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1 Sklonimo svoje glave.

Dragi Bog, mi smo Ti danes zelo hvaležni za veliko izlitje Tvoje prisotnosti med
nami.  Tega popoldneva pričakujemo to izredno bogastvo. Zahvaljujemo se Ti  za to
čudovito pesem te prijetne kristjanke, ki je prepevala to hvalnico in za Tvojega Duha, ki
je prišel dol in to razodel. Gospod, naj bo tako, mi molimo. In Bog, jaz molim, da bi
blagoslovil vsakega, vsakega posameznika med nami in da bi naša srca bila izpolnjena z
veseljem, ko gledamo, kako se to dogaja. Dragi Bog, mi tega popoldneva molimo, če je
kdo tukaj, ki bi bil pripravljen, da bi te srečal, naj bo to ura, ko bodo sprejeli to končno
odločitev in prišli v Tebe skozi ponovno rojstvo. Daruj to.

Blagoslovi nas, Gospod, vse, ki smo dolgo časa bili na poti. Molimo, da nas naučiš
novih stvari s Tvojo Besedo. Daj nam boljše razumevanje s Tvojim Duhom, Gospod. Naj
pride On in nam pojasni Besedo. Edini razlagalec, ki ga imamo, je Duh. Molimo, da nam
On to danes daruje. Mi to prosimo v Jezusovem Imenu. Amen.

(Od nekoga iz občinstva je bilo dano sporočilo.)

2 To zadostuje. Kakšen čas. Ne poznam nobenega boljšega kraja, kjer bi lahko bil,
razen  v  nebesih,  kajti  ravno  sedaj  čutimo maziljenje.  Vidite?  Postavljeni  skupaj  v
nebeških prostorih v Jezusu Kristusu, zbrani v nebeških prostorih.

Bog te blagoslovi, sestra Florence. Ona sedaj prehaja skozi čas žalosti in teme, njen
oče je bil pravkar vzet. In jaz molim: »Bog, blagoslovi tega otroka.«

In brat Demos, obremenjen preko obeh ramen s težo vseh teh sestankov in teh
stvari. On prav tako potrebuje naše molitve. Bog, blagoslovi brata Shakariana.

Brat Carl Williams, jaz sem v tem druženju resnično srečen, ko sem s tabo med
vsemi temi uglednimi brati. In sam sem imel privilegij zaradi tega srečanja. In sedaj, to
je moj zaključni del službe, kolikor vem. Tako da upam, da bom imel možnost nuditi
roko vsakemu izmed teh prijetnih ljudi in dobil priložnost, da se bom srečal z njimi, ker
nameravam z njimi preživeti večnost v boljši zemlji.

3 Samo še ena majhna stvar - upam, da ne bom napačno razumljen. To ni slučajno,
ne mislim tega, ampak mislim, da je bilo to predvideno, da mi je bila včeraj tukaj dana
navzočnost enega prijatelja - mojega prijatelja Dannya Henrya. On je bil fant… Nekoč
sem imel na srečanju Krščanskih poslovnih ljudi v Kaliforniji  službo. Zelo ostro sem
govoril proti stanju sedanje dobe. In upam, da vsak to razume - da ni to, da bi imel v
svojem srcu slabe namene. Zagotovo razumete, da ne mislim tega na ta način. Toda
povedati moram točno tako, kot to pride k meni, da povem.

In potem, ta majhen prijatelj, baptistični brat - mislim, da je on nekakšna filmska
zvezda. Prišel  je dol,  spustil  svoje roke name in dejal:  »Gospod te blagoslovi,  brat
Branham. Želim prenesti besede molitve,« in je začel govoriti v francoščini. In fant ni
znal  niti  ene besede francosko. Potem je nekdo vstal  -  ena od zares velikih žena -
mislim, da je bila iz Louisiane, dejala je: »To je francoščina!« In tam čez je bil nek mož,
ki  je  dejal:  »To  je  francoščina!«  In  napisala  sta  pomen  tega.  Tukaj  imam kopijo
izvirnika. In potem se je zgodilo, da je stopil naprej še nek mladenič (želel je, da bi videl
tudi njegovo beležko), bil je prevajalec francoščine za OZN - pravi Francoz.

4 In hotel sem prebrati ta zapis. To je originalna zabeležka enega izmed njih in to je
bilo od tega človeka, ki je to razlagal. Sedaj ne morem pravilno izgovoriti njegovega
imena: Le Deaux, Victor Le Deaux. On je čistokrven Francoz. Torej, tukaj je sporočilo:

Ker si izbral ozko pot, težjo pot in si šel po svojem izboru, si izbral pravilno in točno
odločitev, in to je Moja pot. Zaradi te ogromne odločitve te čaka ogromen del nebes.
Tako slavno odločitev si  sprejel.  To je samo po sebi  tisto,  kar bo dalo in uresničilo
njihovo ogromno zmago v Božanski ljubezni.

Ko sem to dobil… Veste, ko sem prvič slišal ljudi govoriti v jezikih - nisem hotel nič
kritizirati, vidite, ker sem iskal pristnost - toda vedno sem se čudil. Toda ko se je to
zgodilo in ko sem vedel, kakšno sporočilo je izza tega, sem vedel, da je to od Boga.
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5 Njegov brat sedi  tukaj (zares zelo znan odvetnik),  dal  mi je darilo od Dannya.
Danny je ravnokar prišel iz Svete dežele in on je ležal na grobu - ali bolje rečeno v
grobu, kamor je bil  po svoji  smrti  položen Jezus. In ko je ležal tam, je dejal,  da je
razmišljal o meni. In Gospodov Duh je prišel na njega in je odšel ven na Golgoto, kjer je
bilo križanje in je dobil kos kamna. In ko se je vrnil, mi je iz njega naredil par manšetnih
gumbov in jaz jih resnično cenim. In sedaj, seveda Danny tega ne ve, toda zjutraj sem
tam zunaj v molitvi pogledal na ta dva gumba in vsak izmed njiju, če bi bili pozorni, je
krvavo obarvan in prav tako ima vsak izmed njiju ravno črto. In tukaj v sporočilu, ki ga
je dal, sporočilo od Boga o ravni in ozki poti - kako se vse to ujema. Mislil sem, da je to
nekakšno naključje ali… Jaz sem Dannyu zares hvaležen. Povej mu, brat, kako to cenim.

In še ena čudna stvar, tega jutra sem vprašal svojo ženo… Oblekel sem srajco, ki bi
morala imeti gumbe in ona je dejala: »Pozabila sem vzeti tvoje gumbe.« Tako je Gospod
nekaj predvidel za mene.

6 Oh, to je veličastno življenje, kajne bratje? Samo hoditi v preprostosti Evangelija,
pa vendar je v tej preprostosti to največja stvar, ki jo poznam. Ne poznam nič drugega,
kot to. In ko je to narejeno na preprost način, dobim spremembo, ki gre s tem, vidite,
po Božji milosti.

7 In sedaj, to popoldne, ne želim vam vzeti veliko časa, ker vem, da greste nocoj v
cerkev  in  mislim,  da  boste  vsi  obiskovalci  gledali  naokrog  po  odru,  gledali  vse  te
pridigarje in oni bodo veseli, da vas bodo imeli na svojih službah. To bo za vas dobro. Ni
dvoma, da ste zjutraj šli v neko nedeljsko šolo v mestu. In ko imamo to srečanje (in v
bistvu Polni Evangelij Poslovnih ljudi), mislim, da bi morali dati vso našo podporo, vse,
kar lahko storimo za naše cerkve, kajti to je, kamor gredo naši poslovneži in to je Božja
hiša. In upam, da boste nocoj obiskali kakšno cerkev.

Jutri  zvečer  je  zaključek  srečanja,  verjamem in  mislim,  da  imajo  določenega
govornika,  kajti  tudi  jaz  bom tam,  če  bo  Gospodova volja,  da  bi  poslušal  njegovo
pridigo. Naj Bog blagoslovi vse in vsakega od vas.

8 Torej, jaz ne trdim, da sem pridigar, nimam dovolj  izobrazbe, da bi se imel za
pridigarja. Od pridigarja, kot temu pravite, pričakujejo, da imate nekaj stopenj fakultete
in jaz nimam ničesar, razen nekaj malega, kar me premika naprej, vidite. Poskušam priti
po bolne ovce, če bi jih le lahko pripeljal nazaj na Očetov pašnik.

Če bi storil kakšno napako, mi oprostite. Jaz nisem teolog. Ne kritiziram teologov,
oni so v redu. To je tisto, kar potrebujemo. Ampak včasih kritiziram način, kako smo to
dobili. In to ne pomeni nekega določenega posameznika. To je samo sporočilo. Ne želim,
da bi bilo to postavljanje min. To me trga na koščke, kajti - vi veste, kako se boste
počutili.

Kot z vašimi otroki, vidite, ali vam ni hudo, ko morate oštevati otroka, kričati na
njega ali kaj podobnega. Tudi jaz sem starš in vem, kaj to pomeni. In verjamem, da mi
boste oprostili.

9 In hočem, da naredite takole: ko tega popoldneva sedite tu, bi vas prosil za uslugo.
Imam samo nekaj majhnih kratkih zapisov. Kot sem vam že povedal, moram narediti -
izpisati beležke iz Pisma. Nekoč sem lahko citiral Sveto Pismo iz srca, zdaj pa ne več. Ko
se šel skozi mnoge težke boje, sem postal prestar za to. Toda verjamem, da me boste
tega popoldneva poslušali vsaj malo in da boste resnično odprli svoja srca in poskušali
razumeti to, kar sem izkopal. Na ta način mislim, da bo bolje, zlasti za pastirje iz mesta
in iz raznih krajev. Verjamem, da boste zares pozorno poslušali.

In sedaj naredite tako kot jaz, ko jem svojo najljubšo pito iz češenj ali katero od
svojih najljubših jedi, piščančje meso. Ko jem lep kos češnjeve pite in naletim na pečke,
pite ne neham jesti.  Pečko samo odvržem stran in nadaljujem z uživanjem pite. Ko
odvržem piščančjo kost,  ne odvržem piščančjega mesa, odvržem samo kost.  Torej,
zakaj, če bi povedal nekaj, s čimer se vi nekaj časa ne bi strinjali, samo odvrzite ta del,
toda resnično dobro poglejte na to, prepričajte se, če je to zares kost. In potem lahko
prav tako rečem, če je to seme, spomnite se, to prinaša nazaj novo življenje. To je
videti zelo trdo in naj Bog to blagoslovi.

10 Brat Carl Williams je sinoči dejal nekaj glede opravljanja molitve za bolne, to bi bilo
v redu. Vem, da bi bilo to v redu. Ampak mi samo… Mi se nismo osredotočili na to, da bi
naredili  molitveno vrsto. Ne vem, če je brat Oral ali  kdo od drugih bratov na svojih
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službah imel molitveno vrsto. Jaz tega ne vem. Poskušal se dva ali trikrat, ampak po
navadi, če je toliko ljudi kot sedaj, morate razdeliti molitvene kartice, vidite, da ohranite
red, ker ne morete… To ni arena, to je Božja hiša, vidite? Posvečena je za to. In potem
pritiskajo in potiskajo in če imate kartico, ste postavljeni v vrsto.

Torej, Billy me je vprašal, rekoč: »Ali naj grem in izdam kartice? Ljudje me prosijo
za molitvene kartice.«

Dejal  sem: »Ne, Billy.  Pustiva Svetemu Duhu storiti  vse,  kar hoče On storiti.«
Vidite, in naj mogoče On izgradi vero in naj ozdravi točno tam, kjer ste. Vidite?

Toda… Vidite,  Božansko ozdravljenje je  v  Evangeliju  postranska stvar  in  vi  ne
morete imeti glavne stvari postavljene na postranski stvari. Vsakdo to ve. Ampak to je
vaba,  ki  se  uporablja,  da  bi  pridobili  vero  ljudi  v  nadnaravno  Božjo  prisotnost  -
nadnaravno je prisotno. In potem skozi to, če lahko prepoznajo Njegovo prisotnost,
potem so ozdravljeni, vidite, skozi vero, ko to verjamejo.

11 Torej, želim prebrati nekaj iz Božje Besede, iz Nove Zaveze in potem želim vzeti
besedilo iz Nove Zaveze in ta odlomek ter želim danes popoldne nekaj časa govoriti na
to temo. In ne želim vas predolgo zadrževati zaradi nocojšnje službe, toda spomnite se,
upam, da sem se jasno izrazil - da bi za trenutek dali temu svojo pozornost, če želite.

Sedaj pa, preden bomo to storili, ponovno sklonimo svoje glave. Saj veste, mi bi
lahko preveč peli, mi bi lahko preveč vzklikali, dokler ne bi postali hripavi. In lahko bi
prepevali ob napačnem času ali vzklikali ob napačnem času, vendar je tukaj ena stvar,
kjer nikoli ne moremo priti izven vrste in to je takrat, ko molimo. »Rad bi, da bi ljudje
molili povsod, dvigovali svete roke proti nebu, brez dvoma…«

12 Oče, to je največji  privilegij,  da kot smrtniki  z zaprtimi očmi in odprtim srcem
govorimo Tebi. In mi vemo, da Ti slišiš, če mi lahko verjamemo, da slišiš, kajti Jezus je
dejal: »Karkoli boste prosili Očeta v Mojem imenu, vam bo dano.« To je pogoj, samo če
ne dvomimo v to. Torej, Oče, pomagaj nam, da tega popoldneva verjamemo, da bodo
naše zahteve darovane in da nikjer ne bo niti sence dvoma, ampak bomo dobili stvari,
za katere smo prosili.

In to je, Bog, za Tvoje veliko Ime, da bi bilo danes povzdignjeno, prinašajoč v Tvoje
kraljestvo vsako izgubljeno in zmedeno dušo, ki bi bila pod zvokom našega glasu ali
kamorkoli bi te kasete prišle, do brezbožnih dežel, kamorkoli bi šle po vsem svetu.

