo poslednjega časa, zakaj je zavrnjeno. Ali vidite?
Torej, ne denominacije, temveč razodetje Njegove skrivnosti, vidite. Ne denominacije,
temveč razodetje! Boga se ne da spoznati z denominacijo. Njega spoznate z razodetjem.

Poglejte! Bog v Svojem Telesu - v Kristusu; in Kristus v Svojem Telesu, v Nevesti.
Oh, moj! Bog, manifestiran v Kristusu; Kristus, manifestiran v Nevesti! In kot je Bog iz
Adamovega telesa vzel žensko in je ona padla, je potem Bog vzel iz Kristusovega telesa,
iz Njegovega mesa, iz Njegovega telesa to, kar je Njegova Beseda, vzel je Nevesto, ki
ne bo padla zaradi denominacijske veroizpovedi. Ne, gospod. Ampak Ona se vrača s
čisto in neponarejeno manifestirano Božjo Besedo. Upam, da bodo vsi moški in ženske,
ki bodo poslušali to kaseto, to razumeli, vidite? Ona je druga Eva, vendar ne trga in ne
kvari svojih kril čistosti in svetosti napram Možu. Ona bo ostala z Njegovo Besedo ne
glede na to, kaj pravijo drugi; imate lahko vsa ekumenska gibanja, ki jih želite, in vse
ostale zveze.

193 In oni  bodo zelo kmalu začeli  s  preganjanjem in bodo zaprli  vse cerkve. Videli
boste. In cerkve, kot je ta, ki ni denominacija, bodo uporabljali kot skladišča. In če bo
kak človek šel in ponudil molitev za nekoga, ki ne pripada ekumenskemu gibanju, bo
poteptan na mestu. To se že dogaja. Tisti luteranski duhovnik, vodja, je to dejal. In prav
tukaj je, o tem lahko berete v vaši reviji. To je res.

Ne upoštevajte tistega, kar govorijo, ta Cerkev bo ostala zvesta v tej Svetlobi. To je
že dokazala pred tem in bo spet naredila isto, ne glede na vse. To je Božja Beseda. In
oni, vsa ekumenska gibanja in vse drugo, bodo izginili. Ona bo tam brez madeža ali
gube. To je res. Ona bo stala tam.

194 Bodite pozorni, Bog je Sebe manifestiral v Svojem telesu - v Kristusu. Ali zdaj vidite
trojno prečudovito stvar? Kristus v Svojem Telesu - v Cerkvi, potrjuje Svojo obljubljeno
Besedo,  kot  je  to  Bog  naredil  skozi  Kristusa.  »Kdo  Me  lahko  obtoži  greha?  Če  ne
opravljam del Očeta, potem, kje nisem uspel? In zdaj vi pravite, da to opravljate, ti
denominacija, zdaj pa Mi to pokažite. Da. Pokažite Mi, kje mi ne uspeva biti Mesija.
Pokažite, kje nisem uspel, na enem znamenju, za katerega je Bog dejal, da ga bo Mesija
naredil in ga nisem izpolnil,« je dejal, vidite. Bog v Svojem Telesu.

195 Torej, Kristus… »Dela, ki jih Jaz opravljam, boste tudi sami opravljali.« Vidite, isti
Bog, vidite. »Dela, ki jih Jaz opravljam, boste tudi sami opravljali, in še večja kot ta,
boste  opravljal,  ker  grem  Jaz  k  Očetu,«  Cerkev  bo  malo  dlje  v  življenju,  vidite,
potrjevala  bo  Njegovo  obljubljeno  Besedo.  Kot  je  Bog  izpolnil  Svoje  obljube  v
Kristusovem telesu, tako dela Kristus Svoja ista dela v Kristusovem Telesu - v Cerkvi,
vidite.  Sedaj v poslednjih dneh razodeva Svojo skrivnost drevesu Svoje Neveste in
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proizvaja sadove, ki so bili na drevesu na začetku.

196 Glejte, drevo je pognalo vejo, luterance. Kaj so oni naredili? Ko je drevo začelo
rasti, so skupaj z njim rasli sadovi. Kaj se je zgodilo? Ustvarili so denominacijo. Tako se
je približal obrezovalec (Oče, poljedelec), in jo odrezal ter dejal: »Mrtva je.« Pognali so
wesleyanci; lepo so rasli. Kaj so oni naredili? Sadovi so odšli zopet nazaj v drevo, zato je
On vitico odrezal in je umrla.

Pokažite  mi  eno,  eno  cerkev...  Želim vedeti.  Imam triintrideset  let  zgodovine
cerkve. Pokažite mi vsaj eno samo mesto, kjer se je katerakoli cerkev organizirala, ki
potem ni na mestu umrla. Pokažite mi vsaj eno mesto, kjer se je spet dvignila, razen
zgolj številčno ali nekaj takega, da bi ponovno oživela, vidite. Tega ni. Ne, dokler ni
izgubljena

197 .

In kaj je naredil njen Poljedelec? Prišel je in oklestil njeno vejevje, vidite. Obrodila
je denominacijske sadove (limone na pomarančevcu), zato jo je On obrezal, vidite. Še
naprej je proizvajala sadje. Toda, kje pa je srce stebla? Natanko na sredini. In vse jih je
obrezal, od vrha navzdol... On ima Seme spodaj v korenini. Kot drevo, ki je zasajeno ob
tekočih rekah (kdor vzame Božje zakone in ljubezen v svoje srce). In on bo kakor drevo
(Psalm 1), zasajeno ob vodi; njegovi listi ostanejo zeleni; in ne neha roditi sadu. In
točno tukaj je... In kje sadovi najhitreje dozorijo? Na vrhu drevesa. Zakaj? Ker je tam
svetloba. Amen! To je res. In prav na vrhu drevesa v poslednjih dneh On proizvede
Nevestino Drevo.

198 Zapomnite si, On je to Drevo življenja, ki je v nasprotju s kačjim potomstvom,
vidite. On je tisto Seme, ženino potomstvo, Drevo življenja na vrtu. In razen, če ne bodo
stegnili roke in premaknili tega Drevesa, bodo jedli s tega Drevesa in živeli na veke. In
On je edino Drevo, katerega sadove lahko jeste, da bi živeli na veke. Njegova Beseda je
življenje. In to je bila takrat Beseda (Božja Beseda, ki jo je Eva zavrgla v Edenskem
vrtu); in potem je tukaj Kristus, manifestirana Beseda. In ko je On prišel na zemljo, je
bil Drevo življenja. Verjamete v to? In kaj je naredil Rim? Moral je biti okleščen. In dali
so  ga  na  drevo  sramote  (»Naj  bo  preklet,  kdor  visi  na  drevesu.«),  in  postal  je
prekletstvo za človeško raso. In zdaj skozi to On rodi Nevestino Drevo, ki bo Drevo
življenja, ponovno obnovljeno Zanj, kot mož in žena v Edenskem vrtu. Oh, slava Bogu!
Po isti Besedi in istemu Bogu, ki se je manifestiral v možu in ženi. Ponovno znano istemu
Nevestinemu Drevesu.

199 Opazujte,  kako se to  razodeva!  Tukaj  je  toliko tega,  da bi  lahko nadaljevali  v
nedogled. Opazujte Drevo Kristusovega telesa na vrtu, ki zdaj razkriva Svojo skrivnost
temu Nevestinemu Drevesu (poglejte), odkupljeni po Kristusu, po drugem Adamu! (Ali
verjamete, da je to bil On?) Vrača se domov, v Eden, s Svojo padlo ženo - z odkupljeno,
spet nazaj domov. To sta Kristus in Cerkev danes, spet vzame nazaj Svojo ženo. Ali zdaj
vidite trojno skrivnost? Bog, manifestiran v Kristusu; Kristus, manifestiran v Cerkvi; vse
to zaradi tega, da se ponovno vzpostavi originalni Adam in Eva, moški in ženska, ki sta
eno, ustvarjena iz iste krvi in iz istega Duha in vse ostalo.

200 Cerkev je Kristusova kri po Duhu, ker je življenje v krvi. To je krst Svetega Duha,
ki nas krsti v Svoje Telo, ki priznava le Njegovo Telo, Njegovo meso, Njegovo Besedo.
Denominacija se tega ne more nikoli dotakniti. To je razodetje. Ona to ve. Tudi Eva je
vedela, vendar je padla; ta tukaj to ve in ne bo padla. Ona je posvečena! Aleluja! Uh!
Ona je vnaprej določena, da ne pade. Ona ne bo padla. Ona je vnaprej določena za to. »
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva greha.« Vi, Božji  služabniki veste, o čem
govorim, saj vas nekaj ducatov sedi tukaj, vidite. »Blagor človeku, ki mu Gospod ne
prišteva greha.« - David.

201 Poglejte, odkupljeni z Njim, na poti domov; nazaj k večnemu življenju v človeškem
telesu, jesti, piti, živeti na veke. Izaija je dejal: »Zidali bodo hiše in v njih prebivali,
zasajali vinograde in uživali njihov sad.« Ne bodo zidali, nekdo drug pa prebival. Otroci
tega ne bodo sprejeli, vendar bodo tam s svojimi potomci. On jo bo zgradil in v njej
prebival. Amen. On ne bo gradil, nekdo drug pa jedel; on sam gradi in sam poje′. Amen!
Kaj je to? Njegova Nevesta, ki se vrača z Njim, zopet odkupljena za originalnega Adama
in Evo, kajti smrt je ostala za njima. Pogledajo nazaj na križ in vidijo, da je bila smrt
poplačana. In zdaj smo po veri z Njim vstali od mrtvih, prav zdaj sedimo v nebeških
prostorih in gledamo nazaj na tisto, kar nas je odkupilo; čakajoč na prihod Moža, da
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skupaj z Njim odidemo domov.

202 Trojni namen Boga, manifestiran v Adamu in Evi, v vsakem preroku in skozi vse
dobe, in On je tisti,  ki  bo prišel; On, ki je bil; On, ki je in On, ki bo prišel. Celotna
manifestacija,  razodetje  Božje  Besede,  Adam  in  Eva  se  zopet  vračata  domov,
odkupljena. Bog se razodeva!

203 Tam se bo usedel na Davidov prestol. Ali je to res? In imel bo v lasti, vladal bo
vsem narodom z železno palico. Tam bo na vsaki strani drevo. In za vsak narod, ki
vstopi - za ozdravitev bo - tisti listi bodo namenjeni za ozdravljenje narodov. Kralji bodo
v to prinesli svojo čast. Nič nečistega ne bo vstopilo v to. In gora Sion bo obsijana s
Svetlobo ves dan in vso noč in odkupljeni bodo hodili v tej Svetlobi. Oh, aleluja!

Pomislite, to ni mitološka zgodba, to ni teološki koncept. To je razodetje Jezusa
Kristusa po Njegovi Besedi, ki presega sijaj. In bila je resnična v vseh dobah in resnična
je v tej dobi. Resnica je tukaj in zdaj. Resnična je z mano, resnična z vami in z vsakim
moškim in žensko, ki drži to razodetje. Amen.

204 In poglejte, kako se sam Bog razkriva in se pulzira skozi življenje, tako da ste vi
zdaj Njegovi ujetniki.  Vi  ste Njegovi ujetniki  ljubezni.  Svet se lahko smeji,  norčuje,
govori: »Pridi ven.« Lahko bi šli, vendar ste ujetniki. Vidite? Druge ženske lahko igrajo v
hollywoodskem stilu, ne pa ve. Vi ste ujetnice. Amen. Vidite, vi ste Kristusovi ujetniki.
Drugi možje lahko kadijo in pijejo in se po želji grdo obnašajo ter se imajo za kristjane,
diakone in celo pridigarje, vi pa ne. Vi ste ujetniki, ujetniki Besede. Da, gospod. Da,
gospod.

205 Razkriva Svojo skrivnost Svojemu Drevesu Neveste, ki je odkupljena po Kristusu,
po drugem Adamu, ki se vrača domov, da bo obnovljena v originalni Eden, osvobojena
smrti, bolezni, žalosti in sramu, ki se vrača z večnim življenjem. Zato poslušajte, zelo
veliko  ljudi  ima  napačno  predstavo.  Spreobrniti  ljudi  v  krščanstvo  in  k  njihovemu
vodstvu, to sploh ni Božja zamisel.

