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Uvod
Izredna služba Williama Branhama je bil odziv

Svetega Duha na svetopisemske prerokbe iz Malahije 4,5-6,
Luka 17,30 in Razodetja 10,7. To poslanstvo je vrhunec
mnogih drugih prerokb Svetega pisma po vsem svetu ter
nadaljevanje dela Božjega Duha v tem zadnjem času. To
poslanstvo je bilo prerokovano v Svetem pismu, da pripravi
ljudi za drugi prihod Jezusa Kristusa.

Molimo, da bi natisnjena Beseda postala zapisana v
vašem srcu, ko v molitvi prebirate to sporočilo.

Zvočne in prepisane različice z več kot 1100
pridigami, ki jih oznanja William Branham, so na voljo za
brezplačno nalaganje in tiskanje v več jezikih na naslovu

www.messagehub.info
Čeprav so bili vloženi vsi napori, da se zagotovi

zanesljiv prevod, se za najbolj natančen posnetek pridige
obrnite na izvirno angleško avdio datoteko.

To delo je mogoče kopirati in razdeljevati tako dolgo,
dokler je kopirano v celoti in se ne sme spreminjati, deli se
brezplačno.
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Edenski vrt za nevesto in njene dvorjane, za tisoč letni medeni mesec na
zemlji. Kot sta Adam in Eva bila v vrtu in nista dosegla tisoč let, bo sedaj
Jezus, naš zadnji Adam in Njegova Eva (Resnična Cerkev) izpolnila celotni
Božji načrt.

O, kako se Sveto Pismo ponavlja. Kmalu se bo ponovil prizor z Jožefom
in njegovimi brati, ker bo Jezus kmalu prišel.

Ko končujem z Jožefovim simbolom, želim v tem času konca usmeriti
vašo pozornost na še eno stvar. Se spominjate, da je Jožef takrat, ko je stal
pred svojimi brati in Benjamina še ni bilo z njimi, govoril preko prevajalca,
čeprav je dobro poznal hebrejščino. Svojim bratom je govoril v drugem jeziku.
Ste vedeli, da se je prva poganska doba (glava iz zlata, babilonska doba)
končala s sporočilom v jezikih, ki je bilo napisano na zidu? Ta doba se
končuje na enak način. Veliko jezikov v tem dnevu je dodatni dokaz, da so
razdobja poganov končana in da se Bog ponovno obrača nazaj k Izraelu.

On pride kmalu. Alfa in Omega, Prerok, Duhovnik in Kralj, Vse v vsem,
Gospod Bog nad vojskami prihaja kmalu. Da, Gospod Jezus. Eden in Edini
resnični Bog, pridi hitro!

Razodetje Jezusa Kristusa

1. Razodetje Jezusa Kristusa, ki mu Ga je dal Bog, da bi pokazal
Svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Sporočil ga
je po Svojem angelu Svojemu služabniku Janezu.

2. Ta je pričeval za Božjo Besedo in za pričevanje Jezusa
Kristusa: za vse, kar je videl.

3. Blagor tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega
prerokovanja in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem! Kajti
čas je blizu.

4. Janez sedmim Cerkvam, ki so v Aziji: milost vam in mir od
Njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih Duhov, ki stojijo
pred Njegovim prestolom,

5. in od Jezusa Kristusa, ki je zanesljiva Priča, Prvorojenec
izmed umrlih in Vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi
in nas je s Svojo krvjo umil naših grehov

6. ter napravil iz nas kralje in duhovnike za Svojega Boga in
Očeta, Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen.

7. Glej, prihaja z oblaki in videlo Ga bo vsako oko, tudi tisti, ki
so Ga prebodli, in zaradi Njega se bodo bíli na prsi vsi narodi
na zemlji. Da, amen.

8. »Jaz sem Alfa in Omega, Začetek in Konec,« govori Gospod
Bog, »On, ki je, ki je bil in ki pride, Vladar vsega.«

9. Jaz, Janez, vaš brat in z vami soudeležen pri stiski, kraljestvu
in stanovitnosti v Jezusu, sem bil zaradi Božje Besede in
zaradi Jezusovega pričevanja na otoku, ki se imenuje Patmos.

10. Na Gospodov Dan me je navdal Duh in za seboj sem zaslišal
močen glas kakor glas trobente,

11. Kako govori: »Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji,« in,
»Zapiši, kar vidiš v knjigo in pošlji sedmim cerkvam v Aziji: v
Efez, v Smirno, v Pêrgamon, v Tiatiro, v Sarde, v Filadelfijo
in Laodikejo!«

12. Obrnil sem se, da bi videl glas, ki je govoril z menoj. Ko sem
se obrnil, sem zagledal sedem zlatih svečnikov

13. in sredi med svečniki nekoga, ki je bil podoben Sinu
Človekovemu. Oblečen je bil v haljo do tal in prevezan čez
prsi z zlatim pasom.

14. Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna, kakor
sneg, Njegove oči so bile kakor ognjen plamen,

15. noge je imel kakor v pêči razbeljen bron, glas pa kakor glas
mnogih vodá.

16. V desnici je držal sedem zvezd in iz ust Mu je segal oster
dvorezen meč, Njegovo obličje pa je bilo kakor sonce, kadar
žari v vsej svoji môči.
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17. Ko sem Ga zagledal, sem se zgrudil k Njegovim nogam kakor
mrtev. On pa je položil name desnico in rekel: »Ne boj se! Jaz
sem Prvi in Zadnji

18. in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov. Amen! In
imam ključe smrti in podzemlja.

19. Zapiši torej, kar si videl, kar je in kar se bo zgodilo poslej!
20. Skrivnost sedmih zvezd, ki si jih videl v Moji desnici, in

sedmih zlatih svečnikov pa je v tem: sedem zvezd so angeli
sedmih cerkvá, sedem svečnikov pa sedem cerkvá.«

UVOD V PRVO POGLAVJE

Razodetje 1, 1-3:
»Razodetje Jezusa Kristusa, ki mu Ga je dal Bog, da bi pokazal

Svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Sporočil ga je po
Svojem angelu Svojemu služabniku Janezu. Ta je pričeval za Božjo
Besedo in za pričevanje Jezusa Kristusa: za vse, kar je videl. Blagor
tistemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja in
izpolnjujejo, kar je zapisano v njem! Kajti čas je blizu.«

Pisec (ne avtor) te knjige je sveti Janez pobožni. Zgodovinarji se
strinjajo, da je proti koncu svojega življenja živel v Efezu, čeprav je v času
pisanja te knjige bil na otoku Patmos. To ni Janezova življenjska zgodba,
temveč Razodetje Jezusa Kristusa o bodočih cerkvenih dobah. V tretjem verzu
je to imenovano preroštvo, kar pravzaprav tudi je.

Ta knjiga je običajno imenovana kot Razodetje svetega Janeza, vendar
to ni pravilno. To je Razodetje Jezusa Kristusa, dano Janezu za kristjane vseh
dob. To je v celotnem Svetem Pismu edina knjiga, ki je napisana od samega
Jezusa z osebno objavo piscu.

To je zadnja knjiga Svetega Pisma, pa kljub temu govori o začetku in
koncu evangeljskih obdobij.

Torej, grška beseda za razodetje je »apokalipsa«, ki pomeni
»razodetje«. To razodetje je najpopolneje opisano v primeru kiparja, ki
odkriva svoje kiparsko delo, da bi ga razstavil pred gledalci. To je razkrivanje,
razodetje tega, kar je bilo predhodno skrito. Torej, razkrivanje ni samo
razodetje Osebe Kristusa, temveč je to RAZODETJE NJEGOVIH BODOČIH
DEL V PRIHAJAJOČIH SEDMIH CERKVENIH DOBAH.

Pomembnost razodetja po Duhu resničnemu verniku ne more biti
nikoli pretirana. Razodetje je za vas pomembnejše, kot lahko to sami doumete.
Torej, jaz ne govorim o tej knjigi Razodetja in o vas. Jaz govorim o celotnem
RAZODETJU. To je za cerkev izredno pomembno. Ali se spominjate Mateja
16. poglavje, kjer Jezus postavlja učencem tole vprašanje: »Kaj pravijo ljudje,
kdo je Sin Človekov?« Oni so odgovorili: »Eni da si Janez Krstnik, drugi da si
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spominjate, da niso prišli vsi bratje. Jožef je to vedel in je vztrajal, da pridejo
pred njega vsi bratje, drugače se jim ne bi mogel razkriti. Na koncu so privedli
tistega, ki je manjkal, malega Benjamina. Ravno mali Benjamin, Jožefov pravi
brat, je bil tisti, ki je v njegovi duši vnel ogenj. In ko naš Jožef, sam Jezus
pride k ljudem, ki so upoštevali Božje zapovedi in kateri so se vrnili v
Palestino, se bo v Njegovi duši vnel ogenj. Mali Benjamin simbolizira
144.000 Izraelcev iz vseh delov sveta, ki so se vrnili v Palestino po svojo
odkupitev. Oni bodo stali tam v pripravljenost sprejeti Njega, za katerega bodo
vedeli, da je Večno Življenje. Dejali bodo: »To je naš Bog, ki smo Ga čakali.«
Takrat bodo videli Njega, ki so Ga prebodli. In zaprepadeni bodo zavpili: »Od
kje so prišle te grozljive rane? Kako se je to zgodilo?« In ječali bodo in jokali,
vsaka družina posebej, vsakdo v agoniji in žalosti posebej.

Kje bo torej poganska Cerkev v času, ko se bo Jezus razodeval svojim
bratom? Spomnite se, da je Jožefova nevesta z dvema otrokoma bila v palači,
ker je Jožef ukazal: »Naj me vsi zapustijo. Odpeljite vse izpred mene!« Na tak
način je bila poganska nevesta skrita v Jožefovi palači. Kam bo poganska
Cerkev odšla v času vzetja? V palačo. Nevesta bo vzeta z zemlje. Pred veliko
stisko bo vzeta za srečanje z Gospodom v zraku. V obdobju 3,5 let, dokler se
bo izlival povračilni Božji srd, bo na veliki Jagnjetovi večerji. Takrat se bo On
vrnil, puščajoč svojo nevesto v »HIŠI SVOJEGA OČETA,« in se dajal
prepoznavati svojim bratom. V tem istem času bo antikristova zaveza, ki so jo
Judje sklenili z Rimom, prekršena. Rim in njegovi zavezniki bodo takrat
poslali svoje čete, da bi uničili vse Boga boječe, Jude v Besedi. Toda, ko bodo
prihajali proti mestu, da bi ga uničili, se bo na nebu pojavil znak prihoda Sina
Človekovega s Njegovo močno vojsko, da uniči njih, ki so uničevali zemljo.
Takrat ko je sovražnik pregnan, pride Jezus in se predstavi 144.000-čim.
Gledajoč Njegova močna dela rešitve, so spoznali Njegovo silo. Ko pa še
bodo videli Njegove rane, vedoč da so Ga vse do tega trenutka zavračali, jih
bo tako presunilo, da bodo zajokali v agoniji groze in strahu, ravno tako, kot
so v preteklosti to storili njihovi bratje pred Jožefom in se močno prestrašili,
da bodo ubiti. Ampak, kot je dejal Jožef: »Nikar se ne jezite nase. Bog je bil v
vsem tem. V redu je. Storil je to, da obvaruje življenje.« Ravno tako bo Jezus
miroljubno in z ljubeznijo govoril njim.