Jaz molim, nebeški Oče, da danes v naši sredini ne bi bilo slabotne osebe. Ko se bo
služba končala, naj Gospod Bog reši vsako izgubljeno dušo ter ozdravi vsako bolno telo
in izpolni srca Svojih otrok z veseljem. To je razlog, zakaj imamo vero, Gospod. To
prosimo v Jezusovem Imenu, Boga, Našega očeta, kajti On je to obljubil, on bo to slišal
in to je za Njegovo slavo. Amen.

13 V Evangeliju  svetega Janeza v  17.  poglavju  bomo začeli  z  20.  vrstico.  Želimo
prebrati to besedilo. Mislim, da je to v redu.

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali
vame…

Mislim, da sem dobil napačno mesto. In sedaj, oprostite mi za trenutek. Gledam,
kje Jezus moli…, oziroma ne Jezusove molitve, ampak Njegov… Moje besedilo sem dobil
napačno označeno. Kje je Jezus molil… Oziroma, kje je govoril: »Ko je žena v porodnih
bolečinah, ko rojeva otroka?« - Rojevanje, rojevanje otroka. Ali je to v Luki ali v Janezu?
Jack, kje je to? Janez, 16. poglavje. Mislil sem, da je to v redu, toda to ne zveni na ta
način. Janez, 16. poglavje, 21, vrstica. Zagotovo, 21. vrstica. O, da, tukaj smo. Janez,
sveti Janez, 16,21.

Da bi bili…

14 Ne,  brat  Jack,  še  vedno je  napačno.  Šestnajst  in  enaindvajset.  Dobil  sem 16.
poglavje svetega Janeza, 24. vrstico, vendar mi je to napačno. Torej, tukaj je napaka, v
tem Svetem Pismu je to pomešano. Da, gospod. To so napačno natisnili. Da, gospod.
Veste kaj? To je čisto res. To je novo Sveto Pismo, pravkar sem ga dobil, dobil sem ga…
To je narobe natisnjeno. [Katoliški duhovnik prihaja k pridigalnici in bratu Branhamu
daje svoje Sveto Pismo, govoreč: »Tukaj je Bog…?... Obstaja razlog, zakaj je bilo to
storjeno  in  Bog  vam  bo  pokazal,  zakaj  je  prišlo  do  tega,  da  bi  dobili  od  Njega
čudovite…?... (Nejasne besede.)]
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V redu. Hvala vam. Najlepša hvala. 16,21. Najlepša hvala. To je pravilno.

Žena na porodu…

Resnično, resnično, povem vam: Jokali in žalovali boste, svet pa se bo veselil. Vi
boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila v veselje.

Žena na porodu čuti žalost, ker je prišla njena ura. Ko pa rodi, se ne spominja več
tesnobe zavoljo veselja, ker se je človek rodil na svet.

Najlepša hvala, moj brat. Jaz to zares cenim. Torej, to je v Svetem Pismu zagotovo
tiskarska napaka… Stran je bila napačno vstavljena in jaz sem to našel v svoji stari
Scofieldovi Bibliji in potem sem vzel novo in pred nekaj trenutki prišel (ker mi je moja
ženo to dala za Božično darilo).

15 Torej,  danes popoldne želim govoriti  na temo, ki  sem jo napovedal:  »Porodne
bolečine.« Vidite, to zveni zelo slabo, vendar je to v Svetem Pismu. Verjamem, da je
Jezus tukaj govoril o, kot je dejal: »Vi boste žalovali, toda vaša žalost se bo spremenila
v  veselje.«  Govoril  je  svojim  učencem,  vedoč,  da  se  mora  pojaviti  rojevanje  v
krščanstvo.

In sedaj, staro mora umreti, da bi se rodilo novo. Da bi imeli… Vse kar se rodi,
mora preiti skozi bolečine in trpljenje in oni bodo zagotovo šli skozi bolečino žalosti in
trpljenja, da bi prišli izpod zakona pod milost.

Normalno naravno rojevanje tipizira, oziroma prikazuje duhovno rojevanje. Vse
naravne stvari so tip duhovnih. In mi ugotavljamo, če gledamo tukaj na zemlji in vidimo
drevo, ki raste iz zemlje, da je to borba za življenje. To nam kaže, da nekje obstaja
drevo, ki ne more umreti, ker je to hrepenenje za nečim. Lahko najdemo ljudi, ne glede
na to, koliko so stari, kako bolni in v kakšnem stanju so, oni hrepenijo za življenjem, kar
kaže, da je nekje življenje, kjer obstajamo - obstajamo za večno. Poglejte, kako je to
popolno.

16 Torej, v 1. Janezovem pismu 5,7 (mislim, da je to, če se ne motim) govori: »Trije
namreč pričujejo na nebu: Oče, Beseda in Sveti Duh, in ti trije so Eno. In trije pričujejo
na zemlji; Duh in voda in kri. In to troje je zedinjeno.« In sedaj poglejte, to prvo je Eno,
naslednji trije so zemeljski in se strinjajo v enem. Vi ne morete imeti Očeta, ne da bi
imeli Sina, ne morete imeti Sina brez Svetega Duha. Toda vi lahko imate vodo brez krvi
in kri brez Duha.

Mislim,  da je  v  našem času to  potrjena resnica.  Voda,  kri,  Duh -  opravičenje,
posvečenje, krst v Svetem Duhu. To tipizira ali dela nasprotni tip naravnemu rojevanju.
Poglejte, ko je žena ali kdorkoli drug v porodnih bolečinah, je prva stvar, ki se zgodi:
izlivanje vode (če je normalno rojevanje); druga stvar je kri in potem prihaja življenje -
voda, kri, duh. To predstavlja normalno naravno rojstvo.

17 In tako je tudi v duhovni resničnosti. Tu je voda - opravičenje skozi vero, z vero v
Boga, ko prepoznamo Njega kot svojega osebnega Odrešenika in smo krščeni. Potem,
drugo je posvečenje z Duhom - takrat Bog očiščuje duha od vseh svetnih elementov,
svetnih želja in nato Sveti Duh vstopa in daje novo rojstvo ter napolni to posvečeno
posodo.

Kot na primer sledeče, da… Povedal sem vam, česa ne verjamete, odstranite in
vzemite samo pito. Poglejte. Če čaša leži zunaj na piščančjem dvorišču, je ne boste
pobrali, postavili na svojo mizo in napolnili z vodo ali mlekom. Ne. Sprejetje čaše je
opravičenje.  Čiščenje,  oziroma  pranje  čaše  je  posvečenje  -  kajti  grška  beseda
posvečenje je sestavljena beseda in pomeni očiščeno in pripravljeno za službo (ne v
službo, za službo). Potem ko to izpolnite, je to dano v službo.
18 Oprostite mi sedaj (ne da bi žalil), vi sveti romarji, Nazareni, ste zgrešili odhod v
Binkošti.  Očiščeni  ste bili  skozi  posvečenje, toda ko ste bili  pripravljeni  za službo z
darovi, govorjenjem v različnih jezikih in drugo, ste to zavrgli in se ponovno zakopali
nazaj v svoj zapor. Vidite? In sedaj, kaj se dogaja? Vedno se zgodi tako. Torej, ne da bi
vas kritiziral, ampak… To želim dobiti iz svojega srca. In to me žge, odkar sem tukaj in
če  bi  lahko… Če  s  Carl's-ovo  milostjo,  Demos-ovo  in  njihovo  in  od  vseh  vas… Jaz
poskušam dati najboljše iz svoje duše, vidite, toda potem je to odvisno od vas.

Naravne stvari so tip duhovnih. Torej, tako smo ugotovili… Potem je to popolno
rojstvo. Ko dojenček… Običajno, ko se voda izlije, ne morete glede tega storiti nič kaj
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dosti.  In  ko  pride  kri,  ne  morete  storiti  veliko  glede  tega.  Toda,  da  bi  otrok  dobil
življenje, ga samo malo udarite po zadnjici in s tem povzročite, da zakriči. In to je…
Torej, brez izobrazbe, ki jo imajo moji bratje tukaj, ki so usposobljeni v tem, ampak jaz
moram vzeti naravo kot tip tega. In tukaj ste. To je tisto, kar se je zgodilo. To zahteva
resnično udarjanje po zadnjici, da bi to postalo njihovo.

19 In sedaj vzemite majhen…, neke vrste šok. Mogoče ni  treba, da ga našeškate,
ampak ga samo malo šokirajte. Ko se rodi, je to najboljša ideja, ki jo lahko storite.
Zgrabi ga in ga stresi. Če dojenček ni začel dihati, ga malo udarjajte po zadnjici in nato
bo začel vpiti v neznanem jeziku (to mislim sam pri sebi). Kakorkoli, on začne jokati. In
mislim, če je otrok rojen na tiho, brez joka, brez čustev, potem je ta otrok mrtev.

To je tisto, kar je danes narobe s cerkvijo. Sistem - mi imamo preveč mrtvorojenih
otrok. To je res. Potrebujemo evangelijski udarec, vidite, in tako…, da se prebudijo,
pridejo k sebi in lahko Bog v njih vdahne dih Življenja. In ugotovili smo, da je to resnica.
To je surova teologija, vendar je vsekakor res.

20 Isto lahko opazite na osnovi rojstva semena, staro seme mora umreti, preden je
lahko  rojeno  novo.  Zaradi  tega  je  smrt  vedno  težka.  Torej,  to  je  boleče  in  skrb
vzbujajoče. Prav tako je z rojstvom, ker ste na svet prinesli življenje in to je bolečina.

Jezus je dejal, da je Njegova Beseda bila seme, ki ga je sejalec posejal. (Torej, mi
smo se seznanili  s  tem in jaz želim to poučevati  kot  lekcijo v nedeljski  šoli,  ker  je
nedelja.)  Poglejte,  potem je ta  Beseda,  ki  je  seme… Ampak spomnite se,  da seme
prinese novo življenje le, če umre. In to je razlog, zakaj je bilo tem farizejem tako težko
razumeti našega Gospoda Jezusa Kristusa: ker so bili pod zakonom. In zakon je Božja
Beseda v obliki  semena. In ko je Beseda postala meso in ni  postala zakon, temveč
milost… Milost in zakon ne moreta delovati istočasno, ker je milost tako daleč iznad
zakona, da se zakon sploh ne more primerjati s tem. In zato je farizejem tako težko
umreti  svojim zakonom, da bi  lahko bila  rojena milost.  Toda to mora biti  tako.  Ne
moreta obstajati dva zakona istočasno.

Ne more obstajati zakon, ki pravi, da lahko pelješ skozi ta semafor in drugi, ki
pravi, da ne moreš peljati… Eden pravi, da lahko, drugi pravi, da ne moreš. Istočasno je
lahko samo en zakon. Morda bi vi enkrat lahko peljali skozi, previdno - bi šli skozi. Toda
sedaj je tu rdeča - stop. Vidite? In zato ne moreta obstajati dva zakona istočasno.

21 In sedaj vidimo, da vedno… Moje razmišljanje za vas je, da sprejmete bolečino,
stisko in nelagodje. Poglejte, kako so farizeji umrli za ta zakon - skozi bolečino, stisko in
nelagodje. Vendar pa to mora biti tako.

Sedaj smo ugotovili, da je dež, ki prinaša plodove na zemljo ›rojevanje‹, tako kot
govori pesnik: »Na poljih grmenja, pod nevihtnim in razbrazdanim nebom.« Ampak če
nimamo grmenja, nevihtnega in razbrazdanega neba, majhna destilirana kapljica vode,
ki je bila dvignjena iz morja in oddvojena od soli, ne bo rojena. To zahteva bliskanje,
grmenje, sunke vetra, nevihte, razbrazdanost in te strašne stvari, da bi prenesle naprej
to kapljico vode. To zahteva bolečino, da bi prineslo rojstvo. To zahteva umiranje. In ko
oblaki umirajo, nastane dež, kajti dež je del tega oblaka. Eno se mora končati, da bi se
lahko pričelo drugo. Torej, če bi moji bratje tukaj (nekateri od njih) imeli možnost, bi
vam lahko dali vse zakone o teh stvareh. Jaz tega ne morem.

22 Ampak sedaj pojdimo k drugi stvari zaradi majhnega dokaza. Jaz mislim, da je
eden izmed najlepših cvetov (vsakdo ima svojo idejo o tem), ampak jaz mislim, da je
eden izmed najlepših cvetov, ki sem jih kdajkoli vedel (tam na vzhodu), močvirska lilija.
Koliko od vas je že videlo močvirsko lilijo? Oh, za mene ne obstaja nič takega, kot je ta.
Toda, ali ste opazili, kakšna mora biti ta močvirska lilija. Razmišljam o tem, kaj je dejal
Jezus: »Poglejte lilije, ne trudijo se in ne predejo, toda povem vam, da niti Salomon v
vsem svojem sijaju  ni  bil  oblečen kakor  ena izmed njih.«  Za Salomonovo slavo in
njegovo  obleko  je  bilo  vse  umetno,  toda  lilija  je  v  svoji  lepoti  živa  in  to  jo  dela
prekrasno. Ni samo umetno premazana in obarvana.

Ravno tako, kot naše žene. Ne verjamem, da bi morale imeti vse te zelene, saj
veste, umetne trepalnice, saj veste, kako je to zunaj in vse to, manikirane nohte ali…
Jaz se v to niti ne razumem, vse to na vašem obrazu, da bi bili lepši. Ljubko je, če se
ljubko rodi. Če bi dodali malo Apostolskih del 2,4 in to pomešali skupaj z Janezom 3,16,
bo to premagalo vse, kar je Max Faktor kdajkoli poskušal narediti. Vaš mož vas bo bolj
ljubil, vsi drugi in prepričan sem, da tudi Bog.
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23 Lilija  -  On  je  dejal,  da  jo  opazujte,  kako  raste,  se  muči  in  se  mora  dvigovati
navzgor. Ta majna močvirska lilija, poglejte, skozi kaj vse mora preiti: skozi umazanijo,
mulj,  blato,  blatno  vodo,  umazano  vodo,  stiskana  z  vsem tem (ta  majhen  kalček
življenja), ki se prebija iz dna ribnika, kjer so žabe in ostale stvari in tako zraste skozi
vse to. Toda ko lilija pride v prisotnost sonca, potem je rojena. Majhno seme se razpoči
v življenje. Ona ne more delati drugače, kot pa da gre skozi ves ta proces. To je njeno,
da gre skozi to, to jo naredi takšno, kajti sonce je tisto, ki jo pomika naprej. In ko se
prebije skozi vso to umazano vodo in mulj in tako naprej, potem je tako srečna, ker ji je
pravkar darovano življenje svobode. In to je prekrasno življenje, ko pride v prisotnost
tistega, ki jo je potegnil navzgor.