Rekli boste: »Spreobrnili smo jih v krščanstvo po Njegovi vladi.«

To ni to.

»No, oni ne smejo piti. Oni ne smejo lagati.«

Ali veste, da vas lahko mohamedanci zasenčijo? Ali veste, da imajo pogani v Afriki,
ti temnopolti ljudje, oni imajo zakone med svojimi plemeni, ki zasenčijo vse, kar lahko vi
proizvedete v krščanstvu?

206 Zakaj, jaz sem šel tja k tistemu plemenu Shungai. Če se mlado dekle ne poroči do
določene starosti, mora zapustiti pleme in si zbrisati plemenske barve. Ona gre v mesto;
ona je enostavno odpisana. In če ona... Preden se poroči, se preveri njeno devištvo. Če
je spoznana za krivdo prešuštva s kakim moškim, mora povedati, kdo je on, in potem
oba skupaj ubijejo.

Oh,  oni  lahko  zasenčijo,  ti  tako  imenovani...  In  če  bi  to  naredili  med  tako
imenovanimi kristjani? Devetindevetdeset odstotkov bi jih umrlo pred sončnim vzhodom.
To je resnica. To je resnica, tako moški kot ženske. Vi veste, da je to res.

Kaj, vi pravite: »No, jaz sem čist!«

207 »Vsak, ki s poželenjem pogleda žensko, je z njo že prešuštvoval v svojem srcu.«
Kaj pravite na to? Kaj pa je s tabo, sestra, ki si se predstavila na tak način tistemu
moškemu? Ti si ravno tako kriva, kot če bi to naredila.

»Oh,  vse  je  v  redu.«  Pastorji  se  bojijo  to  povedati,  zaradi  česa?  Njegov
denominacijski sedež ga bo vrgel na cesto, če se bo tega lotil naravnost. Oni so hibridi.
Oni se ne držijo Besede. Beseda pravi, da je to res. Jezus je dejal, da je to res in On je
glava.

208 Sedaj  bodite  pozorni,  Bog  Se  razodeva.  Mi  ne  smemo  spreobračati  ljudi  v
krščanstvo po vladi, temveč preko razodetja, da je Kristus v vas, tako kot je Bog bil v
Kristusu. Kot je Bog bil v Kristusu, je Kristus v vas! In to, kar je Bog delal v Kristusu,
Kristus dela v vas! Znamenja, ki jih je Bog delal v Kristusu, Kristus dela v vas! Oh, ali ni
to prečudovito? Uh! Oh, moj! To mi je všeč.

Jezus je za tisti dan dejal (to je ta dan) - na ta dan (ko bo to razodetje oznanjeno),
boste spoznali,  da sem jaz v Očetu in Oče v Meni in Jaz v vas in vi  v Meni - ko bo
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razodetje oznanjeno. Tisti dan boste spoznali, da sva Jaz in Oče eno, da sem Jaz v Očetu
in Oče v Meni. Potem ko pride razodetje, potem sem Jaz v vas in vi v Meni.

Tukaj ste vi. Vidite raznovrstno trojno... Čemu? Da to pripelje nazaj. Mi moramo
biti…

Kot je bil Jezus Božja Beseda, je On potrdil isto stvar. Če On ne bi bil Beseda.

209 On ne bi manifestiral Besede, bil bi kakšen velik teolog. To bi bil tisti pravi Mesija,
na katerega je čakal svet, vidite. Da, gospod. To bi bil On. To je tisto, kar oni pričakujejo
danes: nekoga, ki  lahko preseže Billyja Grahama ali  nekoga, ki  se pritaji  z  njihovo
organizacijo, vstane in pokaže tem baptistom, ki ne vedo, kje stojijo. Zagotovo. To
čakajo. Vendar Cerkev pričakuje ponižnost in znamenja živega Boga, Kristusa.

210 Jezus ni bil velik teolog. Bil je navaden kmet, tesarjev sin (tako imenovani), vidite.
On je hodil naokrog, vendar Bog... On je dejal: »Naj Mi kdo od vas pokaže, kaj Sveto
Pismo govori, da bom storil, česar nisem storil.«

Tako lahko Cerkev počne isto stvar danes. Kar je počel Kristus, zdaj počne tudi
Cerkev. »Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in Oče v Meni in Jaz v vas in vi v
Meni,« vidite. Tako greste dalje, korakate na Sion. Kam? V kraljestvo! »Tisti dan boste
spoznali, da sem Jaz v vas.«

211 In poglejte sem! Tukaj je, prečudovito je... Nočem, da bi to zamudili. Zdaj vsi in
tudi ljudje ob kasetah, odzunaj v džunglah in kjerkoli to poslušate, prisluhnite sedaj. »
Kakor je Oče Mene poslal, tudi Jaz vas pošiljam,« je dejal Jezus, vidite. Sedaj poglejte.
Oče, ki Ga je poslal, je šel Vanj, da bi Sebe potrdil za pravilnega, kajti On je bil Beseda.
In isti Jezus, ki pošilja vas, gre z vami in je v vas, da potrdi istega Boga. »Kakor je Oče
poslal Mene (in Jaz živim po Očetu), tudi Jaz vas pošiljam in vi živite po Meni.« Kaj je
On? On je Beseda. Vi živite po Besedi. Oh, kako bi si želel vzeti v roke besedilo o tem in
pridigati o tem nekaj ur (vidite), o tem, kako - o tem.

Pazite, pazite. »In Oče, ki Me je poslal,« je šel z Njim; Oče, ki pošilja. J

212 ezus, ki pošilja nas, vstopi… »Še malo in svet Me ne bo več videl, ampak vi Me
boste videli, ker bom Jaz (osebni zaimek: Jaz, oseba, Jezus) z vami, celo v vas, do
konca sveta. Dela, ki jih Jaz opravljam, boste tudi sami opravljali.« In zdaj pojdite nazaj
in poglejte, kaj je On naredil, potem poglejte, kaj vi delate, in potem primerjajte.

213 Kakršni so bili namreč Noetovi dnevi, tako bo tudi ob prihodu Sina Človekovega. In
kakršni so bili Lotovi dnevi - ko sta sodobna Billy Graham in Oral Roberts odšla dol v
Sodomo in pridigala tistim Sodomitom ter jim z evangelijem zaslepila oči (vidite). En
Angel je ostal v ozadju (glasnik) z Abrahamom in z izbrano skupino. In kakšno vrsto
znamenja  je  On  naredil?  Vidite?  In  kako  Ga  je  Abraham  imenoval?  Elohim,  Bog,
manifestiran v telesu. Jezus, ki kaže, da bo On sam (Bog v Njem) manifestiran v Njegovi
Nevesti v poslednjih dneh! Oh, moj! Temu preprosto ni konca. To je samo razodetje
Boga! Je večno. Samo nadaljuje se, naprej in naprej in naprej.

214 Bodite pozorni. Takrat kot Eno, kot prvi Adam in Eva (preden ju je greh ločil  v
smrti), sedaj Kristus, drugi Adam v življenju, odkupi Svojo Nevesto od smrti; in sedaj se
na Svoji poti vrača nazaj v originalni Eden, obnavlja Svojo Nevesto v skupnost z Bogom,
kot mož in žena v Edenskem vrtu. Kristus in Njegova Nevesta.

215 Bog… Tistega dne bo kraljestvo predano Očetu... Dokler On ne postane vse v vsem.
»Medtem ko bodo še govorili, bom slišal.« David in Kristus. David, ki sedi na prestolu,
Kralj  celotne  človeške  rase.  »In  medtem  ko  bodo  razmišljali,  bom  vedel,  o  čem
razmišljajo. Preden bodo spregovorili, jim bom odgovoril. Volk in jagnje se bosta skupaj
pasla. Lev bo jedel slamo kakor govedo, skupaj se bosta pasla in počivala. Ne bosta
škodovala ne uničevala na vsej Moji sveti Gori.« Spet naravnost nazaj v Eden, kot se le
da  močno!  Tukaj  je  Njegov  trojni  namen.  O  Bog,  pomagaj  nam,  da  to  spoznamo!
Pomagaj nam, da to spoznamo!

216 Sedaj zopet pazljivo prisluhnite, medtem ko bomo nadaljevali, ko se vračamo v
originalni  Eden. Potem ko smo rojeni  od Njega, smo izpolnjeni  z Njim. Vidite,  vaše
življenje... Njegovo Življenje je v vas. Potem morajo vsa vaša dejanja izražati Njega. Kot
da bi vzeli življenje iz enega drevesa in ga vstavili v drugega. Vzemite življenje iz hruške
in ga vstavite v jablano, obrodila bo hruške. Mora, kajti drevesni sok, življenje, ki je v
njej, ta klica je od hruške. V redu. Potem morajo vsa naša dejanja izražati Njega.
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Imamo Njegovo Ime. Ali to drži? Nosili bomo Njegovo Ime.

217 In zapomnite si, mi smo sedaj kot Njegova Nevesta, noseči z Njegovim Duhom. Oh,
moj! Cerkev rojeva otroke (vidite), noseča od Njegovega Duha z Njegovim Imenom;
nosi  Njegovo Ime, nosi  Njegovo življenje;  proizvaja znamenja Njegovega življenja,
potrjena s premočjo, z dokazi o Njegovem vstajenju; kaže da On ni mrtev, temveč za
vedno živ. To je večno življenje. In potrjuje…, ki svetu potrjuje, da smo živi v Njem. Uh!

218 Kako to veste? Ker ste člani cerkve? Ker Kristus živi skozi vas in tako ste noseči z
Njegovim Duhom, da ste ujetnik za vse drugo. Omejeni ste (oh, moj) na evangelij,
omejeni na Besedo. In vsi vaši otroci, ki jih rodite, so takšni, kajti vi ste ujetniki.

Vi ne morete zagrešiti prešuštva, vi ste že noseči. Slava! On vas ne more prijeti.
Maternica življenja je zaprta za vse drugo. Vi ste že Njegovi, po vnaprejšnji določitvi.
Tisto Seme je oživelo; noben svet ne more vstopiti. Oh! Oh, kako rad bi o tem govoril še
kakšno uro! Prepričan sem, da razumete. Vidite? Kristus in samo On. Konec je že; Seme
je bilo tam. Seme je že bilo. Kdaj je bilo postavljeno tja? »Pred stvarjenjem sveta nas je
vnaprej določil za večno življenje.« In tako kot ta življenjski ustvarjajoči tok začne teči,
to Seme, ki leži tam... Druga semena pa so samo vstopila noter in se niso prijela, tega
preprosto niso mogla storiti. Ko pa je vstopilo tisto Seme, je hitro zaprlo maternico; vso
preostalo seme je izteklo ven (vidite, tako). In vi ste postali ujetniki, ujeti v Kristusu.
Kristus v vas, Njegovo življenje prinaša Njegove dokaze, Njegova znamenja. Oh, moj,
moj, moj! Glejte, prinaša Njegova znamenja življenja kot potrditev Njegovega vstajenja,
dokazuje svetu to večno življenje in potrjuje svetu, da smo živi v Njem. In razmislite o
tem, živi z Bogom, našim Odrešenikom, ki nas je ustvaril prav v ta namen (Cerkev) in
Njegovo ustvarjalno življenje v nas. Zato je Mojzes lahko rekel po Božji Besedi: »Naj
bodo…,« in prišle so muhe. Bog, ki lahko naredi muhe, lahko naredi veverice, vidite.

219 On lahko naredi, karkoli hoče, Bog.

Isti Bog (Ustvarjalno življenje - ali vidite?), ki je v vas, lahko... Vi ste ujetniki; ne
morete govoriti, dokler On ne reče, da to izgovorite. Vendar ko govorite, je to Božja
Beseda. On potrdi, da je to tako. Vse drugo je pravilno in On to ve, ko se to izgovori, da
to mora biti tako. Vidite? Mojzes je vzel svojo palico in dejal: »Naj pridejo žabe,« kajti
Bog je dejal: »Naj pridejo žabe.« On je to le prenesel ven. To je res. In žabe so bile v
vsem, žabe so bile povsod. Od kod so prišle? Nihče ne ve. Prej jih ni bilo tam. Vendar je
Stvarnik,  Bog, ki  je deloval  skozi  človeka, ustvaril  stvari,  živo vrsto. Isti  Bog, ki  je
naredil prvo žabo, lahko naredi drugo žabo. On dela vse žabe. Oh, moj! Ali vidite, kaj
mislim? Naredil je prvo veverico, naredil je drugo veverico, dela vse veverice; On lahko
naredi veverice tam, kjer veveric ni. On lahko naredi vse, kar hoče! On je Bog! On je
Bog! On je Življenje! Oh, moj!