Zakaj so Judje zavrgli Jezusa? V vsem tem je bil Bog. To je bil edini
način, da izpelje pogansko nevesto. On je umrl na križu, da obvaruje življenje
poganske Cerkve.

Torej, ti 144.000 niso v nevesti. V Razodetju 14, 4 so oklicani za deviške
in spremljajo Jagnje, kamorkoli gre. Dejstvo, da se niso omadeževali z
ženami, kaže na to, da so evnuhi (Matej 19, 12). Evnuhi so bili stražarji
nevestinih prostorov. Bili so dvorjani. Ali opazite, da ne sedijo na prestolu,
temveč so pred prestolom. Ne, oni niso v nevesti, ampak bodo v slavni
vladavini Tisočletnega kraljestva.

In potem vidimo, ko so poslednji iz Izraela pridruženi Gospodu v ljubezni
in ko je sovražnik uničen, bo Bog pripravil Svojo sveto goro, svoj novi



22 RAZODETJE JEZUSA KRISTUSA

umrl, duhovno, a drugemu je bilo dano življenje. In bodite pozorni, ko je bil
Jezus snet s križa, je bil povzdignjen v nebo in sedaj sedi na desnici velikega
Duha Jehove in nihče ne more priti k Bogu, razen po Njem. Obstaja EN
posrednik med Bogom in ljudmi in On je vse, kar potrebujete. Ni Marije, niti
svetnikov, samo Jezus.

Če nadaljujemo s tem simbolom, ki ga najdemo v Jožefu, bodite pozorni
kako je vse, kar je naredil v Egiptu, uspevalo. Njegova prva služba z
načelnikom je uspevala. Celo v zaporu je vse uspevalo. Ko se bo Jezus vrnil,
bo puščava vzcvetela kakor roža. On je »Sin uspeha«. Tako kot ni nobena
doba uspevala tako, kot tista pod Jožefom, tako prihaja za to zemljo čas
takšnega blagoslova, kakršnega svet še ni nikoli videl. Vsak od nas bo lahko
sedel pod svojo lastno smokvo, se smejal, veselil in za vedno živel v Njegovi
prisotnosti. V Njegovi prisotnosti je polnost radosti in na Njegovi desnici
blaženost za vedno. Slava Bogu.

Bodite pozorni, kamorkoli je Jožef šel, so njegov prihod najavili z
zvokom trobente. Ljudje bi vzklikali: »Pripognimo kolena pred Jožefom!« Ne
glede na to, kaj bi človek počel, ko se bi oglasila trobenta, bi pokleknil.
Mogoče je na ulici kaj prodajal, segal po denarju, vendar se je moral v
trenutku, ko se je ta trobenta oglasila, ustaviti in poklekniti. Če je bil izvajalec
ali igralec, je moral ob zvoku trobente, ki je najavila njegovo prisotnost, svojo
predstavo prekiniti in pred Jožefom poklekniti. In v enem od teh dni se bo vse
zaustavilo, zatrobila bo Božja trobenta, mrtvi v Kristusu bodo vstali in jutranja
zarja bo zasijala z večnim sijajem in vedrino. Takrat bo vse pokleknilo, ker je
pisano: »Zato ga je Bog povzdignil nad vse in Mu podaril Ime, ki je nad
vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno bitij v
nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus
Gospod, v slavo Boga Očeta.« Filipljanom 2, 9-11.

V tem simbolu Jožefa bi vas rad opozoril na še eno slavno odkritje. Jožefu
je bila, medtem ko je bil v Egiptu, dana poganska nevesta in z njo je dobil
družino z dvema sinovoma, Efrájimom in Manásejem. Jožef je prosil svojega
očeta, da ta dva dečka blagoslovi. Postavil jih je pred Jakoba, tako da bi
prvorojenec Manáse bil z Jakobove desne strani, Efrájim pa z leve. In ko bi jih
Jakob moral blagosloviti, je prekrižal svoje roke tako, da je desna roka padla
na mlajšega. Jožef je zaklical: »Ne tako oče. Tale, tebi na desni je prvorojeni.«
Ampak Jakob je dejal: »Bog je prekrižal moje roke.« V tem simbolu vidimo,
da je blagoslov, ki je pripadal prvorojenemu (Judu), bil dan mlajšemu
(poganu), preko križa (prekrižane roke) Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslov
prihaja preko križa. Galačanom 3, 13-14: »Kristus pa nas je odkupil od
prekletstva postave tako, da je za nas postal prekletstvo. Pisano je namreč:
Preklet je vsak, kdor visi na lesu. To se je zgodilo zato, da bi Abrahamov
blagoslov prešel v Kristusu Jezusu k poganom in da bi mi po veri prejeli
obljubo Duha.« Abrahamov blagoslov je prišel preko križa na pogane. Judje
so križ zavrgli, zato je Jezus dobil pogansko nevesto.

Vrnimo se sedaj k zgodbi o Jožefovem srečanju s svojimi brati. Se
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Elija, tretji da si Jeremija ali eden izmed prerokov.« On jim odgovori: »In vi?
Kaj pa vi pravite, kdo sem jaz?« In Simon Peter je odgovoril rekoč: »Ti si
Kristus, Sin živega Boga.« Jezus mu odgovori in reče: »Blagoslovljen si ti
Simon Jonin sin, ker ti to ni razodelo telo in kri, temveč Moj Oče, ki je v
nebesih. Jaz ti rečem: „Ti si Peter in na tej skali bom zgradil Svojo cerkev in
peklenska vrata je ne bodo premagala.“« Rimo-katoličani govorijo, da je
cerkev zgrajena na Petru. Vendar je to resnično telesno razmišljanje. Le kako
bi mogel Bog zgraditi cerkev na tako nestabilnem človeku, ki se je odrekel
Gospoda Jezusa in se celo med tem početjem zaklinjal? Bog ne more zgraditi
Svoje cerkve na nobenem človeku, ki je rojen v grehu. Tudi ni bila nekakšna
skala, ki bi ležala nekje tam in bi Bog posvetil zemljo na tem mestu. Tudi ne,
kakor govorijo protestanti, da je cerkev zgrajena na Jezusu. To je bilo
RAZODETJE. Preberite to tako, kot je napisano: »Telo in kri ti tega nista
RAZODELA, TEMVEČ TI JE TO RAZODEL MOJ OČE in NA TEJ SKALI
(RAZODETJU) BOM ZGRADIL SVOJO CERKEV: »Cerkev je zgrajena na
RAZODETJU, na ›Tako govori Gospod.‹«

Kako je Abel vedel, kaj storiti, da bi Bogu prinesel pravilno žrtev? Po
veri je prejel razodetje o krvi. Kajn ni dobil takšnega razodetja (čeprav je imel
zapoved) tako, da ni mogel prinesti pravilne žrtve. Razlika je bila v razodetju
Boga in to je Abelu dalo večno življenje. Torej, vi bi lahko vzeli to, kar govori
pastor, ali kaj se poučuje na seminarjih, čeprav vas mogoče poučujejo na
zgovoren način, pa vendar, dokler vam Bog ne razodene, da Jezus je Kristus in
da je kri tista, ki vas čisti in da je Bog vaš REŠITELJ, nikoli ne boste imeli
večnega življenja. To je duhovno razodetje, ki to dela.

Dejal sem, da je ta knjiga Razodetja, razodetje Jezusa in tega, kar On
dela v cerkvah v teh sedmih dobah. Ona je razodetje, ker niti učenci sami niso
poznali teh zapisanih resnic. Pred tem jim ni bila razodeta. Se spomnite, da so
v knjigi Apostolskih del prišli k Jezusu in ga vprašali: »Ali boš v tem času
obnovil Izraelsko kraljestvo?« On jim odgovori: »Ni vaša stvar, da bi vedeli za
čase in trenutke.« Ti ljudje so še vedno mislili, da ima Jezus zemeljsko
kraljestvo. Vendar je moral On zgraditi duhovno kraljestvo. Celo On jim ni
mogel reči o Svojem položaju v njem, ker mu Oče tega še ni razodel. Toda
sedaj, po Njegovi smrti in vstajenju, v tem določenem času Njegove
posredniške službe, more On v tem Razodetju Janezu razkriti samega Sebe,
kaj bo Njegova slava in prisotnost v cerkvi pomenila in kako bo delovala.

V tem Razodetju nam On govori, kakšen bo hudičev konec. Govori,
kako bo postopal s hudičem in ga vrgel v ognjeno jezero. Odkriva konec
hudodelcev, ki sledijo Satanu. In Satan to sovraži.

Ali ste že kdaj opazili, kako Satan sovraži dve knjigi Svetega Pisma
bolj kot ostale? On preko liberalnih teologov ali tako imenovanih
znanstvenikov, vedno napada knjigo Geneze in knjigo Razodetja. V obeh
knjigah najdemo Satanov izvor, njegove strašne poti in njegovo uničenje. Zato
jih napada. On sovraži, da bi bil razkrit in v teh knjigah je razkrit natanko
tako, kakršen je. Jezus je dejal o Satanu: »On nima deleža v Meni in Jaz
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nimam deleža v njem.« Hudič bi želel dokazati ravno nasprotno, a ne more,
zato dela vse kar lahko, da bi uničil zaupanje v Besedo. Toda takrat, ko cerkev
ne verjame Satanu in verjame Razodetju Besede od Duha, je vrata pekla ne
morejo premagati.

Če nimate nič proti, mi dovolite, da tukaj povem nekaj iz svoje lastne
službe. Vsi veste, da je ta dar v mojem življenju nadnaraven. To je dar, s
katerim lahko Sveti Duh prodre v bolezni in misli človeških src in v ostale
skrite stvari, ki jih lahko pozna samo Bog in mi jih zatem razodene. Želel bi,
da bi lahko stali z mano in videli obraze ljudi, ko Satan ve, da bo razkrit.
Vsekakor ne govorim o ljudeh. To je pravzaprav to, da je Satan prevzel oblast
nad njihovimi življenji skozi greh, ravnodušnost in bolezen. Ampak morali bi
videti njihove obraze. Satan ve, da bo razkrit in prihaja do najbolj nenavadnih
sprememb v izrazih obrazov ljudi. Satan se boji. On ve, da je Božji Duh
pripravljen ljudem razodeti njegova dela. Zato on tako sovraži ta srečanja.
Satan sovraži, ko se kličejo imena in se odkrivajo bolezni. Torej, kaj je to? To
ni branje misli, to ni telepatija, niti vedeževanje. To je RAZODETJE s Svetim
Duhom. To je edini način, s katerim morem to vedeti. Seveda, telesni um bo to
poimenoval kakorkoli, razen s Svetim Duhom.