Mislim, da je to čudovit tip krščanskega življenja: ko vas nekaj vleče ven iz sveta,
dokler se nekega dne ne rodite v tej prisotnosti Svetega Duha. Kako čudovito. Če bi
hoteli temu pomagati, bi to ubili.

24 Kot majhen piščanček, kadar se rojeva. Saj veste, če ste kdaj opazovali katerega
od teh malih prijateljev, prav na vrhu svojega malega kljuna (ali  druge ptice, ki  se
izvalijo iz jajca), na njem je… To je zorenje te stare jajčne lupine. Stari, notranji del
jajca se mora razgraditi. In potem mora priti ven ta majhen kljun, ki kljuje, dokler lupina
ne poči. Mi temu v Kentuckyu, od koder izhajam, pravimo »iskanje svoje poti ven«, ker
s  kljuvanjem  prihajajo  ven.  Ne  morejo  najti  boljšega  načina.  Zakaj?  To  je  Božja
določena pot. Če mu boste poskušali pomagati, ga boste ubili. Odstranite lupino z njega,
on bo umrl. Vidite, on mora delati, se naprezati in to razlomiti.

To je način, kako mora kristjan delovati. To ni, da bi nam nekdo samo stresel roko
in popeljal noter. Vi morate tam ležati, dokler ne umrete, strohnite in se rodite v Božje
kraljestvo.  To  je  Božja  določena  pot.  Vi  se  ne  vpisujete  v  knjigo  ali  rokujete  ali
pridružujete, dvigujete in spuščate. Enostavno morate iziti iz stare lupine. Poglejte, ni
boljše poti, ki bi se lahko našla.

25 Ugotovili so, da za otroka ni boljšega načina, da bi dobil to, kar si želi, kot je Božji
način. Torej, ko je dojenček rojen, bi lahko tam ob njegovi majhni posteljici nastavili
zvonec in govorili: »Moj mali sinko, jaz sem teolog na poti… Bral sem knjige o tem, kako
se vzgajajo otroci in povedal ti bom, ti si sodoben otrok. Rodil si se v sodobnem domu
pri  sodobnih starših.  Ko boš postal  lačen ali  boš potreboval  mamo ali  mene,  samo
pozvoni s tem majhnim zvoncem.« To nikoli ne bo delovalo. Edini način, da bi dobil to,
kar potrebuje je, da bo jokal za tem. To je Božja pot.

In  to  je  način,  s  katerim dobimo,  kar  želimo -  jočemo za tem.  Vzklikamo!  Ne
sramujte se. Recite: »Imam lakoto za Bogom!« Naj vam ne bo mar, če je prisoten
pastor, diakon ali kdorkoli. Samo kličite na kakršen koli način! Če Joneses sedi tam, v
čem se ustvari  razlika? Vzklikaj!  To je edini  način,  da bi  dobil  to -  dokler  ne dobiš
pomoči. On je učil o tem, ko je bil tukaj na zemlji, saj veste, o nepravičnem sodniku.

26 Majhna rosna kapljica - jaz ne poznam njene formule. Morda sedi tukaj kakšen
znanstvenik,  ampak  jaz  bom povedal  svoje  mišljenje.  To  bi  lahko  bila  neke  vrste
zgoščena atmosfera, ki je v temni noči kondenzirala in to pade na zemljo. In ko se to
zgodi, je to rojeno v noči. In zjutraj, ko je mrzlo, to leži na travnem listu in se oprijemlje
vaših  nogavic.  Ampak  samo  pustite  soncu,  da  posije.  Ste  opazili,  kakšno  radost
prejema? To se tako lesketa in trepeta. Zakaj? Ona ve, da je sončna svetloba tista, ki jo
bo premaknila tja, kjer je bila na začetku.

In tako je z vsakim moškim ali ženo, ki sta rojena od Božjega Duha. Obstaja nekaj
glede tega. Ko se Svetloba širi nad nami, takrat smo srečni, ker vemo, da gremo nazaj
tja, od koder smo prišli - v Božje naročje. To se lahko lesketa z veseljem, ko sonce to
obsije, seveda, vedoč da se vrača tja, od koder je prišlo. Nekoliko surova stvar, toda mi
bi lahko to sprejeli. Ampak, najdimo še nekaj drugega.

27 Mi poznamo staro seme, ki mora, preden lahko novo seme izide iz starega semena,
razpasti. Absolutno. Ne samo umreti, temveč razpasti, ko je že mrtvo. Mi vemo, da je to
resnica. Ista stvar je s ponovnim rojstvom. Nikoli se ne vračamo nazaj, ampak gremo
naprej - ko smo na novo rojeni.

In  zato  mislim,  da  imamo  danes  toliko…,  bolje  rečeno,  tako  malo  resničnih
ponovnih rojstev, ker je seme… Morda simpatizirajo z Besedo ali osebo, vendar ne želijo
vstran od propadajočega sistema, v katerem so bili. Ne želijo iziti iz tega. Ostati želijo v
starem sistemu, hkrati pa zahtevajo na novo rojstvo ali sporočilo dobe.
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Mi to ugotavljamo za Lutra, Wesleya, binkoštnike in za vse ostale dobe. Še vedno
se poskušajo držati starega sistema in to zahtevajo, toda stari sistem dob mora umreti,
se razkrojiti, da bi lahko prinesel novo dobo. Vendar se je še vedno oklepajo.

28 Poglejte, oni ne vedo, da je stari sistem mrtev, zato se ne želijo odlepiti od tega.
Torej, razkrojiti pomeni, ko je to resnično odpadlo vstran.

Ko  sprejmejo  odločitev,  da  so  na  novorojeni…  Toda  odločitev  je  le  začetno
znamenje. Gnitje prinaša naprej novo rojstvo. Vi morate iziti iz tega gnitja prav tako, kot
smo umrli v vsaki dobi - skozi wesleyanstvo in tako naprej… Ampak stvar je v tem. Po
tem,  ko  je  na  novo  rojstvo  rojeno… Wesley,  oziroma  Luter  prihaja  naprej  z  enim
sporočilom: »Pravični  bo živel  po veri.« Torej,  on se ni  več mogel  oklepati  starega
sistema. Moral je oditi ven iz tega.

In  potem  ko  so  kalvinisti  dobili  anglikansko  cerkev  v  takšnem  stanju  (pod
kalvinistično doktrino), je Bog obudil armenijansko doktrino (v kateri je bil John Wesley).
Stari sistem je moral umreti, da bi lahko nastal novi. In ko je Wesleyevo obdobje minilo
in vse te majhne dobe, oziroma bilke, ki so izšle na steblu s klasom wesleyanske dobe…
Vidite,  ko  so  prišli  binkoštniki  z  obnovo  darov,  so  se  morali  iziti  iz  baptistov,
prezbiterijancev, svetih duhovnikov, nazarenov, Cerkve Kristusove (tako imenovane) in
vseh teh. Morali so iziti iz tega, vstran od tega propadanja, da bi lahko sprejeli novo
rojstvo.

29 Vedno so vas imeli za neumne, ampak to je, kot je dejal Pavel, ko se je obrnil
vstran od tega, kar je nekoč trdil. Dejal je: »Po Poti, ki jo označujejo kot ›ločino‹, služim
Bogu naših očetov.« Po Poti,  ki  jo označujejo kot ločino.  Vidite,  on je sprejel  novo
življenje, ko je Stara Zaveza dala rojstvo Novi in on se je obrnil od Stare (ki je bila samo
senca), da bi bila…

To je, kjer smo sedaj. Potrpite malo z menoj, ampak to je moje mišljenje. Cerkev
je postala tako sistematična, da ne boste mogli vstopiti v nobeno izmed njih, če ji ne
pripadate.  Morate  imeti  člansko  izkaznico,  oziroma  nekakšno  identifikacijo.  In  če
verjamete, edina vrata, ki so zame še odprta, so poslovneži. In dokler niso organizacija,
lahko hodim z njimi in lahko prinesem sporočilo, ki ga čutim, ki je v mojem srcu za ljudi.
Vendar je to postalo tako sistematično… Jaz vas ljubim, binkoštni ljudje. In Binkošti v
nobenem primeru niso organizacija. Vi pravkar sami sebe imenujete tako. Binkošti so
izkušnja in ne denominacija.

Toda ali vidite, to je za veliko ljudi tako težka stvar, ko to gledajo in verjamejo ter
vidijo v Besedi to tako potrjeno od Boga, vendar se je tako težko obrniti vstran od teh
stvari, v katerih ste. »Kaj naj naredim? Kje naj dobim svoj obrok? Kaj…?« Bog je vaš
obrok. Bog je tisti, ki se Ga morate držati. »Najprej iščite Božje kraljestvo in njegovo
pravičnost.« Pustil bom položeno tako, vi veste, o čem govorim.

30 Mi smo po Božjih prerokih povedali, da bomo imeli novo zemljo, nova nebesa in
novo zemljo. Če želite imeti Pismo za to, to je Razodetje 21. Jaz bi lahko to za vas
označil. Tukaj imam to. Janez je dejal:

Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila
in morja ni bilo več. (To je izginilo.)

Torej, če bomo imeli novo zemljo, stara zemlja in nova zemlja ne moreta obstajati
istočasno - oziroma novi svet in stari svet ne moreta obstajati istočasno. Dve svetovni
ureditvi  ne moreta obstajati  istočasno.  Torej,  da bi  dobili  novo zemljo,  mora stara
umreti, vidite, če mora stara umreti, potem to sedaj povzroča porodne bolečine novi.

31 In  potem,  če  zdravnik  želi  pregledati  pacientko  (nosečnico),  ki  je  v  porodnih
bolečinah, vidite, obstaja ena stvar, ki jo zdravnik želi narediti (pogovarjal sem se v
prisotnosti dveh ali treh, poznam jih, to so dobri medicinski zdravniki, dobri kristjani). In
jaz sem želel vprašati naslednje. Ena od prvih stvari, ki jih doktor naredi po tem, ko
pregleda nosečnico, je čas bolečin - porodnih bolečin. Kako pogosti so in za koliko je
vsak naslednji  močnejši.  Vsak naslednji  je  močnejši  od  prejšnjega in  sledeči  je  še
močnejši  in  bolj  skupaj.  Na  ta  način  on  postavi  diagnozo  primera  -  po  porodnih
bolečinah.

Torej,  če mora svet preiti  skozi  rojevanje,  da bi  postal  novi  svet,  analizirajmo
nekatere od teh porodnih bolečin, ki  smo jih imeli  na zemlji.  In potem bomo videli,
kateri dan je in za koliko je oddaljen od svojega poroda.
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32 Prva svetovna vojna je pokazala veliko porodno bolečino. To kaže eno od prvih
porodnih bolečin, ki  je vodila k rojevanju, kajti  v tistem času so bile na njo vržene
bombe in imeli smo mitraljeze in strupene pline. In spomnite se… Mnogi izmed vas se
tega ne morejo spomniti.  Bil  sem mlad fant, star okrog osem let, toda spomnim se
pogovorov o teh bojnih plinih in strupih klorove kisline in tako dalje, kako je bilo videti,
ko se je to začelo in pravijo, da bi s tem lahko požgali  celotno zemljo. To bi pobilo
popolnoma vse. Torej, zaradi tega bi lahko vse popokalo, ko so vetrovi pihali po vsej
zemlji. In kako se je vsak na smrt bal tega ogromnega orožja in strupenih plinov. Zemlja
je šla skozi svoje prve porodne bolečine.

In mi ugotavljamo, da smo imeli drugo svetovno vojno. In njene bolečine so bile
veliko močnejše, strašnejše, ves čas - zemeljske porodne bolečine. Skoraj se je morala
vdati v obdobju atomskih bomb, saj so lahko uničile celotno mesto. To je bilo veliko
močnejše, kot pa bolečine prve svetovne vojne, ki so uničevale zemljo.

33 Torej, ona ve, da je prišel njen čas odrešitve. To je razlog, zakaj je nervozna in
tako razdražena, kot je. To je zaradi vodikovih bomb in izstrelkov v zraku, ki bi lahko
uničili ves svet. En narod trepeta pred drugim, ne glede na to, kako majhen je. Dobili so
te rakete in trdijo - nekateri od njih, da jih lahko usmerijo k zvezdam in jih odvržejo
kamorkoli na svetu želijo.

Rusija, kot sem slišal novice nekega dne, ona trdi, da lahko uniči ta narod in zadrži
atome in podobne stvar, da se ne razletijo nad njeno državo. Mi ne vemo, kaj bi s tem.
Vsakdo  je  pri  svojih  trditvah  in  to  je  to.  Ljudje…  Znanost  je  prodrla  v  Božji  velik
laboratorij do te mere, da bodo ljudje uničili sami sebe.

Bog vedno omogoča znanosti, da uniči sama sebe. Bog ne uničuje ničesar. Človek
se uničuje z modrostjo, kot je to storil na začetku, ko je sprejel Satanovo modrovanje in
se je oddaljil od Božje Besede.

Sedaj ona ve, da bo morala izginiti. Ona ne more obstati.

34 Rusija, jaz verjamem, da bi ona danes ta narod uničila, če bi lahko in če bi lahko
zaščitila sebe. Nekatere od teh majhnih držav bi to lahko storile, vendar se bojijo, ker
vedo, da ta svet potem v svoji orbiti ne bi obstal, razen takšen kot je sedaj. Torej, svet
ve, da so njegove porodne bolečine tako velike, da se bo moral vdati. Novo rojstvo je na
dosegu roke.