220 Ob misli na to začnem drhteti! Oh, živeti z Njim - iti domov z Njim, da bi živeli z
Njim! Iti domov z Njim, da bi z Njim živeli na veke in imeli večno življenje!

To je velika Božja skrivnost, izražena zato, da Bog in človek postaneta eno, vidite.
Celotna stvar je, da sta Bog in človek eno. Bog in človek sta bila eno tam; in Bog in
človek sta eno tukaj, vidite. Kaj je to? Biti izpolnjen z Njegovim Duhom, z Njim, ki ima
premoč. To je bil  Božji  dosežek, to je Božji  namen, da to naredi:  da je lahko On v
Kristusu in Kristus v nas in mi vsi skupaj eno - Sveti Duh. Isto stvar, ki jo je On razodel
v Kristusu, razodeva tukaj - nadnaravno ustvarjalno moč. Oh, moj!
221 Isti Bog, ki je lahko dejal Mojzesu: »Naj pridejo žabe,« je isti, ki je lahko vstal tam:
»Naj se ta voda spremeni v vino,« vidite. Amen. Ali je to res? On je isti Bog, isti. On se
preprosto ne spreminja. To je Bog v človeku. To je Njegova manifestacija. To je tisto,
kar razodeva. To je tisto, kar poskuša narediti. In Božja lastna Beseda to razodeva in
kaže, da človek ne more ustvarjati (Bog je Stvarnik). In to sploh ni več človek, to je Bog
Stvarnik v človeku, ki je zdaj Njegova Cerkev. (Amen!) Iti domov v nebesa, živeti z
Njim, za vedno. Bog izraža večno ljubezen Cerkvi.

222 Poslušajte.  Sedaj  pazljivo  prisluhnite.  Hočem,  da  to  razumete.  Nobena  druga
cerkev, nobeno drugo znamenje, nobena druga skupnost, nobena druga vlada, nobeno
drugo pričevanje, nobena druga veroizpoved, nobena denominacija ni sprejeta izven
tega.  Samo  tisto,  kar  Bog  priznava.  Nobene  skupnosti,  nobene  cerkve,  nobene
veroizpovedi, nobene denominacije, nič drugega; vse drugo je mrtvo. To so delčki, ki jih
je treba odrezati, oklestiti vstran, da lahko Kristus v vas živi s premočjo. Ne se sklicevati
na preteklost! Tukaj imam nekoga, ki pravi: »To je moja organizacija...« Tudi to je treba
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odrezati.  »Tukaj imam svojo to-in-to. To pravi to. Moja mama mi bo rekla, da sem
kotaleči svetnik.« Tudi to je treba odrezati,  vidite. »No, vem, da moj mož hoče, da
nosim te kratke hlače.« Tudi to je treba odrezati, vidite. To je treba odrezati in oklestiti,
dokler ne ostanete samo vi in Kristus sami, vidite.

223 Pomislite!

Z živo prisotnostjo živega Kristusa z živo Besedo. Oh, živi Kristus, živa prisotnost,
živa Beseda! Poglejte! S Svojo lastno osebno - z osebno potrditvijo dokazuje Svojo
Cerkev, ne članstva! Tega ni nikoli storil v Mojzesovih dneh. Tega ni nikoli storil v dneh
kogarkoli drugega ob koncu sveta, ko se je prispelo do mesta, kjer je bilo uničenje. V
dneh Lota ni šlo za članstvo. To je bila osebna potrditev Boga v telesu (vidite) - osebna
potrditev.
224 Zapomnite si! Razmislite o tem, ti ljudje so rojeni od Njegovega Duha na dan, kot
je današnji, v tej veliki denominacijski dobi, v kateri živimo in živi Bog vzame Svojo živo
Besedo in jo osebno potrdi, to življenje, ki je v Besedi, to klico, ki je v semenu! (In
Beseda je seme, ki ga je posejal Sejalec.) In življenje je Kristus v Besedi, osebno v vas;
potrjuje nekaj, kar sami ne morete delati, potrjuje samega Sebe, da ne gre za vas,
temveč Zanj. In vi postanete eno, suženj ljubezni Zanj, da bi bili Nevesta.
225 Hvala  živemu  Bogu,  ki  je  ustvaril  nebesa  in  zemljo  in  vse,  kar  je  vmes!  Nič
presenetljivega, kajti, On je Alfa in Omega, Začetek in Konec; On, ki je bil, ki je in ki bo
prišel; Korenina in Davidovo potomstvo; sijoča zvezda Danica. On je vse v vsem.

226 Njegova Prisotnost je v posamezniku z osebno potrditvijo Njega samega, ki izraža
Sebe -  živa Beseda,  obljubljena za ta dan,  ki  se izraža skozi  vas in potrjuje veliko
razodetje Boga. Glejte, samo v posamezniku, nikoli v skupini - v posamezniku, ne pa v
skupini! Njegovo poistovetenje je s posameznikom. Ste dobili to? Ne z metodisti, ne z
baptisti, ne s prezbiterijanci, ne z luterani, ne z binkoštniki, temveč s posameznikom! »
Vzel bom enega in pustil drugega; ločil jih bom.« Natanko tako. »Dva bosta na polju;
enega bom vzel, drugega pa pustil. Dva bosta na postelji, enega bom vzel, drugega pa
pustil.« To ni skupina. Je osebna potrditev nosečega Božjega otroka, izpolnjenega z
Božjim Duhom, tako predanega Bogu, da mu ni mar za nič drugega. In Sveti Duh živi
Svoje življenje, deluje skozi njega in kaže osebno potrditev same Besede ter se izraža
ljudem in svetu.

227 Kako lahko svet slepo hodi mimo nečesa takega? Tako kot so katoliki hodili mimo
svetega Patrika in ga niso prepoznali, dokler ni umrl. Isto so naredili svetemu Martinu,
niso ga prepoznali.  Isto stvar so naredili  v  vseh dobah. Isto stvar so naredili  Ivani
Orleanski. Katoliška cerkev jo je zažgala kot čarovnico, ker je bila poduhovljena. Čez
približno 150 let so izkopali telesa tistih duhovnikov in mislili, da se bodo tako pokesali.

228 To je šlo mimo njih in oni tega niso prepoznali, dokler tega ni bilo več. To je pobralo
samo vnaprej določeno seme, ki ga je Bog vnaprej določil pred nastankom sveta. Ista
stvar se je zgodila v dneh Noeta, ista stvar se je zgodila v dneh Mojzesa, dneh Elije,
dneh  prerokov,  dneh  Jezusa,  od  takrat  pa  vse  do  danes.  Oseba,  noseča  z  Božjim
semenom, Beseda se manifestira v njej, tako predana Božji volji, da se Beseda in zgolj
Beseda manifestira v tej osebi, v ujetniku, v posamezniku.
229 Nikar ne recite: »Moja cerkev je naredila...« Moja cerkev nima nič s tem. Gre za
posameznika, za eno osebo! Ves pekel nasprotuje temu učenju. Ves pekel nasprotuje tej
resnici, vendar je to resnica. Jezus ni nikoli dejal: »Torej, Peter, ti in Janez in vsi drugi
imate razodetje in zdaj je celotna cerkev rešena.« To je bilo zanj osebno. »Povem ti,« -
tebi, ne njim, tebi - »ti si Peter, na tej skali bom sezidal Svojo Cerkev.« In beseda Peter
pomeni ›skala‹. Skala pomeni ›priznan‹ ali ›oddvojen‹.

Na določeni skali, na določeni stvari (vidite), poklicani ven - na Cerkvi, ki je bila
poklicana ven; na tej skali, na tem razodetju. »Meso in kri ti tega nista nikoli razodela.
Vendar bom na tem razodetju (na skupini, ki je bila poklicana ven), na tem bom sezidal
Svojo Cerkev. In vrata podzemlja je ne bodo premagala.« Niti en las z vaše glave ne bo
odpadel. Vi ste Moji! Obudil vas bom poslednji dan, dal vam bom večno življenje in vas
obudil v poslednjih dneh. To je to, razodetje. Ne njim, temveč njemu, posamezniku! Ne
skupini, posamezniku! Ves pekel temu nasprotuje.

230 Vendar je Njegova skrivnost odkrita samo Njegovi ljubljeni Nevesti. Ona je edina, ki
jo lahko vidi. Dejal je: »Izaija je dobro govoril o vas, vi hinavci, ve kače v travi. Pridete
sem ven in govorite: ›Oh, veliki sveti preroki! Obeležili smo njihove grobove. Krasimo
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jih.‹« On je dejal: »Vi ste jih spravili tja noter.« Ali je On to rekel?

Isto stvar bi On povedal katoliškim cerkvam v njihovih dneh. Ko so bili  poslani
preroki Stare - Stare Zaveze pred Nikejo, se je dvignil Rim in tisti stari preroki so prišli
ven, jedli  črve in stvari iz zemlje, celo brez obleke, odeti v ovčjo kožo so poskušali
zagovarjati tisto resnico Svetega Pisma.

Vendar je katoliška cerkev hotela svojo intelektualno koncepcijo. Potem so prinesli
ven... Prišli so sveti Irenej, Polikarp, Martin in vsi ostali. In kaj so naredili? Spravili so jih
v grob, Ivano Orleansko, svetega Patrika in vse druge. Spravili so jih tja noter, zdaj pa
se vračajo in belijo stene, kot so naredili z Ivano Orleansko. Kaj so naredili? Spravili so
jih tja noter!

231 Torej, jaz pravim, medtem ko vas kliče Njegov Duh: »Pobeljene stene, vi hinavci, ki
se opredeljujete za nekaj, ko od človeka vzamete intelektualno koncepcijo in pustite
Besedo, da gre. Namesto da bi postali noseči z Božjim semenom, z Besedo v vas, ste
vzeli vse druge hibride…«

Nič čudnega, da ona sedi kot vlačuga, saj duhovno nečistuje in uči ljudi človeške
stvari in ne Božje stvari. Vendar je On dejal: »Ne bojte se, ovčice, dobra volja vašega
Očeta je, da vam bo dal kraljestvo.« To je res. Zagotovo. Tukaj to imamo.

232 Sveto Pismo v Razodetju govori, da veliko mesto kraljuje nad kralji zemlje. Pravi,
da  je  ona  bila  vlačuga.  Kaj  to  pomeni?  Ženska,  ki  trdi,  da  je  gospa  in  kljub  temu
prešuštvuje. V svoji roki je držala čašo, da bi opijanila svet, polno gnusob in nečistosti
svojega vlačugarstva. In imela je hčerke, protestantske cerkve, vse od njih so prišle iz
nje z njenimi istimi lažnimi doktrinami, z istimi krsti in z rokovanjem, namesto s krstom
v Svetem Duhu in s svojo lažno doktrino Oče, Sin, Sveti Duh in vsem ostalim, namesto
da bi  vzele ime Neveste -  Ženina in tako dalje.  Vi  pravite: »Saj to ne dela nobene
razlike.« Pa jo dela.

Če bi jaz napisal svoje ime na ček in dejal ›častiti‹, ›Božji služabnik‹ in tako dalje,
ne bi mogel vnovčiti ničesar. To je res. V banki bo zavrnjen.

Poglejte. V redu.

233 Vendar je vsa ta skrivnost razodeta samo, kot je On obljubil, Njegovi Nevesti. Pekel
nasprotuje resnici  razodetja te skrivnosti.  Vendar Nevesta stoji  na njej.  To je Njen
položaj.