Dovolite mi, da vam pokažem drugi razlog, zaradi katerega Satan
sovraži to Knjigo Razodetja Jezusa Kristusa, dano cerkvi. On ve, da je Jezus
Kristus isti včeraj in danes in za vedno in da se On ne menja. On ve to bolje,
kot devetdeset procentov teologov. On ve, glede na to, da je Bog v Svoji
naravi nespremenljiv, da je nespremenljiv tudi v Svojih poteh. Satan z
gotovostjo ve, da je originalna cerkev iz dneva Binkošti z Božjo silo (Marko
16. poglavje v delovanju) RESNIČNA CERKEV, za katero Jezus trdi, da je
Njegova. Vse ostalo je lažno. Mora biti.

Torej, zapomnite si to. Kristus je v resnični Cerkvi nadaljevanje knjige
Apostolskih del. Knjiga Razodetje pa kaže, kako bo duh antikrista prišel v
cerkev z namenom, da bi jo oskrunil, jo naredil mlačno, formalno in brez sile.
Razkriva Satana s tem, da razodeva njegova dela (poizkus uničenja Božjih
ljudi in povzročanje dvoma v Božjo Besedo) vse do časa, ko je vržen v
ognjeno jezero. On se bori proti temu. Tega ne more prenesti. On ve, če ljudje
prejmejo RESNIČNO RAZODETJE RESNIČNE CERKVE in tega kar ona je,
za kaj se ona zavzema in da ONA MORE DELATI VEČJA DELA, da bo ona
nepremagljiva vojska. Če v okviru krščanske cerkve dobijo resnično razodetje
o dveh duhovih in z Božjim Duhom prodrejo ter se uprejo duhu antikrista, bo
Satan pred njo brez moči. On bo brez dvoma onemogočen danes, kot tudi
takrat, ko se je Kristus uprl vsakemu njegovemu naporu, da bi Ga v puščavi
nadvladal. Da, Satan sovraži razodetje. Toda mi ga ljubimo. Z resničnim
razodetjem v naših življenjih nas vrata pekla ne morejo nadvladati, temveč
bomo mi nadvladali njih.

Spomnite se, da sem na začetku tega sporočilo omenil, da je ta knjiga,
ki jo proučujemo, resnično razodetje samega Jezusa v cerkvi in Njegovega
delovanja v bodočih dobah. Zatem sem omenil, da je potreben Sveti Duh, da
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svoje svetilke (simbol telesa ali rezervoarja za olje), dokler ni bilo prepozno.
To ne pomeni, da to niso bili dobri ljudje. Bili so »device« in to označuje
visoki moralni red. Ampak niso imeli olja v svojih svetilkah in bili so vrženi
tja, kjer je bil jok in škripanje z zobmi.

Najdimo simbol vsega tega v 1. Mojzesovi knjigi v 45. poglavju, kjer
Jožef sreča svoje brate v Egiptu in se jim odkrije. 1. Mojzesova 45, 1-7:
»Tedaj se Jožef ni mogel več premagovati vpričo vseh, ki so stali pri njem.
Zaklical je: “Pošljite ven vse moje ljudi!” Tako ni bilo nikogar pri Jožefu, ko
se je dal spoznati bratom. Potem je glasno zajokal, tako da so slišali Egipčani
in slišala je faraonova hiša. Jožef je rekel bratom: “Jaz sem Jožef! Ali moj oče
še živi?” Bratje pa mu niso mogli odgovoriti; tako so osupnili pred njim.
Potem je Jožef rekel svojim bratom: “Stopite bliže k meni!” In ko so se mu
približali, je rekel: “Jaz sem Jožef, vaš brat, ki ste ga prodali v Egipt. Toda
zdaj se nikar ne žalostite in si ne očitajte, da ste me prodali sem! Kajti Bog me
je poslal pred vami, da vas ohrani pri življenju. Že dve leti vlada lakota v
notranjosti dežele in bo še pet let, ko ne bodo ne orali ne želi. Zato me je Bog
poslal pred vami, da vam zagotovi ostanek v deželi, da vas ohrani pri življenju
za veliko rešitev.”«

Torej, ali se to ne ujema zelo lepo z Zaharijo 12? Ko to dvoje primerjamo,
moramo dobiti natanko isto.

Ko je bil Jožef še zelo mlad, so ga bratje sovražili. Zakaj so ga bratje
sovražili? Zato, ker je bilo to po Pismu. Ni si mogel pomagati, da je videl te
vizije. Ni si mogel pomagati, da je imel sanje in jih razlagal. To je bilo v njem.
Ni mogel prikazati ničesar drugega, razen tega, kar je bilo v njem. Ko so ga
njegovi bratje sovražili, je bilo to brez razloga. A njegov oče ga je ljubil.
Njegov oče je bil prerok in je to razumel. To je popoln simbol Kristusa. Bog
Oče je ljubil Sina, ampak bratje (pismouki in farizeji) so Ga sovražili zato, ker
je lahko zdravil bolne, delal čudeže in prerokoval prihodnost, imel vizije in jih
razlagal. To ni bil razlog, da Ga sovražijo, pa vendar so Ga sovražili in isto kot
Jožefovi bratje, sovražili so Ga brez razloga.

Spomnite se, kako so Jakobovi sinovi postopali z Jožefom. Vrgli so ga v
vodnjak. Vzeli so njegovo pisano ogrinjalo, ki mu ga je dal njegov oče, jo
namočili v kri in s tem zavedli očeta, da bi pomislil, da je dečka ubila neka
žival. Prodali so ga nekim trgovcem s sužnji, ga odvedli v Egipt in tam je bil
prodan načelniku. Načelnikova žena ga je pod lažno obtožbo zaprla, ampak
čez nekaj časa je njegova preroška sposobnost pritegnila pozornost faraona in
bil je povišan do faraonove desnice s takšno avtoriteto, da ni mogel nihče
pristopiti k faraonu, razen po Jožefu.

Preučimo Jožefovo življenje, ko je bil v Egiptu, ker ga tam vidimo kot
popoln simbol Kristusa. Ko je bil v načelnikovi hiši, je bil lažno obtožen,
kaznovan in zaprt brez razloga. Natanko tako, kot so ravnali z Jezusom. V
zaporu je razložil sanje točaja in peka, ki sta bila zaprta skupaj z njim. Točaj je
bil vrnjen v življenje, a drugi je bil obsojen na smrt. Kristus je bil zaprt na
križu, zapuščen od Boga in ljudi. Na vsaki strani je bil razbojnik – eden je
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»Glej, prihaja z oblaki in videlo Ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so
Ga prebodli, in zaradi Njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na
zemlji. Da, amen.«

On prihaja. Jezus prihaja. Bog prihaja. Prerok prihaja. Duhovnik in
kralj prihajata. VSE V VSEM prihaja. Da, Gospod Jezus pridi hitro. Amen.

On prihaja. On prihaja na oblakih, oblakih slave, kot takrat, ko je bil
viden na Gori spremenjenja in medtem ko Ga je obdajala Božja sila, je
Njegova obleka žarela. In videlo Ga bo VSAKO oko. To pomeni, da to ni
Vzetje. To je takrat, ko prihaja prevzemat Svoje pripadajoče mesto Vladarja
sveta. To je trenutek, ko Ga bodo objokovali tisti, ki so Ga s svojimi
cerkvenimi verovanji in denominacijskimi doktrinami prebodli in vsi ljudje
bodo zaradi Njega, ki je Beseda, od strahu zajokali.

To je zgodba razodetja Zaharije 12, 9-14. Zaharija je to prerokoval
pred približno 2500 leti. A to se mora zgoditi vsak čas. Poslušajte: »Tisti dan
bom iskal vse narode, ki prihajajo nad Jeruzalem, da jih pokončam. Nad
Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema pa bom razlil Duha naklonjenosti in
prošenj. Ozirali se bodo Name, na tistega, ki so Ga prebodli…« Torej, kdaj se
evangelij vrača k Judom? To je, ko se konča dan poganov. Evangelij je
pripravljen, da se vrne k Judom. O, ko bi vam le mogel reči nekaj, kar se bo
kmalu zgodilo, natanko v tem našem dnevu. Ta velika stvar, ki se bo kmalu
zgodila, se bo nadaljevala v Razodetje 11 in bo dvignila ti dve priči, dva
preroka, Mojzesa in Elijo, da se Evangelij vrne nazaj k Judom. Mi smo
pripravljeni na to. Vse je na svojem mestu. Tako kot so Judje prinesli
sporočilo poganom, ga bodo pogani na enak način vrnili Judom in prišlo bo
Vzetje.

Torej, spomnite se, kaj smo prebrali v Razodetju in v Zahariji. Oboje
prihaja takoj za stisko. Cerkev Prvorojenega ne gre skozi stisko. Mi to vemo,
Sveto Pismo tako uči.

V tem času govori, da bo Bog izlil Svojega Duha na Izraelov dom. To
je tisti Duh, ki je bil izlit na pogane v njihovem dnevu. »Ozirali se bodo name,
na tistega, ki so Ga prebodli in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za
edincem in bridko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Tisti dan bo
nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu, kakor žalovanje za Hadád Rimónom na
megídski ravnini. Žalovala bo dežela, vsaka rodbina posebej: rodbina
Davidove hiše posebej in njihove žene posebej, rodbina Natánove hiše posebej
in njihove žene posebej…« in vsaki dom posebej, ko pride On v Svojem
drugem prihodu na oblakih slave. Ti Judje, ki so Ga prebodli, Ga bodo videli,
kot je v drugem citatu Pisma rečeno: »Kje si dobil te rane?« In On bo dejal:
»V domu mojih prijateljev.« Ne samo, da bo to čas objokovanja za Jude, ki so
Ga zavrgli kot Mesijo, temveč bo to čas objokovanja tudi za tiste izmed
poganov, ki so ostali in so Ga zavrgli kot Rešitelja tega dne.

To bo objokovanje in ječanje. Uspavane device bodo ječale. One
predstavljajo cerkev, ki je odklonila oskrbo z oljem (simbol Svetega Duha) za
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bi nam dal razodetje, sicer nam ga drugače ne bo uspelo dobiti. S povezavo
teh dveh misli boste videli, da ni dovolj samo redno proučevanje in
razmišljanje, da bi ta knjiga postala resnična. Potrebno je delovanje Svetega
Duha. To pomeni, da knjiga ne more biti odkrita nikomur drugemu, razen
posebni vrsti ljudi. Potreben je nekdo s preroškim vpogledom. Potrebna je
sposobnost to slišati od Boga. Potrebno je nadnaravno navodilo in ne samo
proučevalec, ki primerja verz z verzom, čeprav je tudi to dobro. Toda
skrivnost zahteva poučevanje od Duha ali pa ta nikoli ne postane jasna. Kako
nam je samo potrebno slišati od Boga, se odpreti in se predati Duhu, da bi
slišali in vedeli.