Jaz sem hvaležen za to. Utrujen sem od tega. Vsakdo ve, da je to mesto smrti,
trpljenja in vseh vrst neskladij in podobnih stvari. Vesel sem, da imate izhod. Vesel sem,
da je čas pri koncu. Tako kot je Janez nekoč dejal: »Torej, pridi, Gospod Jezus.«

35 Torej, ona mora razpasti, seveda (kot sem dejal), da bi lahko prinesla novo rojstvo.
Poglejte,  v  čem  je  pokvarjena.  Bodite  pozorni,  moji  bratje.  Ona  je  popolnoma
pokvarjena. Njena politika in sistem sta gnila,  da bolj  ne moreta biti!  V njej ni  več
čvrstih kosti - v njenem svetovnem sistemu, v njeni politiki in njeni religiozni politiki ali
čemerkoli. Nekdo pravi: »Jaz sem demokrat, jaz se republikanec, jaz sem baptist, jaz
metodist.« Zakaj? Celotna stvar je gnila do obisti. Prišel je njen konec. Ona tega ne
more prenesti.  Če bi  postavili  Georgea Washingtona ali  Abrahama Lincolna v vsako
okrožje  teh  Združenih  držav,  se  kljub  temu  to  ne  bi  moglo  obnoviti.  To  je  izven
odkupitve. Obstaja samo ena stvar, ki bi ji lahko pomagala in to je prihod Stvarnika!
Amen.

Ona ve, da se mora vdati. Ona je v bolečinah in stiski. Nihče ne ve, kaj naj dela.
Nekdo gleda na to pot, drugi na ono pot in podobno, drug drugega se bojijo in eden
poskuša nadzorovati in uničiti  drugega, vse do trenutka, dokler ne dobijo z grehom
izpolnjenega človeka, ki bi lahko ves svet uničil v petih minutah. Vidite?

Torej, ona ve, da ne more obstati. Ljudje vedo, da ne morejo obstati in svet ve, da
se bo to zgodilo, ker je Bog dejal, da se bo.

36 Celotna nebesa in zemlja bodo v ognju. Vse to bo obnovljeno, tako da se bo lahko
rodila nova zemlja. Bog je to napovedal.

Ona je razpadla v vseh svojih sistemih in postala takšna, ker jo ta gniloba uničuje.
Zato sem dejal, da je tako nervozna in rdeča v obraz ter razdražena. In potresi so po
vsej obali in cunamiji so na Aljaski ter tresejo obalo s potresi sem ter tja in s podobnimi
stvarmi in ljudje pišejo: »Ali bomo preživeli? Ali bomo preživeli?« Vidite, ne vedo, kaj bi
počeli. Ni varnega področja, razen Enega. To je Kristus, Sin živega Boga. Obstaja samo
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eno področje,  ki  je  varno in  to  je  On.  Vse kar  je  izven Njega,  bo pogubljeno tako
zagotovo, kot je Bog to rekel.

37 Torej, poglejmo v zdravniško knjigo (ali je ona zares v tem stanju), da bi videli, ali
se to dogaja, ko se rojeva nova zemlja - Matej 24. Zdravniška knjiga (ki je Sveto Pismo)
in poglejmo, kaj je prerokovano - kakšni so njeni simptomi. Torej, če zdravnik pozna
simptome rojevanja otroka in ob katerem času bo otrok rojen, on vse natančno pripravi,
kajti ve, da je to trenutek, ko se bo otrok rodil, ker vsi simptomi kažejo na to. Voda je
odtekla, in kri in sedaj je čas, da se otrok spusti, to je čas, da se otrok rodi. In tako je
vse pripravljeno za to.

Torej, Jezus nam je natanko povedal, kaj se bo v tem času zgodilo. V Mateju 24
nam je On povedal, da si bodo Cerkev (resnična cerkev) in ostale cerkve - naravna
cerkev in duhovna Cerkev - da si bodo tako podobne (imitatorji), da bi to zavedlo same
izbrane, če bi bilo to mogoče. Tako kot je bilo to v Noetovih dneh, ko so jedli, pili, se
možile in poročali, dajali v zakon in vse te nemoralnosti sveta, ki jih vidimo danes. Sveto
Pismo, Knjiga (doktorjeva knjiga) pravi, da se bo to zgodilo. Tako, ko bomo videli, da se
to dogaja, bomo vedeli, da je rojstvo na dosegu roke. Tako je to. Da, gospod.

Torej, poglejmo to kot na državo - ne kot državo, ampak kot svet. Izrael, cerkev,
začnimo z njo tam v preteklosti za nekaj minut in ji mogoče sledimo naslednjih deset
minut.

38 Izrael je imel porodne bolečine z vsakim prerokom, ki je prišel na zemljo. Oni imajo
porodne bolečine v svojem sporočilu. Toda, kaj on počne? Prerok ima Besedo, toda oni
so posejali toliko gnilobe, ustvarili toliko sistemskih ureditev v svoji biti, dokler jih prerok
ni pretresel do njihovih temeljev. Oni so bili osovraženi od vseh. Zaradi tega, ko Bog
pošlje preroka, gre sama cerkev v porodne bolečine, ker je prerok - Gospodova Beseda
prihaja k preroku in samo k njemu. To je Beseda, ki govori za ta dan, ki je razodeta
skozi preroka te dobe - vedno je bilo tako. In cerkve, one so zgradile toliko sistemov
okrog Besede,  dokler  jih  on ni  pretresel  -  vrgel  z  gugalnika,  ko je  prišel.  Ona ima
porodne bolečine.

Kaj je bilo to? »Nazaj k Besedi! Nazaj k življenju!« Sistemi nimajo življenja! Samo
Božja  Beseda ima življenje.  Sistemi  so  zgrajeni  okrog  tega,  toda  nimajo  življenja.
Beseda je ta, ki daje življenje!

Njegovo sporočilo se bo na koncu obrnilo nazaj k Besedi. Mala skupina bo prišla ven
in bo morda verjela - v Noetovem času je bilo samo osem ljudi - toda kakor koli, Bog je
na koncu pretresel ostanek in jih uničil. To se je moralo otresti.

39 To  deluje  vse  tja  dol  skozi  dobe,  dokler  jim na  koncu  cerkev  ni  predala  Sina
Človeškega in ta Sin Človekov je bil učlovečena Beseda. »V začetku je bila Beseda in
Beseda je bila z Bogom in Beseda je bila Bog… In Beseda se je učlovečila in prebivala
med nami.« On je premagal vsakega hudiča, vsako silo na zemlji,  ki  je prišla proti
Njemu le z Božjo Besedo. Za vsako skušnjavo, ki mu jo je ponudil Satan, je On okaral
Satana, ne s Svojo lastno silo, ki jo je On imel, ampak z Božjo Besedo. »Pisano je…!« »
Pisano je…!« »Pisano je…!« Ker je On bil Beseda.

Ko je Satan prišel nasproti Evi, ona ni bila Beseda, zato to ni uspelo. Ko je on prišel
nasproti Mojzesu, je bila ista stvar. Toda ko je on udaril v Božjega Sina, je bil On na
10000 voltih. To je njega tako zadelo, kot bi odletelo perje z njega. On je prišel nazaj in
dejal: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, temveč od vsake Besede, ki prihaja
iz Božjih ust!« Tam je bil utelešeni Sin Človekov. Sama večna Božja Beseda se je tukaj
na zemlji odrazila v mesu, predstavljajoč Besedo.
40 Zaradi tega je On vedel, kaj je bilo v njihovih srcih. Zaradi tega je On lahko povedal
Filipu, kje je bil, kdo je bil; On je lahko povedal Simonu Petru, kdo je on bil, lahko je
povedal ženi pri studencu. Zakaj? On je bil Beseda! To je res. Sveto Pismo govori v
Hebrejcih, četrto poglavje: »Božja Beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor
vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja
vzgibe in misli srca.« Zakaj, ti zaslepljeni farizejski duhovniki niso mogli videti, da je bila
to Beseda, ki je postala očitna, ker so bili zaviti v duhovniški sistem in ta stari sistem je
moral preiti. To je bila Beseda in kar je bilo obljubljeno, je bilo izpolnjeno; in če je bilo to
izpolnjeno, je to strohnelo. To je luščina, seme je izšlo.

Mojzes  ni  mogel  prinesti  Noetovega  sporočila.  Niti  Jezus  ni  mogel  prinesti
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Noetovega sporočila, ker je bila to druga doba in staro seme je dozorelo ter doseglo svoj
namen. Potem je umrlo in izginilo - preobrazilo se je iz starega v novo, kajti tu je bilo
življenje. Ampak kaj je ljudi skrbelo? Kaj jih skrbi še danes? Mi ne gradimo zidu - tako
kot  smo  ga  začeli  z  Lutrovim  sporočilom,  gredoč  tja  naravnost  po  ravni  liniji  ali
binkoštno sporočilo naravnost… Mi se obračamo na vogalih. Mi gradimo stavbo. Božja
Beseda je načrt. Vsakdo se lahko pomika po ravni liniji, vendar moraš biti zidar, da bi
naredil vogal. Potrebna je Božja moč, ki bo to naredila. Potreben je nek maziljenec,
nekdo iz nebes, ki bo poslan dol, da bi to storil. Tako je v vsaki dobi.

In v preroški dobi… Božja Beseda prihaja preko prerokov in oni so gradili te vogale,
ki so drugačni - toda gradbeniki so želeli zgraditi samo zid. To sploh ni zid. To je zgradba
- Božja zgradba.

41 Torej, mi čutimo in vemo, da je to resnica, da so se sistemi v vsaki dobi zamajali in
vsak od njihovih sistemov je moral zgniti in izumreti, dokler to ni popeljalo cerkve ven iz
te gnile zmešnjave - sama Beseda je šla naprej. Gospodova Beseda prihaja k preroku.
Nikoli ne pride k duhovniku, ona pride k preroku. Poglejte. In ko se to zgodi, je končno
ta Beseda v celoti rojena v človeškem telesu. Polnost Božanstva telesno počiva v Njem.
On je bil Beseda. Preroki so del Besede - Besede za njihovo dobo. Mi smo danes del
Besede, sledimo Besedi. Toda On je bil večna polnost Besede! On je bil Beseda. On je
dejal… Ko so ga obtoževali, da se enači z Bogom, ker je bil Božji Sin, so mu rekli: »
Torej, ti se delaš Boga.«

On je dejal: »Ali ni v vaši postavi zapisano, da imenujete bogove tiste, ki se jim je
zgodila Božja Beseda (preroki) - in oni so to bili - boste mar vi obsodili Mene, ker sem
rekel: ›Božji Sin sem.‹«

42 Kje je počivala polnost Božanstva? V Božjem Sinu. On je bil razodeti Bog v polnosti.

To je, kakšne so končno porodne bolečine pod temi preroki, zakaj, ker so oni bili
Beseda in so s tem pokazali na to polnost v njih samih - polnost Besede. In potem so
končno sistemi izumrli, dokler Beseda ni postala meso in se nastanila med nami.

Poglejte, kako je bilo to prikazano v Jakobu. Poglejte, kako je bilo to predstavljeno
v Jožefu. Točno tako. Bil je ljubljenec svojega očeta, brez razloga osovražen od svojih
bratov, bil je duhoven in je lahko napovedoval stvari in razlagal sanje. In on si ni mogel
pomagati, tako je bil rojen. Bil je vnaprej določen, da bo takšen, vendar je bil osovražen
od svojih bratov in na koncu prodan za 30 srebrnikov (skoraj 30 srebrnikov) in je bil
obujen ter postavljen na faraonovo desnico. Poglejte, v njegovem zaporu sta bila točaj
in pek. Eden je bil izgubljen in drugi rešen. Jezus v svojem zaporu na križu - eden je bil
izgubljen, drugi je bil rešen. Natanko tako. In potem je bil povišan v nebesa ter sedel na
Božji prestol. In ko se bo ponovno spustil, bo nastopil vzklik: »Pripognite kolena,« in
vsak jezik Ga bo priznal. In ko je Jožef zapuščal prestol in prihajal, je trobenta zvenela
in vsako koleno se je moralo pripogniti. Prihajal je Jožef.

43 Torej, nekega dne bo velika Božja trobenta zatrobila, mrtvi v Kristusu bodo vstali,
vsako koleno se bo pripognilo in vsak jezik bo tej Besedi dal priznanje. Torej, zakaj bo
On pozneje prišel? Po kaj bo On prišel?

Poglejte,  oni  so pripeljali  naprej  to kompletno Besedo,  ki  je  postala meso pod
porodnimi bolečinami prerokov, ki so vzklikali: »On prihaja, On prihaja, on prihaja.«
Torej, oni so bili glede na zgodovino in po Pismu brez preroka 400 let - od Malahije do
Janeza.  Imeli  so  samo  teologe,  duhovnike  in  pastirje.  Sedaj  si  lahko  tukaj
predstavljamo, kakšno gnilo stanje je moralo biti v sistemu tega naroda. Štiristo let brez
neposrednega sporočila od Boga: »Tako govori  Gospod.« Zaradi  tega so duhovniki,
preroki in tako dalje, bili v grozni zmešnjavi. Vse je bilo gnilo.

44 Nato pa nastopi Janez, obljubljeni Elija iz Malahije 3 - ne iz Malahije 4. Bil je iz
Malahije  3,  ker  je  Jezus  povedal  isto  stvar  v  11.  poglavju  Mateja.  Ko so  Janezove
orlovske oči dobile kopreno, (verjamem, da je to izraženo v Pembertonovi Zgodnji dobi),
je on dejal: »Pojdite in Ga vprašajte, če je On Tisti, ali naj čakamo drugega?« Vidite? In
On je dejal… Ko je Jezus poslal svoje učence nazaj, po tistem, ko jim je dejal, da naj
ostanejo v službi in gledajo, kaj se bo dogajalo, je dejal: »Pojdite in Janezu pokažite te
stvari in blagor tistemu, ki se ne bo spotaknil…« Obrnil se je in pogledal svoje učence in
ljudi, katerim je govoril. Dejal je: »Kaj ste šli gledat, ko ste šli, da bi videli Janeza?«
Dejal je: »Ali ste šli gledat človeka v mehko oblečenega?« In je dejal: »Jaz vam pravim,
da so takšni ostali v kraljevi palači.« Dejal je: »Ali ste šli gledat trst, ki ga veter maje?«



PORODNE BOLEČINE 11

Z drugimi besedami, vsako zbadanje, ki je prišlo nanj, ga je pretreslo. »Povem
vam, če boste prišli in se pridružili naši skupini, vam lahko damo boljšo plačo.« Ampak
Janez ne. »Če želite pridigati zoper to in ono, dobro, lahko se pridružite naši skupini.«
Ampak Janez ne.