Zakaj  si  lačna,  cerkev,  zakaj  si  žejna?  Oče  vam poskuša  razodeti  to  prikrito
skrivnost. Vendar dopuščate tolikim stvarem, da to odnesejo iz vas. Dopuščate vaši
službi,  dopuščate  vaši  ženi,  dopuščate  vašemu  možu,  dopuščate  vašim  otrokom,
dopuščate skrbem sveta, dopuščate kakemu pastorju, dopuščate nekomu drugemu, da
to odnese iz vas, ko pa globoko v srcu veste, da ste žejni in lačni. To je Bog, ki vam
skuša to razodeti (vidite), razodetje; poslednji dan je tukaj.

Sedaj bodite pozorni.

234 Pa se zopet ozrimo nazaj. Ne morem mimo vsega tega. Vidite? Želim, da se samo
za  minuto  tukaj  zamislite  in  v  nekaj  minutah  bomo zaključili.  Samo za  minuto  mi
naklonite vašo popolno pozornost.

235 Bodite pozorni, Kološani, 18. vrstica tukaj. V Pismu Kološanom, 18. vrstica.

Torej… On je glava Telesa, to je Cerkve, Telo, On je začetek, prvorojenec med
mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.

236 On je Glava Cerkve, ki je Njegovo Telo, in hoče biti prvi. Zdaj prisluhnite, pazljivo
prisluhnite, medtem ko nadaljujemo.

On bo Glava Telesa, Telesa Svoje Neveste, ki je vzeta iz Njega; meso in kosti, kot
pri Adamu (vidite), Nevesta, rojena med mrtvimi, vidite. Ona je rojena med mrtvimi -
greh nevere. Kaj je ubilo Evo? Nevera. Ali to drži? Njena nevera v kaj? Nevera v Boga?
Ne. Ona je imela vero v Boga. Zagotovo. Je mar rekla: »Bog ne obstaja«? Ne, gospod.
Ona ni bila nevernica. Dobro, ali je rekla: »Saj veste, jaz sploh ne verjamem Njegovi
Besedi«? Oh, ne. Verjela je v vse, razen v eno majhno stvarco. Vidite?
237 Ali ni v Svetem Pismu v knjigi Razodetja zapisano, da je sam Jezus dejal: »Jaz
Jezus sem poslal Svojega angela, da vam priča o teh stvareh«? »Kdorkoli bo vzel eno
besedo iz nje ali ji dodal eno besedo…« In če so se vse te bolečine in gorja pripetila, ker
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je ena ženska podvomila v eno Božjo besedo, ali bo On dopustil, da bi zopet podvomili v
eno besedo? On bi bil nepravičen. Vidite, to ne bi bilo pravično - sojeno. Tukaj stoji en
človek in je povzročil vso to bolečino, ker je podvomil v eno besedo; potem gre naprej in
dobi dolgoletne izkušnje in vse drugo, kar je v Svetem Pismu in tako dalje, in ostali, ki
so za to dali svoje življenje; potem pa bi dejal: »Oh, saj lahko nadaljuješ in to poješ. To
je v redu, nekako te bom že spustil  nazaj.« Oh, ne. Bog ne dela razlik med ljudmi,
vendar… (nejasne besede). Bog ne dela razlik med ljudmi. Bodite sedaj pozorni.

238 Bodite sedaj pozorni. On je Glava Telesa, ki je rojeno iz greha, iz nevere v Božjo
Besedo. To vključuje vsako denominacijo, vsako veroizpoved (vidite) - nevera v Besedo,
ki je On sam, Beseda življenja, vidite. Samo Beseda ima življenje. Vsaka druga beseda
je hibrid. Ne glede na to, kako zelo ji je podobna, ni Beseda. Beseda rojeva Svoje lastno
življenje, ki ga je Eva zamenjala za osebno znanje (ali vidite, kaj ima danes cerkev),
preko nekakšnega človeškega razumevanja. Mojzes je imel veliko razumevanje o Bogu,
dokler ni srečal gorečega grma, potem je videl svoj neuspeh. Goreči grm je imel tisto,
česar Mojzes ni imel. Beseda ima tisto, kar denominacije nimajo.

On, Glava, je prvi sad vstajenja. (

239 In prenehali bomo s tem ›razodetjem‹, samo še malo, če vi tako rečete. V redu. V
redu, zdaj pa samo še malo.) On je prvi sad vstajenja. Ali je to res? Poglejte. Kaj je
potemtakem On? On je  Glava Telesa,  ki  je  Njegova Cerkev,  Nevesta.  Potem mora
Nevesta - Telo mora slediti Glavi, ker je del Njegovega vstajenja in del skrivnosti. Ni
možno, da ne bi šla. Oh, moj! Je del Božje skrivnosti. Kot je Bog razodel Samega Sebe
tukaj in to povzdignil z Besedo, tako On razodeva Svojo Cerkev in jo povzdiguje z isto
Besedo. Ona je del Njegove trojne skrivnosti.

240 Kot je bila Glava vzeta iz groba, tako mora Telo slediti Njemu nazaj v Eden. Kjer je
glava družine moški - ženin, mu nevesta kot telo ženina mora slediti (nevesta), ker je on
glava. In Glava je razodeta in se vrne z večnim življenjem, Telo pa mora temu slediti,
ker sta to zopet Mož in Žena. Amen! In dokler ste noseči z isto Besedo, ki je Njegovo
Telo,  vzamete Njegovo Telo in vstopite Vanj,  ko vzamete Besedo. Ne veroizpovedi,
temveč Besedo… (Oh, moj! Ali ne bi bilo to besedilo za vso popoldne, če bi nadaljevali?
Huh? Moj, ali ne bi bilo to čudovito? Vidite? Samo razmislite sedaj o tem, kaj to je.) Zato
Telo  ne more priznati...  (Ne preslišite  tega.)  Zato Telo  ne more priznati  nobenega
drugega vodstva razen Besede, ker je Glava povezana s Telesom in je Glava Beseda in
to  je  ista  Beseda,  eno  vodstvo!  Zato  so  denominacije,  sveti  očetje  in  vse  drugo
preprosto umazana smrt. Obstaja eno vodstvo in to je Kristus. Telo priznava eno stvar,
Besedo!

241 Zdaj pa mi pokažite,  kje je bil  nekdo krščen, v telesu, v imenu Očeta, Sina in
Svetega Duha? In kaj priznavate? Vidite, zavedam se, da govorim tisočim na kasetah,
saj veste, po svetu krožijo naše kasete. V katerem imenu ste krščeni? Kajti pod nebom
ljudem ni dano nobeno drugo ime, (to pravi Beseda), po katerem bi se mi lahko rešili.
Če ste krščeni, da pokažete svojo vero v Kristusa in nato vzamete ime veroizpovedi,
potem ste hibrid.

Če niste natanko takšni kot tista cerkev in natanko takšni kot njihovo učenje.

242 Potem vi  katoliki  (vidite),  kako lahko torej  greste pod papeževo pristojnost  in
govorite, da je on naslednik po Petrovem apostolskem nasledstvu, ta papež in ta cerkev
pa učita v nasprotju s prvo Besedo, ki jo je Bog po znamenjih in čudežih priznal za Svojo
Cerkev, in ko vidite, da je ta ista Beseda danes prinesena v svoji čistosti in kaže isto
vstajenje, ki ga je On imel tam - Bog živi med Svojim narodom ter dela iste stvari, kako
lahko potem priznavate vodstvo v Rimu? Naše vodstvo je v nebesih. Jaz ne bom šel v
Rim, šel bom v nebesa, ko bom umrl. Vidite? Vidite? Vodstvo je v nebesih.

243 In Telo mora slediti Glavi, tako kot žena sledi možu. Glede na to, da Adam ni bil
prevaran, je šel ven z Evo. Eva je bila prevarana, ona se je pregrešila, drugače bi se
celotno vstajenje vsega Telesa zgodilo na dan Gospoda Jezusa, ko je On prišel ven iz
groba. Vendar mora On odkupiti Njo, ki je Njegovo Telo. Ona mora biti odkupljena, da bi
prišla k Njemu. Ali vidite to? Oh, moj! Vidite? To se takrat ne bi moglo zgoditi. Odkupitev
se nadaljuje.
244 Ali  sedaj  vidite  Pečate?  Ko  je  On  bil  takrat  v  Svojem posredniškem poslu,  je
odkupoval, vendar bo nekega dne stopil naprej, da vzame to Knjigo, ki jo je odkupil. In
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vse kar je v tej Knjigi, bo za Njega, zato je vernik Besede v Knjigi in Beseda je On in
prav tako vse, kar je v tem. On prihaja naprej po to Knjigo Odkupitve, katerih imena so
zapisana v Knjigi pred stvarjenjem, ko je On bil zaklan kot Jagnje. In On je danes tukaj
v Svoji  Besedi  in  manifestira isto stvar,  ki  jo  je  naredil  tam. Ona ne more priznati
drugega vodstva. Ne, gospod. Ni nobenega škofa, ničesar. Ona priznava eno vodstvo, to
je Kristus in Kristus je Beseda. Oh, moj! Uh! To imam rad. Da, gospod.

245 Kot je bila Glava vzeta iz groba, tako mora Njegovo Telo slediti Njemu v Eden. Zato
Telo  ne  more  priznati  nobenega  drugega  vodstva  razen  vodstva  Besede.  Nobena
denominacija ne more temu dodati ničesar. Kdorkoli bo vzel eno besedo iz nje ali  ji
dodal eno besedo, bo odstranjen iz nje. Mrtvi ste, hibridi, prav tam. Ona je spet tu, s
tem pričevanjem v svojih rokah, z  umazanijo svojega vlačugarstva,  zagrešenega v
duhovnem prešuštvovanju, zoper samo Besedo, za katero trdi, da ji verjame, vidite.
Zato: ali je to Beseda ali pa nič. To je res.

On, Beseda… Kako veste, da je pravilna? On, Beseda, je potrjen, vidite.

246 On, Beseda, ustrezno potrjen, je vodstvo, glava Cerkve. On je Beseda, vodstvo. On
je ustrezno prepoznan, opredeljen, potrjen s Svojim lastnim Duhom, ki je v sami Cerkvi
(osebno). Kaže Sebe v potrditvi, je neposreden dokaz celotnemu Telesu. Potemtakem ne
potrebujete veroizpovedi. Denominacije so izginile. Vendar samo vodstvo, priznano v
Telesu preko osebnih prepoznav (vidite, ki potrjuje samega Sebe), dokazuje vodstvo
Telesu. Potem smo združeni pod enim potrjenim vodstvom, to je Kristus, Božja Beseda,
ne pa pod kakšno cerkev.

247 Potemtakem je naše vodstvo kraljestvo.

»Božje kraljestvo je med vami,« pravi Sveto Pismo - Jezus. Kraljestvo… Mi nismo
denominacija. Pripadamo kraljestvu in kraljestvo je Božja Beseda, ki je postala Duh in
življenje v našem življenju in uresničuje vse obljube tega dne, kot je to počela takrat, ko
sta bila Beseda in Bog Eno. In Beseda in Bog sta danes eno v Njegovi Cerkvi, ki sta jo
naredila za vodstvo Telesa, ki  je odkupljeno, da bo prinesla sporočilo v poslednjem
dnevu; in da bo vzdignjena od mrtvih v vstajenju, da se bo vrnila in obnovila, kot Adam
in Eva na začetku Edenskega vrta. Trojna Božja skrivnost, njegovo Telo! Oh, moj!

Zdaj pazljivo opazujte, kot v simbolih starega Izraela.

248 (Ali se predolgo mudim na tej temi? Ne dovolite mi, da se preveč... Torej, nimamo
več kot dvajset strani.  Vidite? Zdaj pa jaz...  Samo še majhen del zdaj,  potem pa -
potem  pa  vas  bom  zapustil  do  naslednjega  poletja  ali  določenega  časa,  če  je  to
Gospodova volja, vidite.)

249 Zdaj poglejte. Pazite zdaj. Združeni skupaj pod enim vodstvom, na podoben način,
kot simbol starega Izraela. Torej, ali ste dobili to? Kot starodavni Izrael, en Bog, potrjen
z Ognjenim Stebrom, ki se je razodel skozi preroka, da je Beseda. Isti Bog, isti Ognjeni
Steber, isti način - On ne more spremeniti Svojih načinov. Je to... Popolno, kolikor je
lahko, kajne? Vidite?