Kot sem že dejal, je ta knjiga (Razodetje) dovršitev Pisem. Celo v
kanonu Pisem je pravilno nameščena - na koncu. Sedaj vam je jasno, zakaj je
rečeno, da je blagoslovljen vsak, ki jo bere ali celo sliši. Prav Božje razodetje
vam bo dalo avtoriteto nad hudičem. In lahko razumete, zakaj bodo tisti, ki kaj
dodajo ali odvzamejo od nje, prekleti. To mora biti tako, kajti kdo lahko kaj
doda ali odvzame popolnemu Božjemu razodetju in potem premaga
sovražnika? To je tako enostavno. Nobena stvar nima takšne zmagovalne sile,
kot razodetje Besede. Vidite? V tretjem verzu je proglašen blagoslov za tiste,
ki dajo tej knjigi posebno pozornost. Jaz mislim, da to kaže na starozavezni
običaj, v katerem so duhovniki zjutraj skupnosti brali Besedo. Vidite? Veliko
jih ni znalo brati, zato so jim morali brati duhovniki. Vse dokler je bila to
Beseda, je bil prisoten blagoslov. Ni bilo pomembno ali je bila brana ali
poslušana.

»Čas je blizu.« Prej čas ni bil blizu. V modrosti in Božjem načrtu to
močno razodetje (četudi Bogu popolnoma znano) do takrat ni moglo iziti. S
tem takoj zvemo o principu – Božje razodetje za vsako dobo lahko pride
izključno v tej dobi in v odrejenem času. Poglejte zgodovino Izraela. V
zgodovini je Božje razodetje prišlo Mojzesu samo v odrejenem času, še
natančneje, prišlo je, ko so ljudje zaječali k Bogu. Sam Jezus je prišel v
polnosti časa, On, ki je bil popolno Razodetje Božanstva. In v tej (laodicejski)
dobi bo Božje razodetje prišlo ob svojem času. Ne bo oklevalo, niti
prehitevalo. Razmislite o tem in bodite zelo pozorni, ker smo danes ob koncu
časa.

POZDRAV

Razodetje 1, 4-6:
»Janez sedmim Cerkvam, ki so v Aziji: milost vam in mir od

Njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih Duhov, ki stojijo pred
Njegovim prestolom, in od Jezusa Kristusa, ki je Zvesta priča,
Prvorojenec izmed umrlih in Vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas
ljubi in nas je s Svojo krvjo umil naših grehov ter napravil iz nas
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kralje in duhovnike za Svojega Boga in Očeta, Njemu slava in oblast
na veke vekov. Amen.«

Beseda Azija dejansko pomeni Mala Azija. To je majhna zemeljska
površina, velikosti približno kot Indiana. Sedem cerkva s tistega področja je
bilo izbranih izmed vseh ostalih cerkva na poseben način na osnovi njihovih
značilnosti, istih značilnosti, ki se bodo stoletja pozneje pojavile v zaporednih
dobah.

Sedem Duhov pred prestolom je Duh, ki je bil v vsakem od sedmih
glasnikov in jim je dal pridigarsko službo za čas, v katerem so živeli.

Torej, vsi ti izrazi: »od Njega, ki je«, »ki je bil«, »in ki pride«,
»Zanesljiva priča«, »Prvorojenec izmed umrlih«, »Vladar nad kralji zemlje«,
»Alfa in Omega«, in »Vsemogočni«, so nazivi in opisi ENE IN ISTE OSEBE,
ki je Gospod Jezus Kristus, torej Njega, ki nas je s Svojo lastno krvjo očistil
naših grehov.

Božji Duh se v Janezu izraža z namenom, da bi predstavil najvišjo
Božanstvo Jezusa Kristusa in razodel Božanstvo kot ENEGA Boga. Danes
obstaja velika zmota, da namesto enega obstajajo trije Bogovi. To razodetje,
kakor je dano Janezu po Jezusu samem, to zmoto popravlja. Ne gre za tri
Bogove, ampak za enega Boga s tremi službami. Obstaja EN Bog s tremi
nazivi: Oče, Sin in Sveti Duh. To mogočno razodetje je tisto, kar je imela
prvotna cerkev in mora biti obnovljeno v tem zadnjem dnevu, skupaj s
pravilno formulo vodnega krsta.

Toda sodobni teologi se ne bodo strinjali z mano, saj je bilo v ugledni
krščanski reviji napisano tole: »To učenje (o trojstvu) je v samem srcu in srži
Stare Zaveze. Do zadnje pike je v srcu in srži Nove Zaveze. V enaki meri kot
Nova Zaveza, tudi Stara Zaveza nasprotuje misli, da je Bogov več kot en sam.
Kljub temu pa Nova Zaveza z enako jasnostjo uči, da je Oče Bog in da je Sin
Bog in da je Sveti Duh Bog in da ti trije NISO objava ene in iste Osebe,
ampak treh oseb, ki so v resničnem osebnem odnosu druga z drugo. Tako
imamo veliko doktrino o Treh Osebah, a enem Bogu.«

Prav tako izjavljajo: »V skladu s Svetim Pismom, Bog ni samo ena oseba,
temveč je On tri osebe v enem Bogu. To je velika skrivnost Trojstva.«

Seveda je. Kako so lahko tri osebe v enem Bogu? Ne samo, da v Svetem
Pismu tega ni, pač pa to kaže tudi na pomanjkanje razumnega razmišljanja. Tri
različne osebe, čeprav identične vsebine, tvorijo tri bogove, ali pa je jezik
popolnoma izgubil svoj pomen.

Le poslušajte ponovno te besede: »Jaz sem Alfa in Omega, Začetek in
Konec, govori Gospod, ki je in ki je bil in ki pride, Vsemogočni.« To je
Božanstvo. To ni samo prerok, človek. To je Bog. In to ni razodetje treh
Bogov, ampak ENEGA Boga, Vsemogočnega.

Ob nastanku cerkve niso verovali v tri Bogove. Tovrstnega verovanja med
apostoli ne najdete. Ta teorija je prišla šele po apostolski dobi in je resnično
postala predmet razprav in glavna doktrina na Nicejskem koncilu. V Niceji je
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kri. Kri nas je osvobodila. Sedaj ni obsodbe. Le kako bi lahko bila? Ničesar ni,
za kar bi bili obsojeni, ker nas je kri osvobodila od greha. Mi smo svobodni,
brez krivde. Ne poslušajte človeka, poslušajte Besedo. Vi ste osvobojeni s
krvjo.

Torej, nikar se znova ne vežite s tradicijami in cerkvenimi verovanji
ali organizacijami. Ne bodite zavedeni poslušajoč tiste, ki zanikajo silo Besede
in zanikajo, da Jezus rešuje, zdravi, izpolnjuje s silo in Svetim Duhom. Vi ste
Božji svobodni ljudje, osvobojeni z Njegovo lastno krvjo. Če še naprej opirate
vašo vero na cerkvena verovanja in denominacije, je po dokazih razvidno, da
ste izgubili svojo vero v Besedo.

KRALJI IN DUHOVNIKI

Razodetje 1, 6:
»Ter napravil iz nas kralje in duhovnike za Svojega Boga in

Očeta, Njemu slava in oblast na veke vekov. Amen!«
»On nas je napravil!« O, obstajajo določene resnice, ki jih moramo

poudariti. Ta je ena izmed njih. ON! ON NAS JE NAPRAVIL! Odrešenje je
Njegovo delo. Odrešenje je od Gospoda. Popolnoma iz milosti. On nas je
odkupil z namenom. On nas je kupil z namenom. Mi smo kralji, duhovni
kralji. O, mi bomo kralji na zemlji z Njim, ko sede na Svoj prestol. Ampak
sedaj smo duhovni kralji in vladamo nad duhovnim kraljestvom. V Rimljanih
5, 17 pravi: »Kajti če je smrt zaradi enega prestopka zakraljevala po enem,
bodo tisti, ki prejemajo obilje milosti in daru pravičnosti, toliko bolj kraljevali
v življenju po enem, Jezusu Kristusu.« In v Kološanih 1, 13: »On nas je
namreč iztrgal iz oblasti teme in nas prestavil v kraljestvo (vladavino) Svojega
ljubljenega Sina.« Ravno sedaj mi vladamo s Kristusom, ker imamo oblast nad
grehom, svetom, telesom in hudičem, prikazujoč Njegovo hvalo in slavo,
prikazujoč NJEGA, ker je to Kristus v nas, ki hoče in deluje po Svoji
dobrohotnosti. Da, resnično. Celo sedaj sedimo v nebesih v Jezusu Kristusu.

»In naredil nas je za duhovnike« Da, duhovnike Njemu, noseč duhovno
hvalo posvečenih ust, preživljamo svoje življenje kot prijetno žrtev Njemu.
Proslavljajoč Ga v Duhu in Resnici. Posredujoče in iskaje. Duhovniki in kralji
našemu Bogu. Nič ni čudnega, da nas svet ne privlači, ker smo mi poseben
narod, vneti za dobra dela. Mi smo ponovno ustvarjeni v Njem, da bi bili
otroci, podobni našemu Očetu.

BOG, KI PRIHAJA

Razodetje 1, 7:



18 RAZODETJE JEZUSA KRISTUSA

Besede, kakršno imamo sedaj. Verjamem, da je to Sveto Pismo točno. Jezus je
v celoti overil Staro Zavezo, ko je bil tu na zemlji in sestavljena je bila enako,
kot naša Nova Zaveza. Ne zgrešite v zvezi s tem. Danes imamo nezmotljivo
Božjo Besedo in noben človek naj si ne drzne vzeti od nje ali ji kaj dodati.
Toda potrebujemo istega Duha, ki jo je dal, da nas o tej Besedi pouči.

Oh, kako nam je potrebno razodetje po Duhu. Ne potrebujemo novega
Svetega Pisma, ne potrebujemo novega prevoda, čeprav so nekateri zelo dobri
in jaz nimam nič proti njim, TEMVEČ POTREBUJEMO RAZODETJE
DUHA. In hvala Bogu, da lahko imamo, kar potrebujemo, ker nam Bog želi
razodeti Svojo Besedo s Svojim Duhom.

Naj nam Bog s Svojim Duhom začne dajati razodetje, ki daje neprestano
življenje in zmago. Oh, ko bi cerkev vsaj lahko dobila sveže razodetje in z
njim postala izražena živa Beseda, potem bi delali večja dela in proslavljali
Boga, našega Očeta v nebesih.