Dejal je: »Kaj vendar ste šli gledat? Preroka? In povem vam, več kot preroka. Kajti,
če lahko to sprejmete, ta je tisti, o katerem je pisano preko preroka, ki je dejal: ›Glej,
Jaz pošiljam Svojega glasnika pred Tvojim obličjem, ki bo pripravil pot.‹« To je Malahija
3,1.  To ni  Malahija 4,  sploh ne.  V tem je razlika… Kajti,  ko bo Elija  prišel,  bo svet
nemudoma sežgan in pravični bodo hodili po pepelu brezbožnikov.

45 Sedaj bodite pozorni, njegovo sporočilo jih ni nikoli preveč zganilo iz njihovega
cerkvenega  spanja.  Oni  so  pravzaprav  rekli:  »Tam  spodaj  je  neki  neumen  mož,
izogibljite se ga. Sam sebe ima za neumnega. Tam spodaj ljudi potaplja v vodo.« Vidite?
»Nič ne boste našli pri tem starem človeku. Zakaj, on niti nima prave vrste oblačila. On
je ovit z nekakšnimi ovčjimi kožami. Vidite, on je reven kot Jobov puran. Zakaj, kakšen
seminar  je  končal,  kakšno člansko  izkaznico  ima?  Mi  sploh  ne  bomo sodelovali  na
njihovih srečanjih. Pustili mu bomo, da stoji tam spodaj in se izstrada.« Vidite? Svet se
ni dosti spremenil in niti svetovni sistemi. »Toda mi mu bomo dovolili stati tam spodaj.
On nima nobene veljave…«

Veste, zakaj tega ni storil? Spomnite se, njegov oče je bil duhovnik. Toda zakaj ni
sledil usmeritvam svojega očeta, čeprav je bilo to za otroke v tistih dneh običajno? Zato,
ker je tudi on imel nekaj - večje sporočilo. Moral je predstaviti Mesijo, ker je Sveti Duh
tako dejal. Ta majhen ostanek, ki je bil prinesen nazaj skozi Gabrielovo sporočilo, zanj
so tam spodaj vedeli, da bo tako. Tako govorimo o devetletniku, o njem, ki je odšel v
puščavo, ko je izgubil svojega očeta in mater. To, da je on odšel v puščavo, je bilo zato,
ker je moral natančno slišati, ker bi tam v tistih velikih teoloških stavbah govorili: »
Torej, jaz vem, da si ti tisti, ki bi naj naznanil Mesijo. Izaija je naznanil, da boš prišel in
tako boš ti ta glas. Torej, ali ne mislite, da brat Janez tukaj to popolnoma zadovoljuje?«
In on bi lahko bil tako prepričljiv. Toda on se ni nikoli učil o njihovih sistemih. Negovo
sporočilo je bilo preveč pomembno. On je odšel ven, da bi ostal tam v puščavi.

46 Poglejte, njegovo sporočilo ni bilo podobno teološkim. On je uporabljal simbole.
Dejal je: »Oh, vi kačja zalega,« - tako je imenoval te duhovniške kače. Ena od slabših
stvari, ki jih je našel v puščavi (od teh plazečih stvari) so bile kače. In on je mislil: »To
je res najboljša primerjava, ki jo poznam.« Dejal je: »Vi ste generacija gadov. Kdo vas
je opozoril pred prihajajočo jezo? Nikar ne poskušajte reči: ›Mi pripadamo temu in temu,
‹ kajti Bog je sposoben iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke!« Iz teh kamnov - kar je
on našel v puščavi in na rečnem obrežju.

Prav tako: »Sekira (to, kar je on uporabljal v puščavi) je položena na korenine
drevesa. To je to, kar je on videl v puščavi. »Vsako drevo, ki ne prinaša dobrega sadu
(on je vedel, kje je dobil drevo za ogenj, vidite), se poseka in vrže v ogenj.« Iz tega se
naredi les za ogenj. Vidite, njegovo sporočilo sploh ni bilo teološko. Njegovo sporočilo je
bilo v skladu z naravo v puščavi, toda on je imel sporočilo, da naznani in imel je vero v
to sporočilo, da bi dejal: »Prihod Mesija je tako blizu, On je sedaj točno tukaj med vami.
In povem vam, da med vami stoji Nekdo, ki ga vi ne poznate, katerega obuvala nisem
vreden nositi. On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem!«

»Kdo je On, Janez?«

»Jaz ne vem.«

47 Toda nekega dne je prišel mlad mož, prihajajoč dol k reki, človek vsakdanjega
videza, le podoben… Ostareli Janez Krstnik je stal tam čez, ostareli blagoslovljeni prerok,
gledal je preko Jordana in dejal: »Poglejte, tam je Jagnje Božje, ki odvzema greh sveta!
«

»Kako ga ti poznaš, Janez?«

On, ki mi je v puščavi dejal, da naj grem krščevat z vodo, je rekel: »Na katerega
vidiš, da se spušča Duh, On je tisti, ki te bo krstil s Svetim Duhom.«

Njegovo sporočilo ne bi moglo priti s teološkega stališča ali kakšnega človeka -
narejenega z veroizpovednim sistemom. To je moralo priti direktno od Boga!

Zakaj, njegovo sporočilo jih ni preveč pretreslo. Mislili so: »Ah, on govori, da je to
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videl; jaz zelo dvomom v to. Jaz nisem ničesar videl. Jaz sem gledal vse svoje… Jaz
nisem mogel videti ničesar glede tega,« - so govorili duhovniki in ostali. Toda on je to
videl in mi sedaj vemo, da je on to videl. Zagotovo je. Toda, ali ste opazili, kako je to
dobljeno? To jih nikoli ni moglo prebuditi iz sna. Oni so šli naprej in ga obglavili, kar
tako.

48 Ampak to jih ni nikoli prebudilo, vendar je to dobil ostanek - tisti, ki so imeli v sebi
življenje in nekaj teh, ki so pričakovali Gospodov prihod.

In Ana v templju, slepa prerokinja, ki je služila Gospodu z molitvami in potem je
nekega dne, ko je bila v Duhu… In Simeon je prerokoval in dejal (star mož) - dejal je: »
Sveti Duh mi je dejal, da ne bom umrl, dokler ne bom videl Gospodovega Maziljenca.«

»Dobro.« Nekateri od duhovnikov, saj veste so dejali: »Ubogi star siromak. On je
malo izven sebe, saj veste. Zakaj, on je sedaj že z eno nogo v grobu in druga mu drsi.
Zakaj, samo pustite ga pri miru. On je bil  časti vreden star mož, toda on je na nek
način…« Toda, ali vidite, kaj je imel? Bilo mu je razodeto po Svetem Duhu.

To  je  ista  stvar,  kako  je  tega  popoldneva  to  razodeto  vam.  Sveti  Duh  vas  je
pripeljal  sem z nekim razlogom. Za nekaj… Sveti  duh… Poglejte na te duhovnike in
cerkvene ljudi tukaj, od metodistov, baptistov, katolikov in vseh. Njih je premaknil Sveti
Duh. Prišla je ura, ko se Sveti Duh premika nad njimi in oni to sestradano pričakujejo.

49 Potem samo v… Nekoč - saj veste nismo imeli televizije (hvala Gospodu) za ta dan
- oni so bili tam spodaj na hribih Judeje. Tam je bil rojen otrok in pojavila se je zvezda in
tako naprej. Toda po osmih dneh je mati prinesla majhnega otroka, zavitega v plenice.
To so plenice,  jaz vam govorim, to so bile… Oni  niso imeli  nič  za obleči.  To je bila
majhna krpa od jarma nekega vola, jaz govorim, da so to bile plenice. Tukaj prihaja
Jožef in vstopa s tem majhnim otrokom.

Lahko si predstavljam matere, kako stojijo zadaj v oddaljenosti s svojimi majhnimi
otročički  v čipkah in z vsem ostalim, govoreč: »Poglej tja, vidiš? Vidiš,  tam je ona.
Poglej, s tem človekom je bila noseča, tu vstopa, izogibaj se je. Ne približuj se ji.« Še
vedno razmišljajo tako.

Toda Marija, s tem otrokom v svojem naročju: zaradi njihovega mišljenja to ni
delalo nobene razlike. Vedela je, čigav Sin je bil.

50 In tako dela vsak vernik, ki sprejme Božjo Besedo v svoje srce. Ne glede na to, kaj
govorijo sistemi, ti veš, kaj je to. To je Božja obljuba - to ti je bilo razodeto od Svetega
Duha, ko si bil obsijan z Njegovo močjo. Ti veš, kje je to.

Noben človek nima pravice oznanjati evangelija, dokler ni srečal Boga tam zadaj v
pustinji v tem gorečem grmu, kjer ni cerkvenih sistemov, ki bi vam lahko to razložili. Vi
ste bili tam, to se vam je zgodilo. Ne glede na to, kaj pravijo sistemi. Vi ste priča temu!
Aleluja! Počutim se kot star obarvan človek, o katerem sem vam govoril: »Jaz sedaj
tukaj nimam dovolj prostora!« V tem trenutku se počutim zelo navdihnjeno, mislim da je
to v redu - sam Bog se vam je razodel.
51 Simeon je  imel  obljubo,  ko  je  tistega  jutra  sedel  tam v  proučevanju.  Oh,  jaz
predvidevam, morda je bilo vsako jutro prinesenih na stotine otrok - kajti v deželi je bilo
dva in pol milijona Judov in ti otroci so prihajali in veliko jih je bilo rojenih. Vsaka mati je
morala osmi dan prinesti daritev za očiščenje. Sedaj pa vstopa Simeon, ki je sedel tam,
morda je prebiral Izaijeve zvitke, jaz ne vem. Toda na enkrat…

Torej, če vam je Sveti Duh dal obljubo, je Sveti Duh moral to obljubo izpolniti - če
je res Bog. Če nek človek stopi naprej in pove določeno stvar, je Bog ne bo podprl, če to
ni že od začetka v skladu s Pismom; pozabite to. In če človek reče, da je to tako in Bog
tega klub  temu ne podpre,  to  je  še  vedno napačno,  kajti  samo Bog razlaga Svoje
sporočilo. On je sam svoj Razlagalec. Kar On pove, se zgodi in ko Bog nekaj pove, ga
poslušajte, ker je to resnica. To je le zdrava pamet. Če On reče, se zgodi in to se zgodi,
kar reče. To mora biti vedno natančno resnica, ker Bog ne laže.

52 In tako je  Simeon sedel  tam ter  sprejel  svoje  preganjanje.  On je  bil  ostanek.
Poslušal je Janeza. In majhen ostanek tistega dne… In tukaj je sedel ter poslušal iz tega
zvitka, vedoč… Mislim, vedoč, da Janez prihaja, ker je on del ostanka. Beseda mu je bila
razodeta. In naenkrat, ko je ta otrok prišel v tempelj (to je bila naloga Svetega Duha, da
razodene,  da je  otrok tukaj)… In on se je  premaknil  v  Svetem Duhu,  prišel  ven iz
majhne  študijske  sobe,  naravnost  skozi  dvorano,  se  usmeril  k  tej  ženi,  prihajajoč
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naravnost navzdol k ženi, dokler ni prišel tja, kjer je bil ta majhen otrok in kjer so vsi
stali v odmaknjenosti, s svojimi rokami dvignil otročiča in dejal: »Gospod, zdaj odpusti
svojega služabnika v miru, kajti moje oči so videle Tvojo rešitev.«

In v tistem času, v tistem dnevu je bila še ena druga od majhnih izbranih, Ana,
prerokinja. Sedela je tam čez, slepa, v kotu - vstala je v svoji slepoti. Prišla je naprej,
vodena od Duha med vsemi ženskami in gručo ljudi, ven iz templja, dokler ni prišla
naravnost tja, kjer je bil Kristus Otrok. Če je Sveti Duh lahko pripeljal slepo ženo k
Njemu, kaj je potem z binkoštno skupino, ki bi domnevno morala imeti svoj vid? Ne bom
se spuščal dlje, saj veste, dlje od tega.

Poglejte, oh moj, kako to, da mora biti cerkev ponovno v tej strašni zmešnjavi.
Zagotovo mora biti v tem dnevu. Ampak to bo zanihalo ta majhen ostanek, kot sem
dejal.

53 Bodimo sedaj pošteni. Če danes vidimo takšno cerkev v takšnem stanju, ali nismo
ponovno prišli v ta čas? Torej, samo poglejmo na obljubljene stvari iz Svetega Pisma, ki
morajo priti v tem času v cerkev. Mi vidimo, kaj se dogaja v svetu in vidimo, da se svetu
približuje konec. Poglejmo sedaj v cerkev.

Ona (cerkev) je imela porodne bolečine v času Luthra. Torej, mi vemo, da obstaja
sedem cerkvenih dob in sedem glasnikov za te dobe v skladu z Razodetjem. In ko je
Luther moral stopiti naprej, je to cerkev resnično pahnilo v porodne bolečine in to je
rodilo Luthra. To je res.

Po tistem je ponovno padla v težave in to je prineslo rojstvo Wesleya. To je res. In
potem ponovno in rodila se je binkoštna doba. Vsak od teh (vsak izmed glasnikov teh
dob) jih  je  zanihalo nazaj  k  Besedi,  sporočilo  te  dobe,  sporočilo  v  skladu s  Svetim
Pismom. Jaz sem to dobil, izšla bo knjiga o tem - razlaga prvih štirih poglavij Razodetja.
Preberite takoj, ko bomo dobili to natisnjeno. In to odstranjuje senco dvoma o tem, kaj
je  bilo  Luthrovo sporočilo  opravičenja.  Posvečenje  je  naslednji  proces  v  naravnem
rojstvu in potem pridejo binkoštniki. Točno tako.