250 En Bog!

Koliko Bogov je imel Izrael? (Kongregacija reče: »Enega.«) Koliko jih ima Nevesta?
(Kongregacija reče: »Enega.«) Koliko jih bo vedno obstajalo? (Kongregacija reče: »
Eden.«) Zagotovo, zagotovo, vidite,  pod vodstvom Svetega Duha, ki  je bil  Ognjeni
Steber v dneh Mojzesa, velikega preroka. Vodil Ga je Ognjeni Steber. Ali to drži? V redu.
Na poti v obljubljeno deželo.

251 In v krščanski dobi je bil en Bog, ki se je pojavil v obliki Ognjenega Stebra preroku
po imenu Pavel, ki je bil poslan poganom, da pripelje ven narod v Njegovem Imenu. Ali
to drži?

In v poslednjih dneh se je spustil na podoben način, potrjujoč Sebe (vidite), z istim
znamenjem, z istim čudežem, z istim Ognjenim Stebrom, z istim evangelijem, z isto
Besedo, z isto manifestacijo. Njegovo Telo bo opravljalo dela, ki jih je On obljubil, kot v
Marku 16 in tako dalje.

252 Njegovo Telo ni bilo zadržano v grobu, temveč je bilo priznano z Njim pri vstajenju.
Ste dobili to? Potem Telo Njegovih verujočih otrok ne bo zadržano v grobu, ko bo On
prišel, temveč bo priznano z Njim, ker je umrl za to, da obudi v življenje Svojo Nevesto,
Telo.  Priznano,  ker  je  Njegovo  Telo,  ker  je  Beseda.  Zanj  je  popolnoma ločeno  od
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denominacijskih stvari in On je Beseda. Vidite? In priznano je z Njim, kajti zdaj imamo
prvi sadež našega vstajenja (z vedenjem, da smo prešli iz smrti v življenje) in tako
postali Njegovi ujetniki. In Bog nam s Svojim osebnim vodstvom dokazuje, da je On isti,
včeraj in na veke, tako da dela iste stvari skozi Cerkev, kot jih je delal takrat. On v meni
in jaz v Njem, v vas, saj veste, in tako dalje. To je res.

253 Njegovo telo ni bilo zadržano v grobu. Priznano z Njim pri vstajenju, isto kot je On
zdaj.

Poslušajte, to pomeni naslednje: Njegova Beseda (ki je On), se je začela dvigati.
Beseda, ki se je skozi dobo Luthra, Wesleya (vidite), začela dvigati gor do svoje moči;
tam se  je  začela  premikati,  potem se  je  še  malo  premaknila  in  se  zdaj  približuje
potrditvi, vidite. Poglejte. Življenje v Telesu je potrditev tega, da je Vzetje blizu. Ko
boste videli, da vodstvo in Telo postaneta eno in polnost ukrepa Njegove manifestacije,
postane jasno, da je Telo skoraj pripravljeno za sprejem v vodstvo.

»Narodi razpadajo, Izrael se prebuja…«

254 Ali vidite, kaj hočem povedati? On je začel dajati življenje Svojemu Telesu. (Zakaj?)
Tistemu, ki ga je odkupil. Posredniško delo je opravljeno, On prinaša Svoje življenje
telesu v potrditev Vzetju. Zapomnite si, zdaj na poslednji dan...

Če mi dovolite, me prenašajte samo še malo v tem, vse bo v redu. Nočem, da to
izpustite. In jaz moram dokončati to kaseto, če sem jo že začel.

Še eno pomembno opazko želim podati, če moram nekaj preskočiti.

255 Zdaj bodite pozorni. Poslušajte to. Zdaj prihaja velika stvar. Tukaj sedaj želimo biti
pozorni. Zapomnite si, v poslednjih dneh se bo vrnila naravnost nazaj in potrdila prvi
dan,  vidite.  Adam in Eva,  mož in žena,  brez greha,  življenje; potem padec.  Bodite
pozorni, bodite zelo pozorni. (Zvijte jo gor.)

Bodite pozorni, kaj je to povzročilo?- Lucifer! Lucifer počne zdaj isto, kot je to storil
prvič. Tako kot je bilo vzpostavljeno kraljestvo poganov s kraljem Nebukadnezarjem, je
bila poganska rasa potrjena s prerokom, ki je lahko tolmačil neznane jezike, vizije in
sanje. In to se je nedvomno zgodilo preko poganov, prav preko Medo-Perzijcev in železa
in tako dalje ter skozi stopala stopa ven po isti poti - pogansko kraljestvo.

256 Poglejte, kako Lucifer v poslednjih dneh počne isto, kot je delal na začetku. Kaj je
naredil  Lucifer? Prva stvar, ki  jo je Lucifer naredil,  je bila ločitev skupnosti  Boga in
človeka, želel si je zgraditi združeno kraljestvo, bolj razkošno in navidezno bolj kulturno,
večje kraljestvo, kot ga je imel Mihael, Kristus. Ste razumeli? Torej, če ste preslišali,
samo dvignite roko, ponovil bom. Ali vidite? Vidite? Na začetku je bil Luciferjev srčni
namen oblikovati svetlejše in večje stvari v nebesih, kot jih je Kristus (ali je to res?), z
na videz več kulture, lepote in razkošja, kot ga je imelo Kristusovo kraljestvo. Ali mislite,
da bomo v tisočletju imeli avtomobile? In letala? Vidite? Ali vidite, kaj počne Lucifer?

257 Torej, velike fantastične intelektualne denominacije počnejo isto stvar, zbirajo se
skupaj, da bi naredile isto stvar, vidite. Zbirajo se in se razvrščajo, vsaka od njih pa
skuša  premagati  druge.  In  zdaj  imajo  toliko  razkošja,  da  ne  vedo,  kaj  bi  naredile
drugega,  kot  da  bi  to  združile  s  katoliško  cerkvijo,  vidite.  Lucifer  spet  gradi  večje
kraljestvo, da bi izgnal ven ljudi, ki ne verjamejo v denominacije, in celo vzel njihove
cerkvene stavbe in jih spremenil v skladišča, njihovi pastorji pa sploh nimajo nobenih
pravic. In človek, ki je od Boga poslan človek, ne bi nikoli ostal v denominaciji po tem,
ko to sliši ali vidi, če ima tega dovolj, da gre ven in si to pogleda. Zagotovo, vidite. Tega
ne govorim kritično; to govorim resnicoljubno (vidite), da bi videli, da se to razkrije.

258 Bodite pozorni, v teh poslednjih dneh opazujte, da Lucifer počne isto stvar. Lahko
to vidite? Hudič počne isto stvar,  gradi  hibridno cerkev,  hibrid s  hibridnimi člani,  s
hibridnim znanjem namesto Besede, z intelektualnimi ljudmi namesto z znova rojenimi
ljudmi, gradi intelektualno kraljestvo, ki bo zasenčilo Kristusovo majhno čredo, vidite.
Kdo so bili tisti, ki so to naredili? Padli angeli. Sveto Pismo govori, da so bili padli angeli
tisti, ki so poslušali Luciferja namesto Kristusa, ki so mu nekoč pripadali. Ali je to res?
259 Zdaj pazljivo prisluhnite. Padli angeli. Katere vrste angeli? Luterani, Wesleyanci,
katoličani, binkoštniki, ki niso obdržali svojega prvotnega položaja, kot tega niso storili
niti  angeli,  in  so  padli  v  organizacije,  kot  je  bil  Luciferjev  vpliv  v  Nikeji.  In  kaj  so
naredili? Organizirali so veliko ekumensko združenje duhovnikov, da bi ustvarili ›podobo
zveri‹, kot pravi Sveto Pismo. In gradijo krščansko ekonomijo, ki bo zaprla vrata te
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cerkve in njej podobnih cerkva. Ali vidite Luciferja na delu? Skušam vam prinesti trojno
razodetje ali Božjo skrivnost.

260 Kaj so naredili? Prodali so se razlagam modrosti in učenosti, kot je to naredila Eva,
kot so to naredili padli angeli.

Wesley je bil Božji človek, kaj pa mu je sledilo? Padli angeli so stopili v to. Kaj so
bili angeli na začetku? Ustvarjena Božja bitja, ki pa so padla za Luciferjevo modrost,
padli so za Luciferja - za Luciferjevo modrost. Ali vidite, kaj so postali? Padli angeli. In
organizacije iz Božjih ljudi, ki so stopili v ospredje, da opredelijo resnice na zemlji; še
preden  je  resnica  lahko  šla  naprej  in  se  razglasila  in  prišla  do  pravega  razodetja
Kristusa, so vstopili padli angeli, prevzeli nadzor in iz nje naredili denominacije.

To je razlog, da je moralo biti razkrito razodetje skrivnosti sedmih Pečatov. Ali zdaj
to vidite? Kaj so oni zapustili! Če bi Luther nadaljeval, bi bilo to tukaj. Če bi Wesley
nadaljeval, če bi binkoštniki nadaljevali, kaj bi naredili?

261 Zdaj obstaja samo ena stvar, ki se lahko zgodi. Ob koncu sveta mora obstajati
Sporočilo,  ko  ne  bo  ničesar  več,  kar  lahko  sledi  temu.  In  zdaj  je  ekumenski  svet
vzpostavil  takšen  režim,  v  katerem ne  more  obstajati  nobena  denominacija  in  nič
drugega, kar bi lahko sledilo; vi ste bodisi v tem bodisi izven tega. Sadež je na vrhu
drevesa in Svetloba sije na tisti vnaprej določeni sadež. In ona dozoreva v Kristusu
podoben sadež in prinaša naprej isto sočnost in sladkost ter istega Duha, ki ga je On
imel v Sebi. Upam, da to vidite! Vidite? Preveč skušam povedati v enem dnevu. Utrujam
vas.

262 Tako, poglejte, prodali so se razlagam, prodali so se razlagam denominacij. »Ko bi
le lahko pripadal temu! Župan hodi v to cerkev,« vidite. »Ko bi lahko bil metodist ali
prezbiterijanec.« Samo poglejte, kam so šli. Poglejte, pravkar sem pojasnil, njihove veje
so okleščene. Mrtve so. Nič več niso povezane s Kristusom, saj bi drugače prinašale isto
življenje.  One  z  Njim  niso  povezane,  vendar  so  kot  sadovi  agrumov.  Vsak  sadež
agrumov bo živel  na drevesu agrumov,  vendar  bo obrodil  lastne sadove.  Če daste
grenivko  na  drevo  pomaranče,  bo  živela  preko  pomarančnega  drevesa,  vendar  bo
obrodila grenivke. Če nanj postavite limono (ki je sadež agrumov), bo to obrodilo staro
kislo limono, vendar živi od tega življenja. In to je tisto, kar počnejo denominacije pod
imenom cerkve. To pa je Nevesta, originalno Drevo, originalni Duh. Razodetje prihaja od
Kristusa, ne pa iz denominacije - od Kristusa!

263 Kaj skuša narediti denominacija? Povzdigniti sebe, tako kot Lucifer. Sebe imajo za
tako imenovano cerkev, za nevesto, ki pa so (kot govori v Razodetje 17) lažna nevesta,
hočejo biti nad Kristusovo majhno čredo, nad Nevesto. Lucifer misli in se povzdiguje nad
ponižno resnico Božje Besede s poznavanjem razodetja in se postavlja s seminarsko
izobrazbo in teologijo, dokler se ne povzdignejo. In če ne pripadate njihovi skupini,
potem ste izbrisani.
264 …kot je naredil Lucifer na začetku: ljudem govorijo iste stvari, ki jih je Evi govoril
Lucifer: »Prav gotovo nas bo Bog sprejel! Mi hranimo siromašne. (To je dobro.) Prav
gotovo nas bo On sprejel. Mi smo velika denominacija. Mi smo lepa cerkev. Poglejte
samo naše veličastne stavbe! Poglejte naše številno članstvo. Na milijone nas je. Bog
zagotovo ne bo zavrnil  takšne skupine.« Isto stvar je naredil  Kajn, prinesel  je lepe
plodove zemlje, ki jo je oral, se na njej mučil in jo obdeloval, prinesel plodove in zavrnil
ponižno jagnjetovo kri.