OSVOBOJENI OD GREHA

Razodetje 1, 5:
»Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo umil naših grehov.«

Beseda »umil« pravzaprav pomeni »osvobodil«. »S Svojo lastno krvjo nas
je osvobodil naših grehov.« Ali ni to čudovito? Ali razmišljate duhovno? Ste
razumeli to? To je bila Njegova LASTNA kri, ki nas je v popolnosti
osvobodila naših grehov. To ni bila človeška kri. To je bila Božja kri. Peter jo
je imenoval Kristusova kri. Pavel jo je imenoval Gospodova kri in Jezusova
kri. Ne tri osebe, temveč ENA oseba. Poglejte, zopet to razodetje, EN Bog. Ta
vsemogočni Bog Jehova se je spustil in si z deviškim rojstvom naredil telo in
se nastanil v njem, da bi Božja kri mogla biti ta, ki nas osvobaja (popolnoma
nas razrešuje) od naših grehov in nas z nadvse veliko radostjo pred Njim
predstavlja brez madeža.

Želite mogoče starozavezni simbol tega? Vrnimo se nazaj v Edenski
vrt. Ko so prve vesti prišle v slavo, da je sin Adam izgubljen, ali je Bog takrat
poslal angela? Ali je poslal sina? Ali je poslal nekoga, ki je podoben nam? Ne,
On je SAM prišel odkupit tega izgubljenega sina. Aleluja! Bog ni prepustil
svojega odrešenjskega načrta nekomu drugemu. On je verjel samo Sebi. Bog
je postal telo in prebival med nami in nas odkupil Sebi. Mi smo rešeni z
»Božjo krvjo«. Večni Bog se je nastanil v umrljivem telesu, da bi odstranil
greh. On je postal Jagnje, da bi prelil Svojo kri in z njo vstopil za zagrinjalo.

Preučite to. Glede na to, da je to Božja kri, je to popolna kri. In če nas
popolna kri osvobaja iz moči suženjstva in umazanije greha, potem je
osvoboditev popolna in kompletna. Sedaj torej ni obsodbe. »Kdo bo obtožil
Božje izbrance? Bog opravičuje (proglaša nas za pravične). Kdo obsoja?
Kristus je umrl…« Rimljanom 8, 33-34. Tukaj je to. Njegova smrt nam je dala
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doktrina o Božanstvu povzročila razkol v dve smeri. In ob tem razkolu sta
nastala dva ekstrema. Eden je šel dejansko v politeizem, verujoč v tri Bogove,
a ostali so šli v unitarizem. Vse to je nastajalo seveda določen čas, ampak
nastalo je in prav to imamo še danes. Toda razodetje skozi Janeza po Duhu
cerkvam je bilo: »Jaz sem Gospod Jezus Kristus in Jaz sem VSE to. Drugega
Boga ni.« In na to Razodetje je On dal svoj pečat.

Razmislite o tem: kdo je bil Jezusov Oče? Matej 1, 18 pravi: »…se je
izkazalo, da je bila noseča od Svetega Duha.« Ampak Jezus sam je trdil, da je
bil Bog Njegov Oče. Bog Oče in Bog Sveti Duh, kot se navadno izražamo,
tvori Očeta in Duha ENEGA. Saj zares tudi sta, sicer bi imel Jezus dva Očeta.
Toda pazite, Jezus je dejal, da sta bila On in Njegov Oče Eno - ne dva. To
tvori ENEGA Boga.

Ker je to zgodovinska in svetopisemska resnica, se ljudje sprašujejo, od
kod potem trije. To je postala temeljna doktrina na Nicejskem koncilu leta 325
po Kristusu. To trojstvo (absolutno ne-svetopisemska beseda) je bilo osnovano
na številnih bogovih Rima. Rimljani so imeli številne bogove, h katerim so
molili. Prav tako so molili k prednikom kot posrednikom. Samo korak je bil
do tega, da stare bogove poimenujejo z novimi imeni. Tako imamo svetnike,
da bi vse skupaj zvenelo bolj svetopisemsko. Tako imamo namesto Jupitra,
Venere, Marsa, itd., Pavla, Petra, Fatimo, Krištofa, itd., itd. Svoje poganske
religije niso mogli realizirati z enim samim Bogom, zato so Ga razdelili v tri
in iz svetnikov naredili posrednike, tako kot so prej naredili posrednike iz
svojih prednikov.

Vse odtlej ljudje ne sprevidijo, da je Bog samo en, s tremi službami ali
manifestacijami. Vedo, da je v skladu s Pismom en Bog, ampak poskušajo
uveljaviti umišljeno teorijo, da je Bog podoben grozdu; tri osebe z isto
Božanskostjo, enakopravno razdeljeno med vse. Toda tu v Razodetju jasno
pravi, da je Jezus: »Tisti, ki je«, »Tisti, ki je bil« in »Tisti, ki pride«. On je
»Alfa in Omega«, kar pomeni, da je On od »A« do »Ž« ali VSE SKUPAJ. On
je vse - Vsemogočni. On je Roža Šaronska, Lilija v dolinah, Bleščeča zvezda
Danica, Pravična mladika, Oče, Sin in Sveti Duh. On je Bog, Vsemogočni
Bog. EN BOG.

1. Timoteju 3, 16 pravi: »Ni dvoma, da je velika skrivnost prave
pobožnosti in ta je: Bog je bil razodet v telesu, potrjen v Duhu, gledali so Ga
angeli, oznanjen je bil poganom, svet je Vanj veroval, sprejet je bil v Slavo.«
Tako pravi Sveto Pismo. Tu nič ne govori o prvi, drugi ali tretji osebi. Pravi,
da je bil Bog izražen v mesu. En Bog. Ta EN BOG je bil izražen v mesu. To
naj bi rešilo to vprašanje. Bog je prišel v človeški obliki. To Ga ni naredilo za
nekega  DRUGEGA BOGA. ON JE BIL BOG, ISTI BOG. To je bilo
razodetje takrat in to je razodetje sedaj.  En Bog.

Pojdimo nazaj v Sveto Pismo in poglejmo, kaj je bil On v začetku, skladno
z razodetjem, ki ga je dal o samem Sebi. Veliki Jehova se je prikazal Izraelu v
ognjenem stebru. Kot Angel Zaveze je živel v tem ognjenem stebru in dnevno
vodil Izrael. Pri templju je Svoj prihod naznanil z velikim oblakom. Potem se
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je nekega dne manifestiral v deviško rojenem telesu, ki je bilo pripravljeno za
Njega. Bog, ki je prebival nad šotori Izraela, je sedaj vzel nase telesno
bivališče in kot človek prebival med ljudmi. Toda bil je EN IN ISTI BOG.

Sveto Pismo uči, da JE BIL BOG V KRISTUSU. TELO je bilo Jezus. V
Njem je prebivala vsa polnost Božanstva, TELESNO. To ne more biti bolj
jasno. Skrivnost? Da. Toda dejanska resnica – to ne more biti bolj jasno. Če
torej ni bil kot tri osebe takrat, ne more biti kot tri sedaj. EN BOG. In ta isti
Bog je postal meso.

Jezus je dejal: »Izšel sem od Boga in grem (nazaj) k Bogu.« Janez 16, 27-
28. Natanko to se je tudi zgodilo. Z zemlje je izginil skozi svojo smrt, pokop,
vstajenje in vnebohod. Potem Ga je Pavel srečal na poti v Damask in On mu je
govoril, rekoč: »Savel, Savel! Zakaj Me preganjaš?« Pavel je rekel: »Kdo si,
Gospod?« Rekel je: »Jaz sem Jezus.« Bil je ognjeni steber, zaslepljujoča
svetloba. Spremenil se je nazaj, natanko tako, kot je rekel, da se bo. Nazaj v
isto obliko, v kateri je bil, preden je vzel nase telesno bivališče. To je natanko
tako, kot je videl Janez. Janez 1, 18: »Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni
Sin, ki je v naročju Očetovem, On Ga je oznanil.« Bodite pozorni na to, kaj
Janez pravi, kje Jezus JE. On je v Očetovem naročju.

Luka 2, 11 pravi: »Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki
je Kristus Gospod.« On je bil rojen Kristus in osem dni kasneje, ko je bil
obrezan, je bil imenovan Jezus, tako kot jim je naročil angel. Jaz sem se rodil
kot Branham. Ko sem se rodil, so mi dali ime William. On je bil KRISTUS,
toda tu med ljudmi mu je bilo dano ime. Ta zunanji šotor, ki so ga ljudje lahko
videli, je bil imenovan Jezus. Bil je Gospod Slave, Vsemogočni, izražen v
telesu. On je Bog Oče, Sin in Sveti Duh. On je vse to.

Oče, Sin in Sveti Duh so le nazivi. To niso imena. Zato mi krstimo v Ime
Gospoda Jezusa Kristusa, ker je to ime, a ne naziv. To je ime teh nazivov. Kot
na primer novorojeni otrok, ki je sin in mu daste ime. Kar on je, je otrok, sin je
naziv, potem mu daste ime John Henry Brown. Vi ne krstite samo v ‘Jezusovo
Ime’. Na svetu je na tisoče Jezusov in prav tako jih je bilo tudi pred Jezusom,
našim Rešiteljem. Ampak samo eden od njih je rojen Kristus, »Gospod Jezus
Kristus.«

Ljudje govorijo o Jezusu, da je večni Božji Sin. Toda, ali ni to
protislovno? Kdo je že kdaj slišal, da je ‘Sin’ večen? Sinovi imajo začetke,
ampak tisti, ki je večen, nikoli ni imel začetka. On je Večni Bog (Jehova),
izražen v telesu.

V evangeliju po svetem Janezu pravi: »V začetku je bila Beseda in Beseda
je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. In Beseda je postala meso in je
prebivala med nami.« On je bil Resnična in Zvesta priča Očetovi večni
Besedi. On je bil Prerok in je lahko povedal to, kar mu je Oče dal povedati.
Rekel je: »Moj Oče je v meni.« To je rekel Jezus, šotor Boga: »Moj Oče je v
Meni.«

Bog ima mnogo nazivov: ‘Naša Pravičnost’ in ‘Naš Mir’ in ‘Vedno
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prerokovati pomeni pridigati. Toda ali je prepričal ostale učenjake grščine, ki
so prav tako sposobni kot on? Nikoli. Vse kar morate storiti je, da berete od
tistih učenjakov, ki imajo nasproten pogled in slišite tudi njihove učene citate.