54 Sedaj poglejte, vsaka doba pretrese cerkev in ji povzroči porodne bolečine. Toda
kaj so storili? Ko so porodne bolečine minile, namesto da bi šli naprej z Besedo, so dobili
združeno  skupino  ljudi,  tako  kot  so  to  bili  prvi.  To  je  res.  Takoj  po  apostolskem
pretresanju vidimo, kako znova odhajajo vstran. Potem smo izvedeli, kako prihaja veliko
drugih, Agab in mnogo teh velikih reformatorjev, vse od začetka. Vsaka doba je naredila
(kot ste to proučevali v Pred-nicejskem koncilu, Nicejskih očetih in podobno in vse to
vidite tam), vsaka doba je bila vsakič pretresena z glasnikom, ki  je prišel  s: »Tako
govori Gospod.«

Ona je sedaj glede na Pismo v najslabšem stanju - bolj kot kdajkoli prej. Mi smo v
Laodicejski cerkveni dobi, v bogati in zaslepljeni cerkveni dobi, ki tega ne ve. Nikoli v
Svetem Pismu ni bilo, da bi Kristus bil izven cerkve, vse do Laodicejske dobe. Ona je v
najslabši dobi. Ona je v najbolj gnilem stanju, ki je kdajkoli bilo. Pravi… Jaz pravim: »
Ničesar ne potrebujem. In ti ne veš, da si gola, uboga, slepa, revna in tega ne veš.« Da,
gospod. Rečeno je: »Svetujem ti, da kupiš od Mene očesnega mazila, da bi lahko odprla
svoje oči.« In to bo zagotovo… Božje očesno mazilo bo v cerkev zagotovo prinesla
Svetlobo, če želi odpreti svoje oči, ker je Bog tako rekel.

55 Poglejte sedaj hitro. Torej, ona je v tej fazi. Brez kakršnega koli dvoma, mi smo v
Laodicejski cerkveni dobi. Njen glasnik je obljubljen v Malahiji 4. On je obljubil, da bo to
storil in sporočilo je, da vrne Besedo nazaj - da vrne ljudi nazaj k Besedi. Rojstvo je tu...
Ona mora biti predana za novo rojstvo v skladu z Malahijo 4.

Danes obstajata v cerkvenem svetu dva sistema - ki delujeta. Sedaj zares dobro
poslušajte. Želim vedeti, če boste na to rekli: »Amen.« Danes obstajata v cerkvenem
svetu dva sistema,  ki  delujeta.  (Jaz  bom to  odvrgel  s  svojih  ramen in  to  bo zame
končano.) Torej, mi vsi vemo, da je to - da je to Božja Beseda in denominacijski sistem.
Obstajata dva sistema, ki delujeta. Tako kot sta bila Jakob in Ezav - prvi je bil po Duhu,
drugi po telesu. In kaj je to? Ezav in Jakob sta se že borila v materini notranjosti, še
preden sta bila rojena. In tako se tudi denominacija in Beseda borita ena proti drugi. To
je bilo, še preden je Luther prinesel prvo reformacijo. Upam, da je to dovolj jasno, da bi
to lahko razumeli. Vidite?

Ti ljudje, če lahko oni to dvignejo in s tem izidejo, lahko ustvarijo več občutka za
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to. Vidite, da bi prinesli to do mesta… Jaz želim le položiti to seme in upam, da bo to
prišlo v življenje.

Poglejte.

56 Vidite, to je vedno bilo tako. To je razlog, zakaj ona prinaša porodne bolečine, ker
se v njej odvija borba. Tam je Ezav - svetovljan, zelo religiozen; in oh, on je v redu -
dober fant, čist, moralen, kolikor jaz vem, toda on ne ve ničesar o prvorojenstvu! On je
rojen na ta način in on je voden na ta način. In Jakob, meni je vseeno, kdo je on, on želi
to prvorojenstvo. On je duhoven! In ta dva sta danes skupaj v maternici cerkve.

Obstaja velik sistem, ki poskuša ustanoviti tako imenovan Svetovni koncil cerkva.
In iz maternice cerkve izhajata dva otroka. Vi si samo označite moje besede! Beseda
mora prinesti Besedo Nevesti Cerkve. Cerkev mora iz sebe prinesti Nevesto Kristusu.
Tisti, ki so zaspali v vseh dobah, bodo izgradili Nevesto, ki izhaja iz Besede in da bi prišli
ven z njo. Tako kot vaša stopala prihajajo k vaši glavi. To samo postaja vse večje in
moraš imeti vse več in več in tako naprej. Tako kot raste telo, tako raste tudi Kristusovo
telo. In na koncu bo prišla k temu glava - to bo glava tega.

Torej, če smo pozorni, kajti vse to je povezano z glavo, glava povzroča premike,
potege.

57 Toda ti sistemi ne bodo izrasli iz tega, kajti to je sistem in on ne more prinesti…
Ljuljka ne more roditi prgišča pšenice. Toda obe sta v isti zemlji, zaliti z isto vodo in pod
isto  sončno svetlobo.  Ena je  Beseda in  druga ni  Beseda.  Med seboj  se  vojskujeta;
vojskovali sta se od prve reformacije in še vedno se vojskujeta.

Torej, ni mi potrebno iti naprej od tega, mar ne? Zagotovo veste, o čem govorim.
Tukaj smo mi. Tu je vaš sistem - v katerem sistemu ste vi?

Samo predstavljajte si sedaj. Če bi živeli v preteklosti, v dobi Božjih prerokov in če
bi Beseda prišla naprej, na kateri strani bi hoteli biti takrat? Dobro, vi ste danes dobili
isto  možnost  izbire.  Ona je  odrejena,  da prinese naprej  popolno Besedo in  Besede
prihajajo k Besedi-Nevesti. Kot je žena del moža (vzeta iz njega), tako bo Cerkev morala
biti Beseda - neomajna Cerkev za vsako besedo v Svetem Pismu. Ne sistemi, dogme ali
karkoli k temu dodanega. To bo morala biti ne-prešuštniška, čista devica, Beseda! Res
je.

58 V dneh Luthrove svetlobe, ko se je cerkev razdelila, Luther… Seveda ona je šla
skozi bolečine. Toda on je prišel naprej s: »Pravični bo živel iz vere! To ni Gospodova
večerja.«

Sedaj smo izvedeli, da je v dneh Johna Wesleya ponovno dobila bolečine in tam je
bil rojen Wesley! Toda kaj je on storil? Odšel je naravnost nazaj, tako kot je to storila
mati.

Potem so v binkoštnih dneh vaši očetje in matere prišli ven iz teh stvari in so to
sovražili! Odšli so ven na ulice, vaše matere so bile brez nogavic na sebi, udarjajoč po
nekem starem vedru in govoreč o krstu v Svetem Duhu - ali po neki stari kitari. Ležali so
na ulicah, na kolovozih - ostajali cele noči v zaporu! In mi smo tako poškrobljeni in se
vračamo nazaj v organizacijo in delamo sami sebi isto umazanijo (vlečejo otroke nazaj v
to) iz katere so oni izšli. Oni bi se obrnili v svojem grobu! Oni bi se vas sramovali. Jaz
vem, da je to ostro, vendar je resnica.

59 Dejali boste: »Mislil sem, da ljubiš ljudi.« Če ljubezen ni korektivna, potem kako bi
lahko vi proizvedli ljubezen? Ljubezen je ta, ki korigira, popravlja in jaz ljubim svet. Jaz
izgorevam za Božjo cerkev. In ko gledam te sisteme, ki vežejo to pod svoje dogme, to je
gnitje in Bog je izrazil svojo Besedo, ki je resnica, toda oni se še vedno držijo tistega.
Amen! To je resnica. Vi veste, da je to resnica, brat, sestra. To je le… To je preprosti
način, kako je to povedano. To ni lomljenje grščine in podobnih stvari, ampak je to
lomljenje in prikaz zdrave pameti. Vi lahko to zagotovo razumete. Dva in dva je štiri,
vidite? Torej, mi vemo, da je to res.

Torej, Beseda mora proizvesti Nevesto.

60 Ampak stari sistem mora obdržati svoje tipe; mora proizvesti Ezava, ki je prodal
svoje prvorojenstvo.

Tukaj to prihaja; jaz to čutim! Upam, da ne mislite, da sem nor, toda če sem, me
samo pustite samega. Jaz se na ta način dobro počutim. Bolje mi je tako, kot na kak
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drug način. Jaz sem lahko nor za svet, toda jaz vem, na čem sem. Jaz vem, kje stojim.

Poglejte, to bo proizvedlo mrtvorojene otroke, sistem klera, ki bo pripeljal skupaj
vse denominacije, da bi proizvedle Ezava, ki sovraži Jakoba. Amen. Jaz upam, da to
vidite. Mrtvorojena, mrtva denominacija - oni gredo vsi skupaj.

Oh, verniki  Besede, predajte se mojemu sporočilu!  Poslušajte me - ne mojega
sporočila, ampak Njegovo Sporočilo, ki ga On jasno razglaša za resničnega. Vi ste od
nekod morali dobiti izbor. Po vsem tem ne morete ostati mirni. Vi se morate odločiti.

61 Se  spominjate  tistega  dne  tam  spodaj  v  Westward  Ho  (tega  jutra  ste  vsi
zajtrkovali), kako mi je Gospod dovolil, da vam pokažem pšenico - kako je zrasla skozi
Luthra, skozi Wesleya, zatem resice in tako dalje? Majhna prebujenja vsake cerkve so
predstavljena v žitni bilki in potem se to vrača nazaj v pšenico, takšna kot je bila in tam
je bila majhna luščina - bila je takšna, kot resnično pšenično zrno. Ko greste ven, da bi
jo pogledali in če ne poznate svoje pšenice, boste rekli: »Tam imate pšenico.« Ampak to
je samo luščina. In potem to luščino odprete in v njej sploh ni pšenice. Tam se najprej
pojavlja majhen poganjek življenja. Vzamete povečevalno steklo in ga pogledate. In ko
so se prvič pojavili  binkoštniki, je bilo to tako podobno, kot je Jezus dejal v Mateju
24,24, da bi zavedli same izbrane, če bi bilo to mogoče.

Kakšen je namen tega? To je zrnu v pomoč. Je to res? Torej, klas… Poglejte sem,
list ni podoben zrnu, ki prihaja ven, tudi klas ni; čeprav je nekoliko bolj podoben, ampak
luščina je skoraj enaka, čeprav ta luščina še ni pšenično zrno. Ona je nosilka pšeničnega
zrna.

62 Ali ne vidite, kako ta sporočila prihajajo s porodnimi bolečinami? Toda življenje
izhaja  natanko  od  tam  in  se  nadaljuje  v  naslednjem  sporočilu.  Življenje  je  izšlo
naravnost iz  Luthra v Wesleyevo sporočilo in naravnost iz  Wesleyevega sporočila v
binkoštno sporočilo. Sedaj je znova čas, da zapusti luščino. V čem je stvar? Obstaja
narava v vseh oblikah, ki izjavlja, da je to resnica.

Torej, ali vidite, zakaj… Vi mislite, da sem nor. Morda sem (kot sem dejal), toda
nekaj je v meni. Jaz tega ne morem zaustaviti, nikoli nisem tega zapustil. To nikoli ni
prišlo po mojem osebnem izboru. To je Bog. In On potrjuje in dokazuje, da je to resnica
- to ustvarja resnico. In ne, kot da bi imel kaj proti Luthru ali Wesleyu ali binkoštnikom
ali baptistom ali proti komu drugemu. To so sistemi, proti katerim sem, kajti Beseda je
proti sistemom - ne proti človeku! Poglejte na te duhovnike in cerkvene ljudi, ki danes
sedijo tukaj. Oni ne bi bili tukaj, če bi poslušali svoje sisteme, vendar so dobili delujoč
pogum Božje Besede, da stopijo naprej in to sprejmejo. Aleluja! To pomeni: »Hvalite
svojega  Boga.«  To  vas  ne  bo  prizadelo.  Amen!  To  pomeni:  »Tako  naj  bo.  Jaz  to
verjamem.« Jaz verjamem in vem, da je to resnica. To je potrjeno kot resnica. Nekega
dne se boste znašli zunaj - morda bo prepozno.

Torej, poglejte, poglejte.

63 Sveto Pismo pravi, da se je Njegova žena ob koncu dobe pripravila. Kako se je
lahko pripravila? Da bi postala Njegova žena. In kaj je naredila? Kakšna oblačila je
obleka? Njegovo lastno Besedo. Oblečena je bila v Njegovo pravičnost. To je to, kar je.
Vidite? Vizija.

Poglejte, pravkar končujemo. Želim povedati to stvar, preden bom končal. To je,
kar  me vodi,  da  vam povem.  Imam: »Tako govori  Gospod.«  Če  bi  človek  hotel  to
povedati brez… Če bi on to postavljal na osnovi svojega osebnega razmišljanja, bi bil
dvoličen in bi zaradi tega moral oditi v pekel. Res je. Če bi on poskušal pridobiti skupino
ljudi,  ugledno  skupino  ljudi,  kot  je  ta  in  jo  poskušal  zavesti,  torej,  bi  bil  hudič  v
človeškem telesu. Bog ga nikoli  ne bi  nagradil.  Ali  mislite,  da bi  Bog hotel  nagradil
hudiča ali laž? Nikoli! Vidite, to gre iznad njihovih glav in tega ne dobijo in On potegne
izbrane ven.

64 Poglejte na vse preroke skozi dobe - kako je On dobil izbrane. Poglejte, če gremo
tja nazaj vse do reformacije, kjer je rimskokatoliška cerkev na grmadi sežgala Ivano
Orleansko, kot da bi bila čarovnica. To je res. Pozneje so ugotovili, da to ni bila, bila je
sveta. Seveda, oni so naredili pokoro - izkopali so telesa duhovnikov ter jih vrgli v reko,
veste, ampak to se ne bo poravnalo v Božjih knjigah. Ne!

Oni so prav tako poimenovali svetega Patrika, vidite, ampak on je približno toliko,
kot  jaz.  Torej,  opazili  smo… Poglejte  njegove  otroke,  poglejte  na  njegovo  mesto,
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poglejte, koliko je ubitih, poglejte na mučeništva in koliko jih je bilo tam ubitih. Poglejte,
ali ni tako? Ampak trditve ljudi, da to ni bilo tako; to je, kar Bog reče in to potrdi kot
resnico. Vse stvari dokaže. Trdno držite to, kar je dobro.

