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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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Če še niste predali svojega življenja Njemu, obrnite ta trenutek svoje
srce Bogu in pokleknite natanko tu, kjer ste in prosite za Njegovo odpuščanje
za vaše grehe in predajte svoje življenje Njemu. Zatem bomo skupaj
poizkušali pristopiti k sedmim cerkvenim dobam in ko to delamo, prosim
Boga, da pomaga svojemu nevrednemu služabniku odkriti Svojo Besedo vam.

Vizija S Patmosa

Janez na otoku Patmos.

Razodetje 1, 9 – 20

Razodetje 1, 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«.

Ta serija vizij razodetja osebe Jezusa Kristusa, je bila dana Janezu, ko je
bil v pregnanstvu na otoku Patmos. Ta mali otok se nahaja petdeset kilometrov
od obale Male Azije v Egejskem morju. Glede na to, da je skalnat, poln kač,
kuščarjev in škorpijonov, je imel majhno tržno vrednost. Zato ga je Rimsko
cesarstvo uporabljalo za kazensko kolonijo, kamor so nameščali okorele
kriminalce, politične zapornike, itd.

Opazili boste, da se Janez obrača h kristjanom, kot brat v stiski. Ravno v
tem času je zgodnja cerkev šla skozi velika preganjanja. Ne le, da se je
»povsod govorilo proti« njihovi veri, temveč so ljudi tudi zapirali in ubijali.
Janez je, kot mnogo drugih, sedaj prestajal zaporno kazen zaradi Božje Besede
in pričevanja Jezusa Kristusa. Ko so ga ujeli, so ga zaman poskušali ubiti,
kuhajoč ga v olju štiriindvajset ur. Zatem so ga pobesneli in nemočni častniki
obsodili kot čarovnika na izgnanstvo na Patmos. Ampak Bog je bil z njim in
bilo mu je omogočeno zapustiti otok in se vrniti v Efez, kjer je ponovno
nadaljeval s pastirsko službo, vse do svoje smrti.

Videnja, ki jih je imel Janez, obsegajo obdobje dveh let, od 95. do 96. leta
po Kristusu. Ta videnja so dala največji pečat od vseh, ki so v Besedi. Celotna
knjiga je predstavljena v simbolih in je zaradi tega tarča pogostega kritiziranja
in razprav. Vendar ima na sebi zares Božji pečat. To jo dela edinstveno in ima
veliko vrednost za vse tiste, ki berejo ali poslušajo njene svete strani.

V DUHU NA GOSPODOV DAN

Razodetje 1, 10:

»Na Gospodov dan me je navdal Duh in za seboj sem zaslišal
močen glas kakor glas trobente.«

»Bil sem v Duhu.« Ali ni to prav lepo? O, jaz to ljubim. Te besede bi
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lahko imenovali »polnost krščanskega življenja«. Če hočemo živeti kot
kristjani, moramo biti v NJEGOVEM Duhu. Janez ni govoril, da je bil v
svojem lastnem duhu. To ne bi prineslo tega videnja. Moral je biti Božji Duh.
Prav tako mora biti z nami Božji Duh, ali pa so vsi naši napori zaman. Pavel je
dejal: »Molil bom v Duhu, pel bom v Duhu, živel bom v Duhu.« Če bo prišlo
k meni kaj dobrega, mora biti to odkrito po Duhu, potrjeno z Besedo in mora
prinesti rezultate. Kot je moral biti Janez v Duhu, da bi od Jezusa prejel ta
velika sveža razodetja, moramo zagotovo tudi mi biti v Duhu, da bi razumeli
razodetja, ki nam jih je dal Bog, da bi po njih živeli v skladu z Njegovo
Besedo, ker je to isti Duh.

Poglejte na to na ta način. Veliko ljudi bere Sveto Pismo, kjer v
Apostolskih delih 2, 38 govori: »Spreobrnite se! Vsak izmed vas naj se dá v
imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar
Svetega Duha,« in samo nadaljujejo naprej. Oni tega ne vidijo. Če bi vstopajoč
v Duha to videli, bi vedeli, da se morajo pokesati in krstiti v Ime Gospoda
Jezusa Kristusa, če želijo prejeti Svetega Duha. Zatem bo Bog dolžan izpolniti
Svojo Besedo in jih napolniti s Svetim Duhom. Toda nikoli ne vstopijo v
Njegovega Duha, drugače bi se jim zgodilo točno to, kar govori Beseda.
Molite k Boga za razodetje po Njegovem Duhu. To je prvi korak. Vstopite v
Duha.

Dovolite mi, da uporabim eno drugo prispodobo. Recimo, da potrebujete
ozdravljenje. Kaj govori Beseda? Torej, vsi smo to mnogokrat prebrali, vendar
ko smo to brali, nismo vstopili v Duha. Ali smo vprašali Boga za Njegovega
Duha, da nas pouči o resničnosti tega? Če bi ga, bi poklicali starešine, priznali
svoje grehe, bili maziljeni in za nas bi se molilo in to bi bilo to. Mogoče tisto
ne bi prišlo takoj, ampak v Njegovem Duhu je vse to že končano. Ni drugega
pritožbenega sodišča. Bog bo izpolnil Svojo Besedo. O, moramo vstopiti v
Duha in takrat bodo stvari rešene. NIKAR NE HODITE NAJPREJ SKOZI
DELA. VSTOPITE SKOZI DUHA, NATO POJDITE SKOZI DELA IN
OPAZUJTE, KAJ BO BOG STORIL.