Ne le da je to, kar sem ravnokar dejal, resnično, ampak pojdimo še korak
naprej. Danes imamo nekaj raziskovalcev, ki trdijo, da so bili originalni
rokopisi napisani v aramejščini, ki je bil jezik Jezusa in ljudi Njegovega dne.
Trdijo, da ljudje niso govorili in pisali v grščini, kakršno je splošno mnenje. In
dejstvo je, da se naši zgodovinarji v zvezi s tem razhajajo. Na primer dr.
Schonfield, najodličnejši učenjak je za svoje prepričanje z raziskavami
dokazal, da je bila Nova Zaveza napisana v pogovornem jeziku grško
govorečih ljudi tistega dne. Gradi zaključek svojih verovanj, osnovanih na
različnih dokumentih, ki so mu na voljo. Toda poleg tega imamo drugega
uglednega učenjaka, dr. Lamso, ki je prepričan, da je bila Nova Zaveza
napisana v aramejščini in on nima nikogar drugega, kot samega imenitnega
zgodovinarja Toynbee-ja v podporo njegovi trditvi, da je bil jezik ljudi
aramejski in NE GRŠKI. Tako, da se zdi verjetno, da je bila Nova Zaveza
najprej napisana v aramejščini.

Vendar preden postanemo preveč zaskrbljeni glede tega, preberimo obe
verziji: King James in prevod Dr. Lamse. Na naše veselje najdemo v obeh
presenetljivo enake besede, tako da dejansko ni razlike v vsebini ali doktrini.
Lahko celo zaključimo, da je Bog dovolil, da so nam ti na novo najdeni
rokopisi in nove izdaje že znanih zapisov pokazani kot dokaz, da potrdijo
verodostojnost tistega, kar že imamo. In ugotovimo, da čeprav si prevajalci
lahko nasprotujejo, si zapisi ne.

Tako lahko vidite, da interpretacije ne morete osnovati na učenjakovem
temeljitem znanju jezika, v katerem je napisano Sveto Pismo. A če tega še
vedno ne morete videti, ker ste zaviti v zagrinjalo tradicionalnega
razmišljanja, je tu še zadnja ilustracija. Nihče ne more dvomiti, da so pismouki
in farizeji in veliki učenjaki leta 33 po Kristusu, poznali natančna slovnična
pravila in natančne pomene besed, v katerih je bila zapisana Stara Zaveza;
vendar so navkljub njihovemu natančnemu znanju zgrešili razodetje Božje
obljubljene Besede, izražene v Sinu. Kljub temu, da je bil prikazan od Geneze
do Malahije, s celimi poglavji posvečenimi Njemu in Njegovi službi, so Ga
oni popolnoma zgrešili; razen peščice ljudi, razsvetljenih po Duhu.

Tako pridemo do zaključka, kakršnega smo že našli v Besedi. Če še tako
močno verjamemo v poskuse iskanja najstarejšega in najboljšega rokopisa, da
bi dobili najboljši možen zapis Besede, nikoli ne bomo ugotovili njenega
pravega pomena s študijem in primerjavo Pisem, ne glede na našo iskrenost.
POTREBNO BO RAZODETJE OD BOGA, DA BI BIL POMEN RAZKRIT.
NATANKO TO JE DEJAL PAVEL: »TO TUDI GOVORIMO, PA NE Z
BESEDAMI, KAKRŠNE UČI ČLOVEŠKA MODROST, AMPAK
KAKRŠNE UČI DUH.« 1. Korinčanom 2, 13. Pravo razodetje je, ko Bog
razlaga Svojo lastno Besedo s potrjevanjem obljubljenega.

Naj povedano ne zavede nikogar, da bi mislil, da ne verjamem v točnost
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Nihče ne pozna Božjih stvari razen Božji Duh in tisti, kateremu jih Božji
Duh razloži. Bolj kot za vse drugo na svetu nam je potrebno klicati k Bogu za
razodetje. Sprejeli smo Sveto Pismo, sprejeli smo njene velike resnice, toda to
še vedno ni realno večini ljudi, ker nimajo razodetja po Duhu. Beseda ni bila
oživljena. V 2. Korinčanom 5, 21 Sveto Pismo govori, da smo postali Božja
pravičnost z našo združitvijo z Jezusom Kristusom. Ali ste razumeli? Pravi, da
SMO MI BOŽJA LASTNA PRAVIČNOST, s tem ko smo V KRISTUSU.
Pravi, da je On (Jezus) postal GREH za nas. Ne pravi, da je postal grešen,
temveč da je za nas postal GREH, da bi z našo združitvijo z Njim mi lahko
postali Božja PRAVIČNOST. Če sprejmemo dejstvo (in ga moramo), da je On
za nas dobesedno postal GREH s tem, ko se je postavil na naše mesto, potem
moramo prav tako sprejeti dejstvo, da smo mi po naši združitvi z Njim postali
Božja LASTNA PRAVIČNOST. Zavrniti eno, pomeni zavrniti drugo. Sprejeti
eno, pomeni sprejeti drugo. Sedaj vemo, da Sveto Pismo pravi tako. Ne more
biti zanikano. Manjka razodetje o tem. To ni realno večini Božjih otrok. Je
samo dobra svetopisemska vrstica. Toda mora nam biti OŽIVLJENO. Za to je
potrebno razodetje.

Naj dodam nekaj, kar vas bo osupnilo in vam pomagalo. Skorajda ni
preučevalca, ki ne verjame, da je bila Nova Zaveza originalno napisana v
grškem jeziku. Vsi naši veliki svetopisemski učenjaki so rekli, da je dal Bog
svetu tri velike narode s tremi velikimi prispevki v prid Evangelija. Dal je
Grke, ki so dali svetovni, univerzalni jezik. Dal nam je Jude, ki so nam dali
pravo vero in pravo poznavanje Boga skozi Rešitelja. Dal nam je Rimljane, ki
so nam dali enotni imperij z zakonom in cestnim sistemom. Tako imamo
pravo vero, jezik, da se izrazi mnogim narodom ter vlado in ceste, da se
fizično razširi. In zgodovinsko gledano, je videti to natanko tako. In danes naši
poznavalci grščine pravijo, da je grški jezik iz Biblijskih dni tako popoln in
natančen, da prefinjen in natančen jezikoslovec - učenjak grškega jezika,
lahko resnično točno ve, kaj novozavezna Beseda uči. Toda ali ni to le teorija?
Ali je to resnica? Ali ni tako, da se vsak grški učenjak z ugledom v eni
denominaciji prereka z drugim učenjakom iz druge denominacije in ali ni
tako, da njihovi dokazi temeljijo na popolnoma istih grških besedah in istih
slovničnih pravilih? Gotovo je to tako. Tako kot v pretekli Pergamski dobi, tik
pred Nicejskim koncilom leta 325, ko sta živela dva velika učenjaka, Arius in
Athanasius. Bila sta v neprestanem doktrinarnem boju glede grške besede.
Njun spor je bil tako oster in razširjen, da so zgodovinarji povedali, da je bil
svet razdeljen zaradi dvoglasnika (zvoka dveh samoglasnikov v enem zlogu).
Torej, če je grščina tako popolna in tako od Boga dana, zakaj je bil potem
takšen prepir? Mar je Bog želel, da vsi govorimo grško? Tudi danes imamo
prepire v zvezi z grščino. Za primer vzemite dr. McCrossan-ovo knjigo
»Paralizirana Kristusova cerkev pod rentgenom.« V njej predstavlja številne
citate mnogih uglednih grških jezikoslovcev in za svoje lastno prepričanje
dokazuje, da nespremenljiva pravila grške slovnice dokončno dokazujejo, da
Sveto Pismo uči, da je človek krščen s Svetim Duhom po nanovorojstvu. On
prav tako odločno izjavlja, da žena lahko prevzame pridigalnico, ker beseda
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Prisotni’ in ‘Oče’ in ‘Sin’ in ‘Sveti Duh’; toda On ima le eno človeško ime in
to ime je Jezus.

Ne bodite zbegani, ker ima tri službe ali ker ima trojno manifestacijo. Na
zemlji je bil Prerok; na nebu je Duhovnik; in prihajajoč nazaj na zemljo je
Kralj kraljev. »Tisti, ki je bil« - to je Jezus, Prerok. »Tisti, ki je«- to je On,
Veliki Duhovnik, ki posreduje, On, ki lahko sočustvuje z našimi slabostmi.
»Tisti, ki prihaja« - to je prihajajoči Kralj. Na zemlji je bil Beseda - Prerok.
Mojzes je o njem dejal: »Gospod, vaš Bog vam obudi preroka, kakor mene; in
zgodi se, da vsak, kdor ne bo poslušal tega preroka, bo iz ljudstva iztrebljen.«

Bodite pozorni na ta dejstva o Jezusu. Na zemlji je bil Prerok, Jagnje in
Sin. To ni naredilo iz Njega trojice. To so bile samo manifestacije ali službe
ene Osebe, Jezusa.

Obstaja zelo priljubljen del Pisma, za katerega trinitarci menijo, da
dokazuje njihovo trditev, da v Božanstvu obstaja več kot ena dejanska Oseba.
To je Razodetje 5, 6-8: »Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi
bitji ter starešinami je stalo Jagnje. Bilo je videti kakor zaklano in imelo je
sedem rogov in sedem oči: to pomeni sedem Božjih Duhov, poslanih po vsej
zemlji. Jagnje je stopilo naprej ter vzelo knjigo iz desnice sedečega na
prestolu. In ko je vzelo knjigo, je četvero bitij in štiriindvajset starešin padlo
pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami: te
pomenijo molitve svetih.« Če bi bile te vrstice izvzete, bi bilo zares videti, kot
da dokazujejo njihovo stališče. Bodite pozorni, dejal sem, te IZVZETE
vrstice. Toda, preberite Razodetje 4, 2-3 in 9-11: »V hipu me je navdal Duh.
In glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedel EDEN. Sedeči je bil na
pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vse naokrog prestola pa se je pela
mavrica, na oko podobna smaragdu. In ko so te živali izrekle slavo, čast in
zahvalo Njemu, ki sedi na prestolu in živi na vekov veke, je štiriindvajset
starešin popadalo pred sedečim na prestolu in molilo Njega, ki živi na veke
vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo: ‘Vreden si, o Gospod,
da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse stvarstvo, po tvoji volji je vse
nastalo in vse biva.’« Bodite pozorni, v drugi vrstici pravi »EDEN« (ne dva ali
tri, ampak EDEN) je sedel na prestolu. V tretji vrstici pravi: »ON« (NE oni) je
videti podoben kamnu jaspisu. V deveti vrstici pravi, da so živali dale slavo
»NJEMU« (ne njim). V deseti vrstici pravi, da so starešine padle pred
»NJEGA« (ne pred njih). V enajsti vrstici pravi da so govorili: »Vreden si, O
GOSPOD« (ne Gospodje). V enajsti vrstici prav tako pravi, da je ta EDEN na
prestolu »Stvarnik,« ki je Jezus (Janez 1, 3), ki je Jehova – Duh – Bog Stare
Zaveze (Geneza 1, 1).