265 Bog, bodi milosten, da možje in žene ne bodo mislili, da to govorim samo, da bi
nekaj povzdignil ali nekakšno osebno razodetje ali kaj podobnega. Govorim vam samo
Resnico. Ali  ne vidite, kaj počnejo? To vam govorim glasno in ostro, vendar morate
žebelj zabijati tako dolgo, dokler ni pritrjen, če naj dobro služi svojemu namenu (vidite),
dokler tega ne boste videli.

266 Torej, ljudem govorijo: »Zagotovo… Ali mi želiš povedati, da naša velika katoliška
cerkev,  ki  obstaja  že  ves  ta  čas,  naša  velika  metodistična  in  vse  to… Poglej  naše
prednike,« vidite. Vendar so zlomili Gospodovo Besedo. In Eva je bila Božja, ena od
njegovih… Ona je bila stranski proizvod Adama; in ker je podvomila v eno besedo Božje
Besede, se je to zgodilo.

267 In danes je Lucifer spet na delu. In zapomnite si, antikrist ni komunizem. Antikrist
je tako blizu in podoben pravi stvari, da bi zavedel same Izbrane, če bi bilo to mogoče.



KRISTUS JE RAZODETA BOŽJA SKRIVNOST 42

Jezus je dejal (Matej 24): »Same izbrane, če bi bilo to mogoče.« Lucifer zopet razbija
Božjo enotnost v človeku tako, da omejuje Božjo Besedo glede na svoje razmišljanje.
Tisto, kar on šteje za pravilno in kar on misli, to razbije Božjo Besedo. In isto stvar je
naredil  v  Jezusovih  dneh.  In  Jezus  je  dejal:  »S  svojim  izročilom,  ki  ga  izročate,
razveljavljate Božjo Besedo.« In denominacije so s svojimi organiziranimi intelektualnimi
razmišljanji ljudem razveljavile Božjo Besedo. To je res. Ne morejo je videti. Potem
pravijo: »Kje je Bog Svetega Pisma?« Prav tukaj je. On je Sveto Pismo, to je tisto, kar
On je.

268 Bodite sedaj pozorni, Lucifer prihaja zvito in lomi enotnost Boga s človekom, tako
kot  je  to  naredil  v  Edenu  z  velikimi  skušnjavskimi  obljubami  o  osebni  moči  in
poveličevanjem. »Glej,  lahko boš postal  škof,  če ostaneš z  nami.  Lahko boš postal
okrožni prezbiter. Zakaj pa bi šel v nekaj takega, kot je to?« Vidite? To so binkoštniki,
katoličani in tako dalje; vidite, velika lažna obljuba človeku, da bo prejel moč izven
Besede in izven Božje obljube. Vi prejmete Moč, ko pride nad vas Sveti Duh, ne pa ko
postanete škof ali diakon ali karkoli že ste, vidite. Ampak Lucifer je zopet na delu.

Ali ta cerkev to razume? Dvignite roke, da lahko to vidim. V redu, potem se ne bom
več zadrževal na tej temi.

Z lomljenjem ločuje od Božje Besede, vidite.

269 Isto je naredil v Nikeji, v Rimu. Ali veste, kaj jim je dal Konstantin? Šli ste skozi
Cerkvene dobe. On je dal...  Oni  niso imeli  ničesar drugega razen samega Kristusa.
Zbirali so se v majhnih starih zgradbah, kjerkoli so se lahko, na trdih kamnitih tleh. To
veste, če ste prebrali Nikejski koncil in Prednikejski koncil in Nikejske očete in tako dalje,
ter zgodovino cerkve. Oni niso imeli ničesar. Ko pa so imeli ta koncil in vnesli nekaj
rimskega poganstva v krščanstvo ter imenovali  svete ljudi in škofe in tako dalje, in
papeže in vse te vrste nesmisla… Kaj jim je Konstantin dal? Sprašujem kateregakoli
teologa, da mi to pove. Dal jim je premoženje. Dal jim je svobodo in vse, kar so želeli.
In oni so zamenjali Božjo Besedo za modrost in kulturo človeka! In to je ista stvar, ki jo
je  naredil  takrat  Lucifer,  kot  je  to  naredil  v  Edenskem vrtu,  in  umrli  so  prav  tam.
Binkoštna cerkev je umrla v Nikeji, v Rimu, vendar bo vzdignjena v Nevestinem drevesu
v poslednjih dneh.

270 Bodite pozorni, Lucifer vstopi zvito (kot je naredil takrat), in to s skušnjavami in
lažnimi obljubami o moči, ki je izven Božje Besede. Isto je naredil v Nikeji, v Rimu. Isto
počne danes na Svetovnem koncilu ekumenskih cerkva.

»Združimo se skupaj,« pravi papež. »Želim, da se vsi moji ekumenski bratje tam
zunaj združijo z mano. Mi smo eno.« To je res, v organizacijah ste vi eno. Vendar to
nima nič skupnega s Kristusovo Nevesto; prav ničesar, brat. Nikoli je ne boste umazali z
čim takšnim.

271 Zdaj je obljubljeno, da bo v poslednjih dneh ista originalna vera obnovljena Božjim
otrokom v času Nevestinega Drevesa (Malahija 4). Bog je dejal: »Preden svet zgori v
ognju, glejte, pošljem vam Elija, preroka, in on bo obnovil vero otrok.« Poglejte, to ni bil
prvi Elija, ki je prišel. Ne, ne. Torej, mi tukaj ne učimo o Elijevem plašču in Elijevih
odejah in o vseh podobnih stvareh. Mi učimo samo Božjo Besedo, vidite. To je tisto, kar
je On povedal. Vidite, imamo raznovrstne Elije to in Elija ono, kar je nesmiselno. Mi to
vemo. To je - ne govorim o tem in vi, ki ste duhovno usmerjeni, to razumete. Vidite, ker
je pozno, ura teče in ni mogoče vsega posneti na to kaseto, seveda.

Torej, obljuba v poslednjih dneh… Sedaj, če...

272 Jezus je dejal v Mateju, mislim da v 11. poglavju ali v 6. poglavju, in v 11... Ne, v
11. poglavju in okrog 6. vrstice. Ko je Janez poslal svoje učence tja, da bi se prepričal,
ali je On Tisti, je Jezus dejal: »Koga ste šli gledat? Veter - trst, ki ga veter maje? Ste šli
gledat tega-in-tega?« Dejal je: »Kaj torej ste šli gledat, preroka?« Dejal je: »Več kot
preroka.« Janez je bil več kot prerok; bil je glasnik Zaveze. In On je dejal: »Če lahko to
sprejmete, to je tisti, o katerem so govorili preroki: ›Poslal bom Svojega glasnika pred
Svojim obličjem.‹« Glejte, to je v Malahiji 3, ne v Malahiji 4. Kajti, ko bi naj prišel Elija iz
Malahije  4,  bi  morala  zemlja  zgoreti  v  razžarjenem ognju  in  pravičniki  bi  hodili  v
Tisočletju po pepelu krivičnikov. Tako da to ni tisti, vidite.

273 Sedaj pa vidimo izpolnitev obljube. Kristus, resnično vodstvo vstopa, prihaja v Svoji
Nevesti in opravlja ista dela, ki jih je On opravljal na začetku, in pripravlja in izpolnjuje
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Svojo Besedo, kot je to počel na začetku, v Janezu 14,12: »Kdor Vame veruje, bo dela,
ki jih Jaz opravljam, tudi sam opravljal.« Torej Glava in Telo postajata eno v delih in v
znamenjih in v življenju, ki  so potrjena od samega Boga preko Njegove obljubljene
Besede za poslednje dni. To je obljubil v poslednjih dneh. Torej, če ste duhovni, boste to
dojeli.

274 Potem lahko vidimo, da je poročna večerja blizu. Torej, če vas ne bom več videl, si
zapomnite,  poročna  večerja  je  blizu.  In  potem  je  kraljestvo  v  skladu  z  obljubo
pripravljeno, da nastopi v velikem Tisočletju, da dvigne Cerkev in uniči brezbožnike. In
svet bo pod šestim Pečatom očiščen z vulkani, da se izkorenini vsa pokvarjenost in vsi
grehi sveta in se zemlja ponovno oblikuje ter prinese popolnoma novo Tisočletje za
dobo, ki bo prišla. Tako vidimo to celotno veliko trojno razodetje: Bog v Kristusu, Kristus
v  Cerkvi,  kraljestvo,  ki  prihaja.  Adam  in  Eva  odkupljena  nazaj  v  Edenski  vrt,  v
reprezentaciji Kristusa in Njegove Neveste, potem bo kraljestvo obnovljeno v skladu z
Njegovo obljubo.  Hvala  Bogu!  Torej,  z  razodetjem trojne skrivnosti  (tajnosti),  in  z
osebno potrjeno Besedo z Njegovim originalnim vodstvom!

275 Nikar ne recite: »V redu, slava Bogu, mi vzklikamo; aleluja, mi pojemo.« To ni to.
Jaz sem misijonar. Praktično sedemkrat sem prepotoval svet, vidite. Videl sem pogane,
hudiče in vse druge, kako plešejo in vpijejo. Videl sem vse vrste telesnih manifestacij.
To je telesnost.

276 Ampak jaz govorim o Kristusovem vodstvu.

Bodite  pozorni,  ker  smo osebno potrjeni  s  strani  originalnega vodstva,  imamo
odgovor na hudičevo vprašanje. Amen! Slava! Imamo odgovor na hudičevo vprašanje.
On, Kristus, je vstal in plačal ceno ter dviguje glavo - Telo. Hudič tega ne prenese.

To je razlog, zakaj se ustanavljajo ta ekumenska kraljestva. To je razlog, zakaj vsi
vstopajo v to, kar sedaj počnejo. Hudič, to je razlog, da tuli na takšen način. Njegova
zloba je bila...  Njegov načrt  je razkril  vstali  Kristus,  obujeni  Kristus v vodstvu nad
Svojim Telesom. Slava!

277 Ali mislite, da sem ves iz sebe? Nisem. Imamo odgovor za hudiča. »Nisem jaz tisti,
ki živi, temveč Kristus Beseda živi v meni.« To ni moja zamisel, to je Njegova moč. To ni
moja zamisel, to je Njegova Beseda. To je obljubil in to je tukaj. Dejal je, da bo to tukaj
in tukaj je. Imamo Njegov odgovor.

Kristus je vstal in plačal ceno za našo odkupnino. Kar je Bog manifestiral v Kristusu,
On je dal to telo in kri, da lahko v krvi pride življenje in da bo telo odkupljeno, da lahko
Bog v tem odkupljenem telesu manifestira  Svojo Besedo za dan,  kot  je  On naredil
tistega dne. Uh! Slava! Vidite? Oh, moj! Kdaj se lahko ustavim?

Sprevidite to.

278 Potem smo opravičeni v prisotnosti  Boga. Kot kaplja črnila, ki  kapne v posodo,
napolnjeno z belilom, nikoli več ne boste našli madeža črnila. Nekam je izginil. Nikoli več
ne bo prišel nazaj. In ko bo človek zares odkupljen (to vnaprej določeno seme, ki to vidi
in sprejme), so njegovi grehi uničeni. Ni jih več. Ločeni so. Padli so v črnilo krvi Jezusa
Kristusa in nikoli več se jih ne bomo spomnili. Bog jih je pozabil. In on stoji kot sin in hči
Boga, v prisotnosti Boga. Amen in amen!

Zdaj smo Božji sinovi. Ne da bi šele bili, mi smo! Zdaj smo odkupljeni.

279 Mi imamo odgovor za Satana. Bog je potrdil samega Sebe. Bog dokazuje samega
Sebe s Svojo obljubo v tem dnevu. Aleluja! Vodstvo je tukaj. (Amen!) Kristus, vstali
Gospod, je tukaj v isti moči Svojega vstajenja, ki jo je že imel in manifestira samega
Sebe. To je odgovor hudiču.