65 Torej, tukaj smo izvedeli, da sem pred nekaj meseci nekega jutra odšel iz hiše in
prišla je vizija. In izzivam kogarkoli tukaj, ki pozna vsa ta leta in pove, ali mi je Gospod
kdaj dovolil reči: »Tako govori Gospod,« če se to ne bi zgodilo. Kdo od vas ve, da je to
resnica? Dvignite svoje roke. Ali bi kdo lahko govoril nasprotno? To je res.

Ne ozirajte se na glasnika, poglejte raje na sporočilo. To je, kaj je to. Ne gre za to.
Ne glejte majhne plešaste glave (saj veste) te osebe, ker je to samo človeško bitje, saj
veste, in mi vsi smo pravzaprav enaki. Toda bodite pozorni, kaj se dogaja. Poglejte na
to, kaj to oznanja.

Bil sem v viziji. Torej, jaz vem, da ljudje govorijo različne stvari in mi vemo, da
veliko od tega ni res. Jaz ne morem odgovarjati za to, kar nekdo drug reče. Odgovarjati
moram za to, kar jaz povem. In jaz lahko samo povem, če je to resnica ali ni in jaz sem
tisti, ki je za to odgovoren in ne, kaj nekdo drug pove. Jaz ne morem nikogar soditi. Jaz
nisem poslan, da bi sodil, ampak da bi pridigal Sporočilo.

66 Poglejte, imel sem predogled cerkve. Bil sem vzet od nekoga, ki ga nisem mogel
videti in bil sem postavljen više, kot na nek podstavek. Slišal sem najslajšo glasbo, ki
sem jo kdajkoli  slišal. In pogledal sem, kjer so prihajali…, ena skupina mladih dam,
približno - videti je bilo, oh, v starosti okrog dvajset let (osemnajst, dvajset) in vse so
imele dolge lase in bile so urejene v različnih oblekah (tip oblek) in v mimohodu so
stopale popolnoma v skladu s to glasbo, kot je le bilo mogoče. In šle so z moje leve
strani okrog tega tako in jaz sem jih gledal. In pogledal sem tja, da bi videl tistega, ki je
govoril z mano, toda nisem mogel videti nikogar.

Potem sem slišal rock'n'roll skupino, ki je prihajala. In ko sem pogledal tja čez z
moje desne strani, so prihajale na ta način (vračale so se nazaj), tu so prihajale cerkve
sveta. In nekatere… Vsaka izmed njih je nosila svoj prapor, od koder so bile - bilo je
videti, kot nekaj najbolj umazanega, kar sem kdajkoli v življenju lahko videl. In ko je
prišla ven ameriška cerkev, je bila to najbolj grozljiva stvar, ki sem jo kdajkoli videl.
Nebeški  oče  je  moj  Sodnik.  Na  sebi  so  imele  te  nepristojne  sive  predpasnike  (kot
nekatere izmed barskih deklet),  brez zadnjega dela tu zgoraj,  držeč to gor kot kos
sivega koščka papirja in podobne domorodskemu plesu - obarvane, kratko ostriženih las,
s prižganimi cigareti in se zvijale, kot da so hodile v rock'n'rollu.

In jaz sem dejal: »Ali je to cerkev Združenih držav Amerike?«

In glas je dejal: »Da, res je.«

67 In ko so šle mimo, so morale to držati na ta način in postaviti papir iza sebe, ko so
odhajale mimo.

Začel sem jokati. Pomislil sem: »Ves moj trud in vse, kar sem naredil in vse, kar
smo mi pridigarji storili skupaj…« In bratje, ne vem, kako močno verjamete tej viziji,
toda to je zame resnica, to je vedno potrjeno, da je resnica. Ko sem to videl in vedel,
kaj se dogaja, je bilo moje srce v meni kot zlomljeno. »Kaj sem naredil? Kako sem lahko
to zgrešil? Jaz sem stal prav na tej Besedi, Gospod, in kako bi jaz lahko naredil…« Mislil
sem: »Zakaj bi mi nedolgo tega dal vizijo in me videl tam?« In dejal sem: »Dobro, ali
bodo morali biti sojeni?«

In On je dejal: »Pavlova skupina prav tako.«

Dejal sem: »Jaz sem pridigal isto Besedo kot on. (Krščanski poslovneži so ponesli
del tega.) In dejal sem: »Zakaj? Zakaj je to moralo biti tako?« In videl sem to skupino
prostitutk, kako gredo mimo - vse so bile oblečene tako in se imenovale cerkev Miss
ZDA. Jaz sem se onesvestil.

68 Potem sem neposredno zaslišal to zares lepo glasbo, ki je ponovno prihajala in
tukaj je prišla ta ista drobna Nevesta, ki je znova šla mimo. On je dejal: »To je tisto, kar
bo kljub temu prišlo ven.« In ko je šla mimo, je bila natanko takšna kot tista, ki je bila
na začetku - stopala je v korak z glasbo Božje Besede in šla mimo. In ko sem to videl,
sem stal tam z obema rokama v zraku in jokal na ta način. In ko sem znova prišel k
sebi, sem stal tam zunaj na svoji verandi in gledal naravnost čez polje. Torej? Ona mora
biti ista Nevesta, iste vrste, zgrajena iz istega materiala, kot je bila na začetku.
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Sedaj berite iz Malahije 4 in poglejte, če nismo določeni, da imamo sporočilo v
zadnjih dneh, ki bo obrnilo srca otrok nazaj k očetom - nazaj k originalnemu sporočilu
Binkošti: Besedo za Besedo. Bratje, mi smo tukaj.

Torej, ta cerkev bi naj dobila znak. In to je zadnji znak, mi to najdemo v Pismu…
Vidite? Torej. V tej Laodicejski dobi je bila velika porodna bolečina. To je rojeno v…
Cerkev se ponovno rojeva.

69 To ne bo nikoli  ponovno organizacija. Vsakdo ve, vedno ko je prišlo sporočilo…
Vprašajte zgodovinarje. Potem ko je sporočilo odšlo, je iz tega izšla organizacija. Oh,
Aleksander  Campbell  in  vsi  drugi,  Martin  Luther  in  ostali  -  oni  so  naredili  iz  tega
organizacijo. In po navadi gre sporočilo približno samo 3 leta - prebujenje. To pa se
premika že 15 let  in  iz  tega ni  nastala  nobena organizacija.  Zakaj?  Luščina je  bila
zadnja. Mi smo na koncu.

Ali vidite porodne bolečine? Vidite, kaj se dogaja? Samo ostanek bo ponesen ven.
Samo ostanek bo prepeljan ven. In zato jočem, se napenjam in potiskam in dajem na
stran vse človeške koristi tega sveta, da bi našel milost pri Bogu in da bi se pomikal
samo v Njegovi Besedi.

Ona je v bolečinah. To je, kar se dogaja. Ona se pripravlja na rojstvo. Ona mora
narediti svoj izbor. Rokopis je na zidu. Mi vidimo, da je zemlja skoraj pripravljena za
odhod. To je res. In mi vidimo cerkev, ona je tako gnila; ona je skoraj pripravljena za
odhod. In porodna bolečina je nad vsem tem - nad svetom in nad cerkvijo. In rojen
mora biti novi svet in rojena mora biti nova Cerkev, ki bo šla proti Mileniju. Mi to vemo.

70 Poglejte. Bog ji daje (in poslušajte to sedaj pazljivo, jaz zaključujem) njen končni
znak, njeno končno sporočilo. Njen končni znak je, da mora priti v stanje, kot je bilo na
začetku. Svet, cerkev… Poglejte, kako je bilo to na začetku, vsa njihova leta brez - od
Malahije do Jezusa. Poglejte na njo skozi vsa ta leta in poglejte to vse nazaj o tem, s
korupcijo, ki je v tem. Poglejte na zemljo, kako je bilo to ob vsakem času, kot je bilo to
v Noetovih dneh in tako dalje. Mora biti na isti način, v istem tipu in mi to vidimo. »Tako
kot je bilo v Noetovih dneh…« Mi vidimo vse te stvari kot primer.

71 In takrat dobimo končni znak.

V Luki, 17. poglavje, 28. vrstica, Jezus govori: »Kot je bilo v dnevih Sodome, tako
bo ob času prihoda Sina Človekovega.« Ker: »Kakor je bilo v času Sodome…« Vidite?

Torej, Jezus je bral to isto Sveto Pismo - isto knjigo Geneze, kot jo beremo mi.
Blizu smo, ne zgrešite tega! Sveto Pismo, ki ga beremo mi, je bral Jezus. In On je svoji
cerkvi dejal: »Poglejte nazaj, da bi videli, kdaj se bodo dnevi Sodome ponovno vrnili -
sprevrženi ljudje, ljudje, ki so izgubili svojo naravnost… Poglejte na homoseksualnost,
kako je danes v porastu. V časopisu sem le pred kratkim… Vi bi morali  priti  v mojo
pisarno in brati pisma mater o njihovih fantih. In homoseksualnost je v porastu, mislim
da je v Kaliforniji 20 ali 30 odstotkov, samo prejšnjo leto. Za veliko skupino, celo za ljudi
iz vlade, je dokazano, da so homoseksualci. Vi ljudje iz vlade to veste. To sem bral v
revijah. In v različnih stvareh, ki se dogajajo, če vi… (Nekdo v skupnosti je začel govoriti
v jezikih in to tudi razložil.)

72 Če imam pravilno razumevanje Svetega Pisma, je to točno to, kar Bog govori, da se
bo zgodilo.  »Naj  tisti,  ki  govori  v  jezikih,  moli,  da bi  lahko tudi  razlagal,« da je to
resnica, da sem vam jaz govoril resnico. Potem je Bog tukaj to potrdil. To je resnica - to
je resnica.

Sedaj poglejte. Kakšno je bilo zadnjo sporočilo, ki ga je Jezus povedal? »Kot je bilo
v dnevih Sodome.« Sedaj poglejte. Malo prej, preden je bil  poganski svet požgan -
ogenj. Sedaj poskušajte razumeti. Kaj se je zgodilo? Tam je bila skupina ljudi, mlačnih
cerkvenih članov, kot Lot in njegova skupina, tam spodaj v Sodomi. In bil je tudi drug
človek, ki je bil izven tega. On že od začetka ni imel nič s tem. To je bil Abraham. Ta, ki
je imel obljubo, da bo dobil sina. Ali razumete? Recite: »Amen.« V redu.

In sedaj,  preden je  prišel  vrhunec uničenja,  se je  Bog prikazoval  Abrahamu v
mnogih obličjih, toda tokrat se mu je prikazal kot človek. On je bil človek. In on je prišel
k Bogu.

Sedaj  boste  rekli:  »To  ni  bil  človek,  to  je  bil  Bog  v  človeku.«  Abraham ga  je
imenoval Elohim - Gospod.



PORODNE BOLEČINE 18

In poglejte. On je sedel s hrbtom obrnjenim proti šotoru in dejal: »Kje je tvoja žena
Sara?«

On je dejal: »Ona je v šotoru izza Tebe.«

On je dejal: »Vrnil se bom k tebi, ko se bo iztekel čas nosečnosti, po obljubi, ki sem
ti jo dal.« Toda Sara se je nasmejala. In On je dejal: »Zakaj se je Sara nasmejala?«
Vidite?

73 Torej, to je tisto, kar se je dogajalo v tistem dnevu. Samo da bi pokazal zadnji
znak, ki ga je videl Abraham…, izbrana skupina, potegnjena ven iz Sodome. (Sedaj ne
spreglejte te primerjave, karkoli delate.) Ta skupina, ki je bila potegnjena ven, že od
samega začetka ni bila v Sodomi. Toda dva angela sta odšla dol v Sodomo in ko sta
prišla tja, najdemo Lota in on je bil na spolzkem terenu - vsepovsod homoseksualnost in
sprevrženost; vi poznate zgodbo. Ampak tam je nekdo, ki je stal z Abrahamom - to je bil
Elohim. Ona dva sta tam spodaj oznanjala Besedo, s pridiganjem Besede sta jih udarila s
slepoto - in niso mogli najti vrat. Tako je tudi danes. Toda Tisti, ki je bil s skupino, ki se
je umaknila, je pred Abrahamom delal  čudeže, da bi  pokazal,  kdo je On, in je bil  z
Abrahamom.

On je dejal: »Zakaj se je Sara smejala (glede tega otroka)?« In Sara je prišla
naprej  ter  rekla,  da se ni  smejala.  On je dejal:  »Ampak, ti  si  se.« In On bi  jo  ubil
natanko na tistem mestu, če ne bi bila del Abrahama. Tako da bi Bog moral ubiti vse
nas,  če  ne  bi  bili  del  Kristusa.  Kristusova  milost  nas  drži  skupaj  -  dvomljivce  in
pokvarjence v Besedi.

74 Toda poglejte. Poglejte, kaj se je zgodilo. Jezus se je obrnil naokrog in dejal: »Tako
kot je bilo v Lotovih dneh, tako bo tudi na koncu časa, ko se bo Sin Človekov začel
razodevati.« Vidite?

Sin Človekov je v Svetem Pismu vedno prerok. Vidite, On prihaja v treh sinovskih
imenih: Sin Človekov, Sin Božji, Sin Davidov. Vidite? In On je izgovoril Svoje ime: Sin
Človekov, ker je bilo to delo, ki ga je opravljal - kot prerok, jasnovidec. In On je dejal: »
V dneh, kot je bilo v Noetovih… Ko se bo Sin Človekov začel razodevati, bo to čas konca.
«

75 Sedaj pa pomislite samo za minuto. Svet ni nikoli imel glasnika čez ves svet… Imeli
smo Finneya, Sankeya, Moodya, Finneya, Knoxa, Calvina in tako dalje - svetovni glasniki
cerkva  v  teh  porodnih  bolečinah.  Toda  nikoli  nismo  imeli  človeka,  ki  bi  prišel  z
mednarodnim sporočilom, vse do tega dne in da bi se njegovo ime končevalo na HAM,
A-B-R-A-H-A-M (Abraham),  (s  šestimi  črkami),  A-B-R-A-H-A-M ima sedem črk.  Mi
imamo danes nekoga z imenom G-R-A-H-A-M s šestimi črkami, toda šest črk je število
sveta, čas stvarjenja. Ali  je svet kdajkoli  imel človeka, ki  bi  pridigal  po svetu (tam
spodaj v svetu) in klical ljudi ven: »Pokesajte se! Pokesajte se! Pogubili se boste, če ne
boste odšli ven!« Do te dobe. Graham, G-r-a-h-a-m. Poglejte, kaj on počne, ko pridiga
Besedo. Opazovalce udarja s slepoto, ko kliče: »Izidite ven!« Božji Glasnik. Jezus je
dejal, da se bo to zgodilo takrat, ko se bo Sin Človekov razodel. Torej, kje je to? Tam v
cerkvenih vrstah, v svetu. In oni so zaradi tega začeli človeka sovražiti.