A ne zaustavimo se tam. Sedaj preberite Razodetje 3, 21: »Kdor zmaga,
mu bom dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in
sedel s Svojim Očetom na Njegov prestol.« Prav tako preberite Hebrejcem 12,
2: »Uprimo oči v Jezusa, Začetnika in Dovrševalca vere. On je za veselje, ki
ga je čakalo, preziral sramoto in pretrpel križ ter sedel na desnico Božjega
prestola.« Pazite, po Jezusu samem, ki je napisal Razodetje, On sedi z
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Očetom. Duh v Pavlu (ta Duh je Kristusov Duh, ker je to Duh prerokovanja,
po katerem pride Beseda) pravi, da On sedi na DESNICI Boga. Toda, ko je
Janez pogledal, je na prestolu videl le »ENEGA«. In potem vse do Razodetja
5, 6-8 (ki časovno sledi Razodetju 4, 2-3), ne vidimo »Jagnjeta,« ki jemlje
knjigo od »NJEGA«, ki sedi na prestolu, kot je navedeno v Razodetju 4, 2-3 in
9-10. Kaj je to? To je skrivnost »ENEGA BOGA«. On (Jezus) je prišel iz
Boga, se manifestiral v telesu, umrl in ponovno vstal in se vrnil »v Očetovo
naročje«. Kot je rekel Janez: »… edinorojeni Sin, ki je v naročju Očetovem,
On Ga je oznanil.« Janez 1, 18. Sedaj je bil čas za Boga (Mesijo), da se vrne in
pride po Svojo nevesto in potem predstavi Sebe (se da prepoznati) Izraelu.
Tako ponovno vidimo Boga, ki gre naprej, da bi prevzel fizičen odnos s
človekom kot »Sin Davidov, Kralj Kraljev in Gospod Gospodov in Ženin
Poganski Nevesti«. To NISTA »Dva« Boga, pač pa enostavno EN BOG,
manifestirajoč Svoje mogočne troedine službe in nazive.

Ljudje so vedeli, da je Prerok. Poznali so znak Mesije, ki bi lahko prišel le
skozi preroka. Janez 1, 44-51: »Filip je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega
in Petrovega rodnega mesta. Filip je srečal Natanaela in mu rekel: ‘Našli smo
Njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov
sin iz Nazareta.’ Natanael pa mu je rekel: ‘Iz Nazareta more priti kaj
dobrega?’ Filip mu je odvrnil: ‘Pridi in poglej!’ Ko je Jezus videl, da Natanael
prihaja k Njemu, reče o njem: ‘Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.’
Natanael Ga vpraša: ‘Od kod me poznaš?’ Jezus mu odvrne: ‘Preden te je
Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.’ Natanael mu
pravi: ‘Učitelj, ti si Božji Sin, ti si Izraelov Kralj.’ Jezus mu odvrne: ‘Ker sem
ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš
videl.’ Nato mu reče: ‘Resnično resnično vam povem: videli boste nebesa
odprta in Božje angele, kako hodijo gor in dol do Sina Človekovega.’« Zaradi
zmožnosti razločevanja misli človeškega srca, so Božji izbranci razumeli, da
je bil tu Mesija, maziljena Božja Beseda. Hebrejcem 4, 12: »Božja Beseda je
namreč živa in silovita, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve
duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.«

Ko Ga je žena pri vodnjaku slišala razločevati misli njenega srca, Ga je
prepoznala za preroka, razglašajoč, da bo Mesija znan po tej veliki zmožnosti.
Janez 4, 7-26: »Tedaj pride neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji
reče: ‘Daj Mi piti!’ Njegovi učenci so bili odšli v mesto, da bi nakupili živeža.
Samarijanka mu odvrne: ‘Kako vendar Ti, ki si Jud, prosiš mene,
Samarijanko, naj Ti dam piti?’ (Judje namreč ne marajo imeti s Samarijani
stika.) Jezus ji odgovori: ‘Če bi poznala Božji dar in Kdo je, ki ti pravi: ‚Daj
Mi piti,‛ bi Ga ti prosi la in dal bi ti žive vode.’ Žena mu reče: ‘Gospod, nimaš
s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar Ti
večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil sam,
njegovi sinovi in njegova živina?’ Jezus ji odvrne: ‘Vsak, ki pije to vodo, bo
spet žejen. Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal Jaz, ne bo nikoli žejen,
ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec vode, ki žubori v
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»V večernem času bo luč,
pot v slavo boste gotovo našli,
po poti skozi vodo, to je danes luč,
pokopani v dragoceno Ime Jezus.
Mladi in stari, pokesajte se od vsega vašega greha,
Sveti Duh bo zagotovo vstopil.
Večerna luč je prišla –
to je dejstvo, da sta Bog in Kristus eno.«
Nedolgo nazaj sem govoril z judovskim rabinom. Dejal mi je: »Vi pogani

ne morete razrezati Boga na tri dele in Ga dati Judu. Mi vemo, da ni tako.«
Dejal sem mu: »Tako je Rabi, mi ne razrežemo Boga na tri dele. Vi

verjamete prerokom, ali ne?«
Dejal je: »Seveda, verjamem.«
»Ali verjamete Izaiji 9, 6?«
»Da.«
»O kom je govoril prerok?«
»O Mesiji.«
Dejal sem: »V kakšnem odnosu bo Mesija z Bogom?«
Dejal je: »On bo Bog.«
Dejal sem: »To je res.« Amen.
Boga ne morete postaviti v tri osebe ali razdeliti na tri dele. Judu ne

morete reči, da obstajajo Oče in Sin in Sveti Duh. Zelo hitro vam bo povedal,
od kod je prišla ta ideja. Judje vedo, da je bilo to prepričanje osnovano na
Nicejskem koncilu. Nič čudnega, da nas kot pogane zaničujejo.

Govorimo o Bogu, ki se ne spreminja. Tudi Judje to verjamejo. Toda
cerkev je spremenila svojega nespremenljivega Boga iz ENEGA v TRI.
Ampak luč se vrača ob večeru. Kako osupljivo je, da je ta resnica prišla v
času, ko se Judje vračajo v Palestino. Bog in Kristus sta ENO. Ta Jezus je
OBOJE: GOSPOD IN KRISTUS.

Janez je imel razodetje in JEZUS je bil Razodetje in On je proizvedel
Samega Sebe natanko tu, v Pismu: »JAZ SEM Tisti, ki je bil, ki je in ki pride,
Vsemogočni. Amen.«

Če je razodetje izven vašega dosega, poglejte gor in prosite Boga zanj. To
je edini način, na katerega ga lahko dobite. Razodetje mora priti od Boga.
Nikoli ne pride po človeških, naravnih sposobnostih, pač pa po duhovnem
vidu. Lahko se celo naučite na pamet celotno Pismo in čeprav je to čudovito,
ne bo pomagalo. Mora biti razodetje od Boga. V Besedi pravi, da noben
človek ne more reči, da Jezus je Kristus, razen v Svetem Duhu. Prejeti morate
Svetega Duha in tedaj, samo tedaj vam lahko Duh da razodetje, da Jezus je
Kristus: Bog, Maziljeni.
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stal Marcus Vasca, prodajalec lesa. Imel je nasmeh, ko je Publius pribredel v
bazen do njega. ‘Credis?’ je vprašal. ‘Credo,’ je odgovoril Publius. ‘Jaz
verjamem, da moja rešitev prihaja od Jezusa Kristusa, ki je bil križan pod
Poncijem Pilatom. Z Njim sem umrl, da bi z Njim lahko imel Večno
življenje.’ Potem je začutil močne roke, ki so ga podpirale, ko se je prepustil
pasti vznak v bazen in v svojem ušesu slišal Marcusov glas - ‘Krstim te v Ime
Gospoda Jezusa’ - ko ga je mrzla voda popolnoma prekrila.«

Vse dokler ta resnica ni bila izgubljena (in se ni vrnila vse do te zadnje
dobe - to je od Niceje do preloma tega stoletja), so krstili v Ime Gospoda
Jezusa Kristusa. Vendar se je vrnila. Satan ne more zadržati razodetja, ko ga
Duh želi dati.

Da, če bi bili trije Bogovi, bi vi zares lahko krstili za Očeta in Sina in
Svetega Duha. Toda RAZODETJE, DANO JANEZU je bilo, da je le EN BOG
in Njegovo Ime je GOSPOD JEZUS KRISTUS in vi krstite za ENEGA in
edino enega Boga. Zato je Peter krstil na dan Binkošti na tak način. Moral je
biti zvest razodetju, ki je bilo: »Zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša:
TEGA JEZUSA, ki ste Ga vi križali, je Bog naredil za OBOJE, GOSPODA
IN KRISTUSA.« To je On: »GOSPOD JEZUS KRISTUS.«

Če je Jezus »OBOJE«, Gospod in Kristus, potem On (Jezus) je, in ne more
biti drugo kot »Oče, Sin in Sveti Duh« v ENI Osebi, izražen v telesu. To NI
»Bog v treh osebah, blagoslovljeno trojstvo«, pač pa EN BOG, ENA OSEBA
s tremi glavnimi nazivi, s tremi službami, ki izražajo te nazive. Poslušajte še
enkrat. Ta isti Jezus je »OBOJE: Gospod in Kristus«. Gospod (Oče) in Kristus
(Sveti Duh) sta Jezus, ker je On (Jezus) OBOJE (Gospod in Kristus).

Če nam to ne pokaže pravega razodetja Božanstva, nam nič drugega ne bo.
Gospod NI nekdo drug; Kristus NI nekdo drug. Ta Jezus je Gospod Jezus
Kristus - EN BOG.

Filip je nekega dne dejal Jezusu: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti
nam bo.« Jezus mu je dejal: »Toliko časa sem z vami in Me nisi spoznal?
Kdor je videl Mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ‘Pokaži nam Očeta?’ Jaz
in Moj Oče sva Eno.« Nekoč sem to citiral in neka gospa je dejala: »Samo
trenutek, gospod Branham, vi in vaša žena sta eno.«

Dejal sem: »Ne na tak način.«
Dejala je: »Prosim, kako to mislite?«
Potem sem ji dejal: »Ali me vidite?«
Dejala je: »Da.«
Dejal sem: »Ali vidite mojo ženo?«
Dejala je: »Ne.«
Dejal sem: »Potem je ta enost drugačna, ker je On dejal: ‘Ko vidite Mene,

vidite Očeta.’«
Prerok je dejal, da bo luč v večernem času. V pesmi je zapisano:
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večno življenje.’ Žena mu reče: ‘Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in
mi ne bo treba hoditi semkaj zajemat.’ Odvrne ji: ‘Pojdi in pokliči svojega
moža in se vrni!’ Žena mu odgovori: ‘Nimam moža.’ Jezus ji reče: ‘Dobro si
rekla: ‚Nimam moža;‘ kajti pet mož si imela, in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj
mož. To si prav povedala.’ Žena mu odvrne: ‘Gospod, vidim, da si prerok.
Naši očetje so molili na tej gori, vi pa pravite, da je v Jeruzalemu kraj, kjer je
treba moliti.’ Jezus ji pravi: ‘Veruj Mi, žena, da pride ura, ko ne bodo molili
Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi molite, česar ne poznate, mi pa
molimo, kar poznamo, kajti zveličanje pride od Judov. Pride pa ura in je že
zdaj, ko bodo pravi častilci molili Očeta v Duhu in resnici. Prav takih
molivcev si namreč želi Oče. Bog je Duh, in kateri Ga molijo, Ga morajo
moliti v Duhu in resnici.’ Žena Mu odvrne: ‘Vem, da pride Mesija, ki se
imenuje Kristus. Ko pride, nam bo vse oznanil.’ Jezus ji odgovori: ‘Jaz sem;
Jaz, ki govorim s teboj.’«