280 To je razlog, zakaj smo, ko je ta človek umrl, medtem ko je sedel tukaj, lahko rekli:
»Vrni se, življenje!« - zato ker je to dejal Sveti Duh. To je razlog, da je bilo lahko to
narejeno tistemu dojenčku tam v Mehiki, ki je bil mrtev približno petnajst ur, ko je prišla
vizija in rekla: »Pokliči ga iz smrti nazaj v življenje.« In dejal sem: »Naj dojenček živi.«
In dojenček, za katerega so zdravniki napisali izjavo, je umrl ob deveti uri tistega jutra,
ob enajsti uri tistega večera pa se je vrnil v življenje in je danes živ.
281 Kaj je to? Ne tisti ljudje. Vodstvo in Telo sta postala ena sama enota. To je Bog,
manifestiran v Svojem ljudstvu. To je razlog, da mož in žena nista več dva, ampak eno.
Bog in Njegova Cerkev sta Eno - Kristus v vas, Božje veliko razodetje. Slava Bogu! Celo
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nosita Njegovo Ime, Njegovo Ime je Jezus, Maziljenec. Razlog, zakaj se imenuje Jezus
je, ker je On Maziljenec. To je maziljeno Telo Kristusa, ki dokazuje in manifestira Boga,
kot je delalo tisto Telo. In tisto Telo je odkupilo vsako od teh teles.

In preko tega Bog uresničuje Svojo trojno manifestacijo, na poti v kraljestvo. Vstal
je in plačal ceno! Mi smo odkupljeni. Bog je to dokazal, potrdil to, vidite.

282 In mi smo opravičeni v Kristusu, pred Njim. Kajti On ne more izreči obsodbo, saj je
že obsodil to telo, katerega del sem jaz. Kako sem jaz del njega? Tukaj je, to je v meni.
»Če ostanete v Meni in Moje besede ostanejo v vas, potem tisto, kar rečete... Če boste
kaj prosili Očeta v Mojem Imenu, vam bo dal, ker je tam.« Opravičeni! Slava Bogu!

283 Oh, če bi jaz lahko naredil,  da bi svet to videl! Zakaj? Tukaj ste. Tukaj je živo
Kristusovo Telo, ki je odkupljeno. Odkupljeno! Oh, moj! Opravičeni v Njegovih očeh!
Zakaj smo opravičeni? Mi smo Njegova zmaga. Cerkev je Njegova zmaga. Mi stopamo v
ospredje v teh poslednjih dneh s tem veličastnim evangelijem, ki kaže Njegovo zmago.
Umrl je v ta namen in mi smo dokaz Njegove zmage. Amen! Ko vidimo Njega, kako se
spušča in živi sredi Cerkve, je to Njegova zmaga. To kaže, da Ga ni mogel zadržati v
grobu, kot oni ne morejo zadržati nas. In mi smo že potencialno vstali, ker smo vstali iz
smrti, iz nevere v Njegovo Besedo, iz denominacijskih veroizpovedi v večno Besedo
večnega Boga, ki je On, On sam, ki deluje skozi nas, manifestira samega Sebe, da je
isti, včeraj, danes in na veke.

284 In potem se Beseda premika navzdol v Telo iz Glave. Kaj je to? Ta ista Beseda. Nič
ne more biti dodano ali odvzeto iz nje. Tako se ta ista Beseda premakne iz Glave, ko se
približuje dan, navzdol v Telo, potrjujoč dejstvo, da sta eno. Sta mož in žena. Sta telo
Njegovega telesa, Beseda Njegove Besede, življenje Njegovega življenja, Duh Njegovega
Duha, vidite. Amen! Kako to veste? Obrodi iste dokaze, iste sadove, isto Besedo. Vidite,
manifestira Kristusa; isto Življenje, isti Bog, isti Duh, ista Beseda, ista Knjiga! Amen!
Ista znamenja: »Dela, ki jih Jaz opravljam, boste tudi sami opravljali.« Oh, aleluja! Moj!

285 Bodite pozorni, potrjena Beseda v Njegovem telesu je Njegova prava zmaga in
vzrok Njegove smrti. Vidite, smrt, ne v Duhu; ko je On umrl, je umrl samo v telesu.
Njegov Duh je šel v pekel in pridigal dušam v ječi. Ali to drži? Samo Njegovo telo je
umrlo, potem ga je On spet vzdignil in ga oživel (oživeti pomeni narediti živo) - Njegovo
meso,  ki  je  bilo  Njegovo  telo.  In  to  je  Beseda.  Leta  je  ležala  mrtva,  vendar  se  je
postopoma začela dvigovati v reformaciji in zdaj ona stoji na svojih nogah!
286 Oh, kako si želim, da bi imel čas, da bi se vrnil v Ezekiela in potegnil ven tiste ›suhe
kosti‹ in vam pokazal. Dejal je: »Ali lahko te kosti zopet oživijo?« Dejal je: »Prerokuj!«
Kako lahko pride prerokba? Samo skozi preroka. To je Gospodova Beseda. »Suhe kosti,
poslušajte Gospodovo Besedo!« In mišice, koža se je razpela čeznje in postavile so se na
noge kot silno velika vojska ter začele korakati proti Sionu. Slava Bogu! To je On. To je
On, zmaga.

Gospodovi osvobojenci bodo prišli z radostjo na Sion. Vsi z Njegove svete Gore, nič
jih ne bo ranilo ali uničilo.

287 On potrjuje Svoje vstajenjsko življenje, kot potrjuje samega Sebe.

Ona, Nevesta, je neodvisna od vseh drugih. Ona je neodvisna ženska, velika pisana
ptica, ki je drugačna od vseh ostalih. Spomnite se, kaj piše v Svetem Pismu o tem: »
Velika pisana ptica,« vendar je ona imela Njegovo Ime. Ona je imela Njegovo življenje
za...

Kako so oni ptico obarvali v pisano? Obe sta bili beli in potem so eni ptici odsekali
glavo in pokapali njeno kri na drugo ptico. In druga ptica je bila poškropljena z rdečo
krvjo in frfotala s perutmi na tak način in kri je kričala: »Svet, svet, svet,« medtem ko
je padala na tla. Tako je Kristus, mrtvi mož, dal Svojo kri (Svojo kri iz Svojega življenja)
v nas -  nosil  je  Svojo kri,  ki  je  kričala:  »Svet,  svet,  svet,« h Gospodu! To je ptica
čudnega videza. Prav gotovo je. Vendar je ona, Nevesta, poistovetena z Njim in ona je
neodvisna od vseh drugih. »Bodi zvest samo njej, dokler sta oba živa.« Bodi zvesta
samo Njemu, Besedi. Brez prešuštvovanja, brez kakršnegakoli znamenja denominacije,
brez kakršnegakoli znamenja veroizpovedi, brez kakršnegakoli prešuštvovanja nasploh.
Beseda in samo On! »Na Kristusu, trdni skali stojim, vsa druga tla so živi pesek,« je
dejal Eddie Perronet.

288 To je  to,  Kristus,  Beseda!  On je  bil  Beseda,  On je  Beseda.  In  Cerkev postane
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Beseda po Njem, ki jo naredi za del Sebe in to je zopet Beseda. Osebno potrjena z Njim.
Samo Njegova lastnina! Samo Njegova lastnina! Ona je odkupljena z Njim, skozi Njega,
Zanj in samo Zanj. To je res.

To je tisto, zaradi česar hudič rjove, tisto kar se razodeva.

289 Smo v nevarnem obdobju. Zapomnite si, Pismo pravi, da ko se začnejo dogajati te
stvari, časa ni več, ona izgine. Ko vidimo manifestacijo: potrese - ste videli teh tisoč
mrtvih pred nekaj dnevi? Potresi na različnih koncih. Pravijo: »Strašni pojavi na nebu -
ognjeni stebri,« ki krožijo naokoli kot leteči krožniki. Oni ne vedo, kaj je to. Nobene
predstave nimajo.

290 Ste opazili  angele, ki so se spustili  in preiskali Sodomo, preden je bila Sodoma
uničena? Se spomnite tega? Skupina teh je prišla dol,  trije.  Eden od njih je ostal  z
Abrahamom.  Se  spomnite  tega?  Oni  so  bili  Svetloba  iz  Nebes,  ki  so  se  spustili  za
preiskavo  pred  obsodbo.  Eden...  Poglejte,  kje  vse  so  jih  našli.  Našli  so  jih  okrog
Pentagona in drugje. To je obsodba sveta, Sodoma. In obstaja Nekdo, ki je predstavljen,
ki bo predstavljen med cerkvami, to bo sam Kristus, ki potrjuje samega Sebe, vidite.
Pojavi zgoraj na nebu in pojavi spodaj na zemlji. Zagotovo.

291 Prepoznati.

Oh, hudič rjove zaradi tega: zaradi resnice, manifestirane z obljubo Besede, v Njej
sami. Oni nimajo odgovora. Ko je prišel Jezus, zakaj niso tisti Farizeji… ? Dejal je: »Če
pa z Božjim prstom izganjam demone, s čim jih vi izganjate?« On je bil sam. In Njegova
Cerkev je sama. Ona ni vpeta z ničemer. Vendar je bil On potrjen od Boga, saj je bil
telo, v katerem je prebival Bog; in Cerkev je potrjena od Njegovega telesa, saj počne
isto stvar. Ona je Njegovo Telo, manifestirana Resnica Njegove obljubljene Besede za
poslednje dni. In ona in ona sama stoji na tem. To je razlog, zakaj hudič rjove - te velike
organizacije, da bi vzpostavile nekaj, kar jo bo utišalo. Tega ne bodo nikoli storili. Ona
bo vzdignjena, ne pa utišana.

Ona je zdaj vstala z močjo potrjene Besede, ki ji je bila obljubljena. Amen!

292 Kako Nevesta drži to obljubo! »On mi je dejal, da se bo vrnil pome. Jaz verjamem v
to,« vidite. Da, gospod. Da bi srečala svoje vodstvo, svojega Odrešenika, svojega Moža,
svojega Kralja, svojega Gospoda, svojega ljubimca, svojega Rešitelja, na predvidenem
kraju srečanja! Oni ima kraj, kjer se bo srečal z Njimi. Veste, ženin nič ne izpusti. On
ima prstan, potrditev. On ima obleko, ki jo ona nosi, svojo obleko, vidite. In On ima
predviden kraj,  kjer  jo  bo srečal,  to  je  v  zraku.  Vse je  bilo  predvideno.  On že ima
pripravljeno poročno večerjo; gostje so že povabljeni, že izbrani. Vsi angeli stojijo okoli,
Njegovi služabniki, pozorno. Oh!

Oh, v zraku bo potekalo srečanje,

v tem sladkem, sladkem kraju kmalu;

srečal te bom, srečal te bom tam zgoraj,

v tem domu izza neba;

takega petja nikoli ne slišimo, nikoli ga niso slišala smrtna ušesa,

to bo veličastno, to izjavljam!

In sam Božji Sin, On bo vodja,

(popolna manifestacija Boga)

na tem srečanju na nebu.

(Oh, moj, opazujte sedaj Njegove potrditve.)

Slišali ste zgodbo o Mojzesu v ločju,

Slišali ste o neustrašnem Davidu in njegovi frači;

Slišali ste zgodbo o sanjaču Jožefu,

o Danielu in levih pogosto prepevamo.

Oh, toliko drugih, mnogo drugih

je (potrjenih) v Svetem Pismu,

kako si želim, da bi jih vse srečal, izjavljam!
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Kmalu nam jih bo Gospod dovolil srečati,

na tem srečanju v zraku.

Kajti v zraku bo potekalo srečanje,

v tem sladkem, sladkem kraju kmalu;

in jaz vas bom srečal, pozdravil vas bom tam zgoraj

v tem domu izza neba.

Takega petja nikoli ne slišimo, nikoli ga niso slišala smrtna ušesa,

to bo veličastno, to izjavljam!

In sam Božji Sin, On bo vodja,

na tem srečanju na nebu.

293 Mar ni to fantastično? Zdaj je bil razodet trojni namen Njegove velike skrivnosti
razodetja. On je Tisti, ki je bistven. On je Tisti. Oh, moj! Zapojmo to. Jaz preprosto ne
morem več pridigati. Tako dobro se počutim, vidite.