76 Toda spomnite se, tam je obstajala skupina, ki je bila duhovna skupina - Jakobova
skupina in ne Ezavova skupina. Jakobova skupina je pričakovala Sina, ki ni bil v tem
Babilonu. In oni so sprejeli glasnika. Ali razumete? Abraham - A-B-R-A-H-A-M. Oni so
sprejeli glasnika in ta glasnik… Kaj je bila velika in najbolj izrazita stvar, ki jo je On
storil, da bi pokazal, da so bili na koncu časa? On je razsojal misli, ki so bile v Sarinem
umu. In Jezus, Božji Sin, ki je bil učlovečen, je pokazal, da se bo Božji Duh ob koncu
časa vrnil dol v to majhno izbrano skupino in bo razodel sam Sebe na enak način.

Porodne bolečine. Oh, brat, prosim, poskušaj to razumeti. Potrudi se. Odpri svoje
srce samo za minuto. Glej na Kristusa. Ta isti  Bog je ravno sedaj tu. Ta isti;  On je
obljubil  te  stvari.  In  če  jih  je  obljubil,  je  sposoben  to  tudi  uresničiti.  Za  trenutek
sklonimo svoje glave. Želim, da slovesno razmišljate.

77 Oče, to je sedaj v Tvojih rokah, jaz sem naredil vse, kar sem lahko naredil. Molim,
da bi  Ti  pomagal  ljudem to  razumeti.  Seme je  zasajeno,  izlij  vodo Duha na seme,
Gospod, in ga zalij  za Svojo slavo. Če sem naredil  napako, Gospod, jaz tega nisem
nameraval. Molim, Bog, da bi Ti njihovim srcem to natanko razložil, da bi lahko to videli
in razumeli. Podeli to, Gospod, jaz molim v Jezusovem Imenu. Amen.
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Gospod vas blagoslovi. Jaz vas ljubim. Ta Bog, ki je pridigal to Besedo, je tudi
odgovoren za to Besedo - jaz sem odgovoren le za izgovarjanje tega. On je Tisti, ki
mora to spodbuditi. Ta isti Bog je tu.

Torej, koliko od vas ima potrebo, dvignite roke. Ali je On obljubil, da bo storil te
stvari v zadnjih dneh? Sedaj poglejte na mene. Torej, kot sta dejala Peter in Janez: »
Poglejte na nas.« Vidite, on mu je dejal, glej na ta način. In sedaj vas prosim, da se ne
premikate na okrog, to je zelo… Jaz sem poskušal z vsem svojim srcem, ki je v meni, da
bi bil v resničnem spoštovanju. Vidite, vsak od vas je duh, ko se premikate… Seveda, vi
ste v enotnosti, toda jaz poskušam ujeti vero ljudi.

Neka drobna žena je šla mimo in se dotaknila Njegove obleke, se umaknila in sedla.
Jezus ji je povedal, v čem je bila njena težava in bila je ozdravljena. In sedaj je On
obljubil,  da bo to  ponovno storil,  Sin  Človekov se bo razodel,  kot  je  On to storil  v
Sodomi. Svet je v tem stanju. Cerkev je v tem stanju. Torej, ali Bog drži Svojo Besedo?
Poglejte, ali bo ali ne. Oh, imeli smo znake skakanja, govorjenja v jezikih, preroštva in
tako dalje. Toda počakajte, obstaja drug znak. Oh, mi imamo veliko telesnih imitacij. To
samo naredi, da zasije tisti pravi. En lažni dolar naj bi povzročil, da zasije tisti pravi.

78 In sedaj molite in verjemite. Pozivam vas, da to storite. Glejte in verjemite, kaj
sem vam povedal. Koliko od vas tukaj verjame, da je to resnica? Seveda, kdo ste vi, kje
ste vi. Vsak izmed vas, kolikor vem, vsi ste mi popolni tujci, razen Billya Daucha in
njegove žene, ki sedita ravno tukaj, torej njiju poznam. In mislim, da poznam tukaj tega
mladega pridigarja iz Nemčije, ki sedi tam, brat… In dvoje ali troje ljudi, ki sedijo tukaj.
Nekdo je tam zadaj v občinstvu, poglejte - tja nazaj. Pozivam vas, da verjamete, kar
sem povedal, da je to resnica!

Kaj je glede tega, ko je angel Gospodov prišel tja na reko pred 33 leti in naredil
znamenje? Kako sem vedel, ko me je moj baptistični pastor odstranil iz cerkve. Dejal je:
»Ti si imel nočno moro, Billy.«

Dejal sem: »Nobena nočna mora, dr. Davis. Če je to način, kako si ti… Če je to
stališče, ki si ga zavzel, mi lahko vzameš tudi mojo člansko izkaznico.« Vedel sem, da
mora nekje obstajati  nekdo, ki bo to verjel.  Bog ne bi poslal glasnika, če ne bi bilo
nekoga, ki bi to sprejel. Oh, seveda, ko sem šel tja molit za bolne, je bilo to v redu.
Toda ko vam začnem govoriti resnico o Besedi, potem je to drugače.

Morali bi vedeti, da je bilo tako z vsakim sporočilom.

79 Jezus je bil čudovit, ko je šel v cerkev in ozdravljal ljudi in vse. Toda nekega dne je
sedel in dejal: »Jaz in Moj Oče sva Eno.« Oh, to je povzročilo to. »Če ne jeste mesa Sina
Človekovega in ne pijete Njegove krvi, nimate pravice, da…« On tega ni pojasnjeval. On
je želel videti, kdo bo ostal z Njim. Točno. Kaj menite, skupina doktorjev in ostalih je
dejala: »Ta človek je, zakaj, On je vampir. Jesti Njegovo meso in piti Njegovo kri…« On
tega ni nikoli pojasnjeval. On tega ni nikoli pojasnjeval. Toda kljub temu je ta Beseda
držala te apostole. Ni jim bilo mar, če tega niso razumeli, oni so to verjeli v vsakem
primeru. Vedeli so, ker so videli Božja dela in vedeli so, da je to bilo. On je dejal: »Ta
dela so tista, ki pričujejo o Meni.«

80 Tukaj je žena, ki sedi točno tukaj, dvignila je svojo roko. Torej, lahko me imate za
fanatika, če želite, toda isti Ognjeni Steber, ki je vodil izraelske otroke skozi puščavo, je
natanko nad to ženo.

Spomnite se, Jezus je dejal: »Še malo in svet me ne bo več videl, toda vi me boste
videli. Prihajam od Boga in odhajam k Bogu.« Po njegovi smrti in pokopu je On Judom
dejal: »Jaz…« On je bil Skala v puščavi. On je bil ta Ognjeni Steber - »Jaz Sem, ki Sem
«. Kdo je bil »Jaz Sem«? Ta Ognjeni Steber v gorečem grmu. Ali je to res? In Ta je bil
učlovečen in je bival med nami. On je dejal: »Prihajam od Boga in se vračam k Bogu,« -
v  ureditvi,  da  bi  se  vrnil  v  obliki  Svetega  Duha.  In  sedaj  je  On  tukaj  med  nami.
Znanstvene  slike  so  ga  zaznale.  On  je  tukaj,  da  bi  dokazal  več,  kot  katerakoli
znanstvena slika ali karkoli drugega. On je tukaj, da bi to dokazal, samega Sebe. »Jaz,
Sin Človekov bom razodet v tem dnevu.« Torej, tukaj je On in jaz gledam naravnost na
to. Vi boste dejali: »Ali vi to vidite?« Janez je prav tako to videl, ampak ostali od njih
niso.

81 Poglejte, da bi sedaj to dokazal. Ta žena mi je popolnoma neznana. Še nikoli v
svojem življenju  je  nisem videl.  Toda  nekaj  je  narobe  z  enim od  njenih  udov,  za
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katerega moli. Ali je to res, gospa? Imela si eno operacijo na tem. To je tvoj mož, ki sedi
ob tebi. Vidva nista od tu, vidva sta iz Kalifornije. Imenujeta se Rowan. Vaše želodčne
težave so končane, gospod. Imate težave z želodcem, ali ne? Dobro, vse to je izginilo.
Vaša noga je ozdravljena.

»Tistega dne bo Sin Človekov…«

Tukaj sedi, tu zadaj naravnost nazaj, je en moški. On je črnec, nekaj je narobe z
njegovimi očmi. Delo, ki ga opravlja…, nekaj počne z avtomobili…, polira avtomobile,
avtoličar. Točno. Z vašimi očmi je vedno slabše. Vi ste pravkar začeli verjeti, ali ne?
Nekaj zares nenavadnega se vam je zgodilo. Vaše ime je Fred. To je res. Vaš priimek je
Conn. To je res. Ali sedaj verjamete? Vaše oči vas ne bodo več vznemirjale. Nikoli v
svojem življenju nisem videl tega človeka.
82 Moški  naravnost  tam zadaj,  on ni  od tu -  on je  iz  Kalifornije.  Ima probleme s
hrbtom. Gospod Owens? Gospod Jezus ti dela dobro.

Še nikoli v svojem življenju nisem videl tega človeka. Ne vem nič o njem. Jaz samo
sledim tej  Svetlobi,  ki  se  pomika.  Če  lahko  verjamete,  vse  je  mogoče  tistemu,  ki
verjame.

Mladi  prijatelj  sedi  tukaj -  dobil  je kilo.  Ima očala in sivo obleko. Fred, Bog te
ozdravlja, če to verjameš. Ali boš to sprejel? V redu. Nikoli v svojem življenju ga nisem
videl.

Za njim sedi gospodična Holden. Ima težave z očmi. Ne poznam te žene - nikoli v
svojem življenju je nisem videl in to je res. Vidite? Če lahko verjamete.

Zakaj jočeš, sestrica? Ti imaš živčni zlom, bronhitis, srčne težave. Ti verjameš, da
te bo Bog ozdravil (sediš tam na kocu klopi). Če verjameš z vsem svojim srcem, te bo
Jezus Kristus ozdravil, vse te nervoze bodo odšle vstran od tebe in počutila se boš kot
takrat, ko si bila v dobrem stanju. Hudič ti laže. Ali boš to sprejela? Sedaj dvigni svojo
roko in reci: »Jaz sprejmem to.« Dobro, vse to je končano.

83 Zakaj? Ta cerkev gre skozi porodne bolečine. Ali ne boste sprejeli svoje odločitve v
Njegovi prisotnosti? Jaz sem vam pokazal natančno Besedo - kaj je On dejal, da bo
naredil. Ko sem prečesal skozi to stavbo, vprašujem kogarkoli, ali je kdaj bilo najdeno ali
rečeno ali karkoli že je, in poglejte, če sem jih jaz kdajkoli videl, če sem jih poznal ali
karkoli glede tega. Ali mislite, da bi lahko človek to storil? Popolnoma nemogoče je, da bi
se to zgodilo. In kaj je to? Sin Človekov. »Božja Beseda je ostrejša kakor vsak dvorezen
meč,  presoja duh in  skrivnosti  srca.« Natanko tako,  kot  je  to  bilo  takrat,  ko je  bil
učlovečen tukaj na zemlji v Božjem Sinu. Sedaj je to razodeto od Božjega Sina, ker je
On prišel, da bi poklical Nevesto iz tega sistema.

»Izidite iz tega! Oddvojite se,« pravi Bog. Ne dotikajte se njihovih nečistih stvari. In
Bog vas bo sprejel. Ali ste pripravljeni predati svoje življenje Bogu? Če ste, vstanite na
svoje noge in recite: »Jaz bom z Božjo milostjo to sprejel prav zdaj z vsem, kar je v
meni.«

84 Aleluja! Bodi hvaljen, Bog! Ali Mu verjamete? Potem dvignite svoje roke in molite z
mano. Priznajte svojo krivdo. Porodne bolečine - težko je umreti. Toda umrite ravno
sedaj. Umrite! Pojdite ven iz vaše lastne nevere. Odstranite se od tega. To je Božja
Beseda, ki se je oznanila, tako kot takrat, ko je Jezus prišel na zemljo. To je Jezus
Kristus, ponovno med vami, potrjen.

Abraham je prejel sina takoj zatem (obljubljenega sina), ko se je to zgodilo. Jezus
ponovno prihaja. To je Njegov Duh. On je tako blizu zemlje, tako blizu prihodu, da vas
je pripravljen sprejeti, če ste vi pripravljeni sprejeti to. Sedaj dvignite svoje roke in
molite z mano.

85 Gospod Bog, naj se vsi duhovniki držijo oltarja. Naj ljudje vpijejo. Naj se danes
Ognjeni Steber in dimni Oblak premakne v ljudeh in jih strezni, Gospod, do uresničitve
prisotnosti živega in močnega Boga. Podari to, Gospod. Sprejmi jih. Jaz molim to molitev
za vsakega izmed njih v Imenu Jezusa Kristusa. Izpolni vsakega izmed njih s Svetim
Duhom, tiste, ki nimajo Svetega Duha. Gospod, da bi se prebujenje na teh sestankih, na
teh službah, ravno sedaj razširilo v veliko močno izlitje Svetega Duha. Naj bodo bolni
ozdravljeni, naj slepi spregledajo in hromi sprehodijo. Naj se razodetje živega Boga
prinese v prisotnost ljudi, kot je bilo to tega popoldneva in naj ljudje to sprejmejo. Jaz to
prosim v Imenu Jezusa Kristusa.



PORODNE BOLEČINE 21

Sedaj dvignite svoje roke in Mu dajte slavo in prejmite to, kar ste prosili.
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