V Razodetju 15, 3 govori: »Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in
pesem JAGNJETA: ‘Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog
Vsemogočni. Pravična in resnična so tvoja pota, o Kralj Svetih!’« Ali vidite
to? JAGNJE, Veliki Duhovnik, držeč Svojo kri na prestolu milosti kot spravo
za naše grehe, je Gospod Bog Vsemogočni. To je Njegova sedanja služba. To
je tisto, kar On sedaj počne, zastavljajoč Svojo kri za naše grehe. Toda nekega
dne bo tisto Jagnje postalo Lev Judovega plemena. Prišel bo v moči in slavi in
vzel svojo avtoriteto, da vlada kot Kralj. On je bodoči Kralj te zemlje. Seveda,
to ne pomeni, da On sedaj ni Kralj. Ker je On naš Kralj, Kralj Svetih.
Trenutno je to duhovno kraljestvo. To ni od sistema tega sveta, kot tudi mi
nismo od tega sveta. To je razlog, da se mi obnašamo drugače od sveta. Naše
državljanstvo je na nebu. Mi odsevamo Duha sveta našega ponovnega rojstva,
kjer je Jezus Kralj. Zato se naše žene ne oblačijo v moška oblačila ali si režejo
lase ali uporabljajo kozmetiko in ostale stvari, ki jih ima svet tako rad. Zato
naši možje ne pijejo in ne kadijo in ne nadaljujejo v grehu. Naše gospostvo je
gospostvo nad grehom in je uveljavljeno skozi moč, ki je v Kristusovem
Duhu, ki prebiva v nas. Vsako kraljestvo na zemlji bo porušeno, a naše bo
ostalo.

Torej, govorili smo o službah in manifestacijah enega resničnega Boga in
v svetopisemski študiji gledali Njegovo slavo. Toda On naj ne bi bil
prepoznan intelektualno. On je prepoznan Duhovno; po Duhovnem razodetju.
Taisti, ki je bil prepoznan telesno kot Jezus, je šel nazaj v ognjeni steber. Toda
obljubil je, da se bo ponovno vrnil in prebival med Svojimi ljudmi z Duhom.
In na dan Binkošti je tisti ognjeni steber prišel dol in se razdelil na ognjene
jezike na vsakega izmed njih. Kaj je Bog delal? On je delil Samega Sebe v
cerkev, podeljujoč vsem tistim možem in ženam del Samega Sebe. On se je
razdelil med Svojo cerkev natanko tako, kot je dejal, da se bo. Janez 14, 16-
23: »‘Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo za  vedno
ostal pri vas: Duha resnice, ki Ga svet ne more prejeti, ker Ga ne vidi in ne
pozna. Vi Ga poznate, ker prebiva pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil
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sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet Me ne bo več videl, vi pa Me boste
videli, ker Jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem
Jaz v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas. Kdor ima Moje zapovedi in jih
spolnjuje, Me ljubi; kdor pa Me ljubi, ga bo ljubil Moj Oče, pa tudi Jaz ga
bom ljubil in se mu razodel.’ Juda, a ne Iškarijot, mu reče: ‘Gospod, kako to,
da Se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?’ Jezus mu odvrne: ‘Če Me kdo ljubi,
se bo držal Moje besede in Moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in
prebivala pri njem.’« On je dejal, da bo prosil Očeta, ki bo poslal drugega
Tolažnika, ki je bil že Z njimi (učenci), NE pa V njih. To je bil Kristus. Potem
je v triindvajseti vrstici, govoreč o Sebi in Očetu, dejal, MIDVA bova prišla.
Tam je to: »Duh prihaja, Isti Božji Duh, ki se je manifestiral kot Oče in kot
Sin in se bo izražal še v mnogih« - EN BOG, ki je Duh.

Zato noben človek ne more priti in reči, da je papež sveti mož in da sta
škof ali duhovnik sveta moža. SVETI MOŽ je Kristus, Sveti Duh, v nas. Kako
si hierarhija drzne razglasiti, da laiki nimajo nikakršne besede? Vsak ima
besedo. Vsak ima delo, vsak ima službo. Sveti Duh je prišel na dan Binkošti in
se razdelil na vsakega, da bi lahko bilo izpolnjeno, kar je dejal Kristus: »Tisti
dan boste spoznali, da sem Jaz v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas.« Janez 14,
20.

Veliki Jaz Sem, Vsemogočni Bog, je prišel kot Duh, da napolni Svojo
resnično cerkev. Lahko se giblje kjerkoli si On želi, in na komurkoli si On
želi. Med nami ne delamo nobenih »svetih ljudi,« ampak je zaradi prisotnosti
Svetega Duha, sveta celotna resnična Gospodova skupnost. To je On, Sveti
Duh, ki je svet, ne skupnost sama.

Torej, to je razodetje: Jezus Kristus je Bog. Jehova Stare Zaveze je Jezus
Nove Zaveze. Ne glede na to, kako močno se trudite, ne morete dokazati, da
so TRIJE Bogovi. Toda prav tako je potrebno razodetje Svetega Duha, da vam
da razumevanje resnice, da je On Eden. Potrebno je razodetje, da vidite, da je
Jehova Stare Zaveze, Jezus Nove Zaveze. Satan se je priplazil v cerkev in
zaslepil ljudi za to resnico. In ko so bili zaslepljeni, ni bilo več dolgo, ko je
rimska cerkev prenehala krstiti v Ime Gospoda Jezusa Kristusa.

Priznam, da je potrebno resnično razodetje Svetega Duha, da prepoznamo
resnico o Božanstvu v teh dneh, ko smo v središču sprevračanja tako velikega
dela Pisma. A premagujoča, zmagovita cerkev je zgrajena na razodetju, tako
da lahko pričakujemo, da nam bo Bog razkril Svojo resnico. Vendar pa v
resnici razodetja o vodnem krstu ne potrebujete. Pred vami je kot na dlani. Ali
bi bilo mogoče, da bi bili apostoli za minutko zapeljani stran od jasne
zapovedi Gospoda, da krstijo v Ime Očeta in Sina in Svetega Duha in bi jih
potem zalotili v zavestni neposlušnosti? Vedeli so, kaj je bilo ime in v Pismu
ni niti enega mesta, kjer bi krstili na katerikoli drugi način, kot v Ime Gospoda
Jezusa Kristusa. Zdrava pamet bi vam lahko povedala, da je knjiga
Apostolskih del cerkev v delovanju in če so oni krstili na ta način, potem je to
način, kako se krsti. Torej, če se vam zdi, da je to preveč, kaj potem mislite o
tem: Kdorkoli ni bil krščen v Ime Gospoda Jezusa, mora biti ponovno krščen.
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Apostolska dela 19, 1-6: »Medtem, ko se je Apolo mudil v Korintu, je

Pavel prepotoval kraje zgornje obale in prišel v Efez. Tam je našel nekaj
učencev in jih vprašal: ‘Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?’
‘Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,’ so odvrnili učenci. In vprašal jih je: ‘V
kaj ste bili tedaj krščeni?’ ‘V Janezovem krstu,’ so odgovorili. Pavel pa je
rekel: ‘Janez je krščeval s krstom spreobrnjenja in ljudem govoril, naj verujejo
v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa.’ Po teh besedah so se dali krstiti v
Ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh:
govorili so v jezikih in prerokovali.« To je to. Ti dobri ljudje v Efezu so slišali
o prihajajočem Mesiji. Janez je pridigal o Njem. Oni so bili krščeni v
spreobrnjenje grehov, strmeč NAPREJ, v smeri prihajajočega Jezusa. Toda
sedaj je bil čas pogledati NAZAJ na Jezusa in biti krščen za ODPUŠČANJE
grehov. Bil je čas za prejetje Svetega Duha. In ko so bili krščeni v Ime
Gospoda Jezusa Kristusa, je Pavel položil nanje svoje roke in Sveti Duh je
prišel na njih.

Oh, ti dragi ljudje v Efezu so bili dobri ljudje in če se je kdorkoli imel
pravico počutiti varnega, so se oni. Pazite, kako daleč so prišli. Prišli so vse do
sprejetja prihajajočega Mesija. Bili so pripravljeni Nanj. Toda ali ne vidite, da
so Ga kljub temu zgrešili? On je prišel in odšel. Morali so biti krščeni v Ime
Gospoda Jezusa Kristusa. Morali so biti napolnjeni s Svetim Duhom.

Če ste bili krščeni v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, vas bo Bog napolnil s
Svojim Duhom. To je Beseda. Apostolska dela 19, 6, ki jih beremo, so bila
izpolnitev Apostolskih del 2, 38: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da
krstiti v Ime Jezusa Kristusa v odpuščenje svojih grehov, in prejeli boste dar
Svetega Duha.« Vidite, Pavle je po Svetem Duhu rekel natanko tisto, kar je po
Svetem Duhu rekel Peter. In kar je bilo rečeno, NE MORE biti spremenjeno.
To mora biti enako od dneva Binkošti naprej, vse dokler ne bo krščen čisto
zadnji izmed izbranih. Galačanom 1, 8: »Toda tudi če bi vam mi sami ali pa
angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj
bo preklet.«

Tako, nekateri med vami, ki pripadate verovanju v enega Boga, krstite
napačno. Krstite za obnovo, kot da bi vas rešilo to, da se potopite v vodo.
Obnova ne pride z vodo; to je delo Duha. Človek, ki je po Svetem Duhu dal
zapoved: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se da v krstiti v Ime Gospoda
Jezusa,« ni rekel, da bo voda obnovila. On je dejal, da je to le dokaz »dobre
vesti do Boga«. To je vse. 1. Petrovo pismo 3, 21: »Ta voda pa je podoba
krsta, ki zdaj odrešuje vas,« (ne umivanje madežev z mesa, ampak odgovor
dobre vesti do Boga) po vstajenju Jezusa Kristusa. Jaz to verjamem.

Če ima kdorkoli kakšne napačne ideje, da lahko zgodovina potrdi vodni
krst na kakršenkoli drugi način, kot v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, bi vam
svetoval, da preberete zgodovinske zapise in to spoznate sami. Sledi resnični
zapis krsta, ki se je zgodil v Rimu, leta 100 po Kristusu in je bil ponovno
objavljen v Time Magazinu, 5. decembra 1955: »Diakon je dvignil svojo roko
in Publius Decius je stopil skozi vrata krstilnice. V bazenu je do pasu globoko