Oh, v zraku bo potekalo srečanje,

v tem sladkem, sladkem kraju kmalu;

srečal te bom, pozdravil tam zgoraj,

v tem domu izza neba;

takega petja nikoli ne slišimo, nikoli ga niso slišala smrtna ušesa,

to bo veličastno, to izjavljam!

In sam Božji Sin, On bo vodja,

na tem srečanju na nebu.

Boste šli? Po milosti Božji, po milosti Božji! Vidite? Oh, moj!

Slišali ste zgodbo o malem Mojzesu v ločju,

slišali ste o neustrašnem Davidu in njegovi frači;

(vsi so simboli)

slišali ste zgodbo o sanjaču Jožefu,

o Danielu in levih pogosto prepevamo.

Oh, toliko drugih, mnogo drugih je potrjenih v Svetem Pismu

(ki je On),

Kako si želim, da bi jih vse srečal, izjavljam!

Kmalu nam jih bo Gospod dovolil srečati,

na tem srečanju v…

(Vendar je samo Eden, ki je bistven!)

Oh, v zraku bo potekalo srečanje,

v tem sladkem, sladkem kraju kmalu;

srečal te bom, pozdravil tam zgoraj,

v tem domu izza neba;

takega petja nikoli ne slišimo, nikoli ga niso slišala smrtna ušesa,

to bo veličastno, to izjavljam!

In sam Božji Sin, On bo vodja,

na tem srečanju na nebu.

294 Torej, mi se bomo srečali tam zgoraj. Dajmo vsi, metodisti in baptisti in karkoli ste,
ki ste znova rojeni od Božjega Duha, rokujte se, medtem ko to prepevamo.

Oh, v zraku bo potekalo srečanje,

v tem sladkem, sladkem kraju kmalu;
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srečal te bom, pozdravil tam zgoraj,

v tem domu izza neba;

takega petja nikoli ne slišimo, nikoli ga niso slišala smrtna ušesa,

to bo veličastno, to izjavljam!

In sam Božji Sin, On bo vodja,

na tem srečanju na nebu.

Oh! Oh, to je čudovito, vidite. Ali  vidite, kaj bo On? Zdaj poglejte. Mi moramo
zaključiti, prijatelji. Ura je skoraj dve, vidite, in tukaj bomo na kosilu. O tem imam zares
še stran za stranjo, vidite, zato bomo res morali končati pri tem. Temu ni konca.

295 To je razodetje. Prav tako je večno, kot je večna Božja Beseda.

Poglejte,  trojni  namen velike  Božje  skrivnosti  je  razodet!  Bog,  manifestiran  v
Kristusu; Kristus, manifestiran v Cerkvi; da odkupi izgubljeno Evo zopet v izvirno stanje.
Oh, moj! Oh, nekaj velikih trenutkov bo na tisti dan! Zelo blizu je. Mi verjamemo v to.
Ali vi ne verjamete?

Na to pesem resnično pomislim vedno, ko razmišljam o tem.

296 On je potrdil Sebe v Danielu, v Mojzesu in v Jeremiji. Kaj so bili oni? Preroki, h
katerim je prišla Beseda (vidite), ti  veliki ljudje, vidite. Slišali  ste zgodbo o sanjaču
Jožefu (vidite), in o Danielu in levji jami, in o vseh ostalih. Veste? Tam je ta... Kaj so bili
oni? Preroki, vidite.

Vendar glavni... Bog je bil samo začasno simboliziran v njih. On je simboliziral Sebe
v Adamu, ki je vedel, kaj je prav, vendar je šel ven, da odkupi svojo ženo, ker se je
pregrešila. Kristusu ni bilo treba biti greh, vendar je šel ven in vzel greh, da odkupi
Svojega izgubljenega otroka. Vidite, vidite? On je simboliziral Sebe.

In Mojzes v ločju,

in slišali ste o neustrašnem Davidu in njegovi frači;

slišali ste zgodbo o sanjaču Jožefu,

(o preroku)

in o Danielu in levih pogosto prepevamo.

Oh, toliko drugih, mnogo drugih je v Svetem Pismu,

in jaz... (Oni so Sveto Pismo.)

In jaz...

Vsi pa so bili manifestirani v Njem, vidite. Brez Njega so vsi izgubljeni, vidite. In jaz
moram postati del tega, da bom On. Amen! Vidite?

In želim, da bi jih vse srečal, izjavljam. (Res je.)

Ampak Sin samega Boga, On bo tisti, ki bo vodil

na srečanju v zraku.

297 V Pismu Hebrejcem 11 govori: »Oni ne bi dosegli popolnosti brez nas.« Roke in
noge ne morejo biti popolne brez možganov, znanja, glave in tako dalje, vidite. In mi vsi
smo izpopolnjeni  v  Njem. »V enem Duhu smo bili  namreč vsi  krščeni  v  eno Telo,«
osvobojeni Sodbe; prešli smo iz greha od (smrti)... Amen! Sin Samega Boga bo Tisti, ki
bo vodil srečanje v zraku. Ali Ga ljubite?

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

Ker me je...

Gospod Jezus, naj maziljenje Svetega Duha pride nad te robce, Gospod, in ozdravi
bolne, takoj zdaj in… Tako naj bo, medtem ko jih polagajo nase. Molim, da Ti to storiš, v
Jezusovem Imenu. Amen. Kako je bil On razodet? Ker je On najprej ljubil mene. Kaj je
On naredil?

In rešitev mojo kupil je,

Na križu Golgote.
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298 Ta veliki Angel Zaveze, Tisti, ki je bil z Mojzesom v puščavi, Tisti, ki je prišel k
Pavlu na poti v Damask, ta isti je dovolil, da je bila Njegova slika posneta med nami; Ta
isti, ki je bil na sliki v reviji Life pred nekaj dnevi; ta ista Beseda, od istega Boga, preko
istih kanalov, na isti način, z isto obljubo! »Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v
Mojem Imenu,  tam sem sredi  med  njimi.«  Potem je  On  tukaj.  »Angeli  Gospodovi
postavljajo  tabor  okrog  tistih,  ki  se  Ga bojijo,«  ki  se  naslanjajo  samo na  Njegovo
Besedo. Nihče ne more spoštovati te Besede, ne da bi se bal Boga, vidite.

Potem je On to jutro tukaj z nami, medtem ko častimo Njega v Duhu.

299 Oh, po tako težkem Sporočilu, kot je bilo to, mislim da bi Ga morali častiti še malo
v Duhu. Vidite, samo zaprite oče in Mu zopet zapojmo: »Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim.«
Medtem ko dvigate svoje roke, na ta način, k Njemu.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim,

ker me je najprej ljubil On,

in rešitev mojo kupil je

na križu Golgote.

Oh, moj! Kako zelo Ga ljubimo!

Vera v Očeta, vera v Sina,

vera v Svetega Duha, ti trije so Eno;

demoni se bodo tresli in grešniki zbudili;

vera v Jehovah povzroči, da se vse trese.

300 Amen! Slava Bogu! Kako zelo Ga ljubimo! Samo častite Ga sedaj v svojih srcih.
Samo obožujte Ga. Samo pomislite, kako čudovita so Njegova dela. Poglejte, kaj je On
naredil za nas. Vsa ta leta vizij in niti ena se ni izkazala za napačno. Vse kar je On dejal,
da se bo zgodilo, se je zgodilo natančno tako, kot je On povedal.

301 Ljubim vas. Ne pozabite Božje zapovedi vam, majhni otroci: »Ljubite drug drugega.
« Ljubite vse, pravične ali nepravične, grešnike ali svetnike, ljubite jih vseeno. Če jih ne,
potem molite k Bogu, da vam pomaga, kajti Bog je ljubil grešnike.

In Božja narava je v vas... Če je človek v zmoti, ga vseeno ljubite. Ne sodelujte v
njegovih grehih. Vidite? Ne sodelujte v njegovih grehih. Temveč z ljubeznivostjo, ne z
grenkobo ali posmehom, z ljubeznivostjo mu povejte o upanju življenja, ki počiva v vas
skozi Jezusa Kristusa, ki se vam razodeva po Svetem Duhu.

Vzemi Ime Jezus s seboj,

otrok žalosti in bolečine;

dalo ti bo radost in uteho,

oh, vzemi Ga,

(Ne pozabite sedaj tega, kamorkoli pojdeš.)

Oh, dragoceno Ime…

(To Ime! Mi imamo Njegovo Ime. Mi nosimo Njegovo Ime.)

Zemeljsko upanje in nebeška radost,

dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

302 Zdaj vam bom zaupal majhno skrivnost, dokler se spet ne srečamo. Zapomnite si
to, medtem ko smo na nogah. Zapomnite si to.

Klanjamo se pred Imenom Jezus,

onemogli pademo pred Njegove noge,

za Kralja kraljev v nebesih Ga bomo kronali,

(Ga bomo kronali),

ko se bo naše potovanje končalo.

Dragoceno Ime, o kako sladko!
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Upanje...

Kaj je trojno razodetje! Upanje in nebeška radost, razodeta v Njem.

Dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

303 Kaj? Zemeljsko upanje in nebeška radost, vse je manifestirano v Kristusu. Bog,
Cerkev, vse ostalo je manifestirano v Kristusu. Sveto Pismo je Kristus. Sveto Pismo je
pisana Beseda. Zato je On Beseda. Njena manifestacija je dokaz življenja, ki je prišlo v
telo Besede, da bi To manifestiralo. Oh, ali ni to čudovito?

Vzemi Ime Jezus... (Zdaj pa pazljivo prisluhnite.)

Kot ščit (ne pozabite tega)... pred vsako zanko,

ko te obdajajo skušnjave...

(Kaj morate storiti?)

Samo vdihni to sveto Ime v molitvi.

Dragoceno ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost,

dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

304 Ne vedoč... (Seveda, ker ste duhovni, vidite duhovne stvari.) Tega ne vemo, Bog to
ve. Če pa se ozrete in pogledate na uro, je ura natanko dve, konec drugega potega.
Tretji poteg je blizu!

Klanjamo se pred Imenom Jezus,

onemogli pademo pred Njegove noge,

za Kralja kraljev v Nebesih Ga bomo kronali,

ko se bo naše potovanje končalo.

Dragoceno Ime...

(Drugi poteg je bil manifestiran!)

Zemeljsko upanje in nebeška radost,

dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

305 Ali ste opazili, da Duh vzame isto pesem in jo zapoje za oktavo višje? Naslednji
poteg je na dosegu roke! Amen!

Vzemi Ime Jezus s seboj,

(Bolj pozno je, kot si predstavljate!)

... žalosti in bolečine;

dalo ti bo radost in uteho,

oh, vzemi Ga, kamorkoli pojdeš.

Dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost,

dragoceno Ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

(In ko pridejo skušnjave, kaj storite?)

Vzemi Ime Jezus s seboj,

kot ščit pred vsako zanko,

ko te obdajajo,

(Nekaj, kar te bo skušalo sedaj pripraviti k neveri.)

skušnjave (samo zapomni si),
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vdihni to sveto Ime v molitvi.

Dragoceno ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost,

dragoceno ime, o kako sladko!

Zemeljsko upanje in nebeška radost.

306 Sklonimo zdaj naše glave, vsi, s spoštovanjem. Sedaj poglejte.

Klanjamo se pred Imenom Jezus...

(Nek brat govori v drugem jeziku. Drugi brat razlaga.)

Torej, če razumete, Gospodov Duh se je nepričakovano oglasil na tem srečanju z
neznanimi jeziki, govoril jih je človeku, ki jih ne pozna, da bi jih tolmačil nekdo drug, ki
jih ne pozna. Gospodova Beseda! Se spomnite, ko se je dvigal sovražnik in oni niso
vedeli, kaj naj naredijo? Gospodov Duh se je spustil nad človeka in mu razodel, kaj je
treba narediti. Oh, moj!

Zdaj pa samo ponižno sklonimo naše glave. Bog vas blagoslovi.

Dokler se ne srečamo! Dokler se ne srečamo!

Dokler se ne srečamo pri Jezusovih nogah,

dokler se ne srečamo, dokler se ne srečamo!

Bog naj bo z vami, dokler se ne srečamo.
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