Ali ste že kdaj opazili, kako svet vstopa v duha stvari, ki so v svetu? Oni
odhajajo na svoje tekme, svoje športne dogodke in svoje plese. Vstopajo v
duha teh stvari. Tam ne sedijo, kot stensko cvetje, kot stare posušene palice.
Vstopajo ravno v ugodje stvari in postajajo del teh stvari. O, ampak kako
sovražijo kristjane, ker vstopajo v Duha Božje Besede. Kličejo nas fanatiki in
sveti valjavci. In ni je stvari, ki je ne bi naredili, da bi pokazali svojo sovraštvo
in neodobravanje. Ampak, prezrite to. To lahko pričakujete, ker veste, od kod
prihaja. Samo nadaljujte in vstopite v Duha proslavljanja.

Naš duh je čist. On je svež. On je resničen. On je preudaren in resničen, a
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zmagovalca. Samo On je Rešitelj, Odrešenik. On je EDINI Bog in Njegovo
Ime je »Gospod Jezus Kristus«.

»Ne boj se Janez. Ne bojte se mala čreda. Vse, kar Jaz sem, tega si ti
dedič. Vsa Moja sila je vaša. Dokler stojim v vaši sredi, je Moja
vsemogočnost vaša. Jaz nisem prišel, da bi prinesel strah in neuspeh, temveč
ljubezen, pogum in sposobnost. Dana mi je vsa oblast in vaše je, da jo
uporabljate. Vi recite Besedo in Jaz jo bom izvršil. To je Moja zaveza in ona
se ne more nikoli izneveriti.«

SEDEM ZVEZD IN SVEČNIKOV

Razodetje 1, 20:

»Skrivnost sedmih zvezd, ki si jih videl v Moji desnici, in sedmih
zlatih svečnikov pa je v tem: sedem zvezd so angeli (glasniki) sedmih
cerkvá, sedem svečnikov pa sedem cerkvá.«

Mi smo že odkrili resnico o teh dveh skrivnosti. O, mi nismo odkrili,
kdo je teh sedem glasnikov, a z Božjo pomočjo bomo in ta skrivnost bo
zaključena. Sedem dob poznamo. Naštete so v Besedi in pozabavali se bomo z
vsako, da bi prišli do te zadnje dobe, v kateri živimo.

Toda, v zadnjem končnem prizoru tega poglavja poglejte Njega, kako
stoji sredi zlatih svečnikov s sedmimi zvezdami v Svoji desnici. O, osupljivo
je videti Njega, kako stoji tam v vsem vrhovnem Božanstvu. On je Sodnik,
Duhovnik, Kralj, Orel, Jagnje, Lev, Alfa, Omega, Začetek in Konec, Oče, Sin,
Sveti Duh, On, ki je bil, ki je, ki mora priti, Vsemogočni, SVE V VSEM. Tam
je On, Začetnik in Dovršitelj. Vredno je to Jagnje! On je dokazal Svojo
vrednost, ko je kupil našo rešitev s samim Sabo. On sedaj stoji v vsej Svoji
sili, v vsej Svoji slavi in z vsem, kar Mu je kot Sodniku predano.

Da, On stoji med svečniki z zvezdami v Svoji roki. Noč je, ker takrat
uporabljamo svetilke za osvetljevanje in takrat se vidijo zvezde, kako bleščijo
in odražajo svetlobo sonca. In temno je. Cerkev hodi v temi po veri. Njen
Gospod je odšel s te zemlje, a Sveti Duh še vedno sveti skozi cerkev, dajajoč
svetlobo temu staremu, z grehom prekletem svetu. In te zvezde na enak način
odražajo Njegovo svetlobo. Edina svetloba, ki jo imajo, je Njegova svetloba.
Kako je temno – kako duhovno hladno. Pa vendar, ko On pride v sredino,
postane svetlo in toplo in cerkev je pooblaščena in skozi Njega izvaja dela, ki
jih je On delal.

O, ko bi Ga mogli videti za trenutek, tako kot Janez. Kakšni ljudje bi
mi morali biti, stoječ pred Njim v tem dnevu!
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svečnikov. Tam stoji On, sodnik, On, ki je trpel in umrl za nas. On je vzel
Nase jezo Božanske sodbe. On je tlačil v kadi Božjega srda, Bog sam. Kot
smo že navedli, je za grešnika Njegov glas kot zvok slapa ali udarjanja vode s
smrtonosnimi valovi v skalnato obalo. Ampak svetemu je Njegov glas, kot
zvok prijetne pesmi potoka, ko ležeč počiva, zadovoljen v Kristusu. Sijoč nad
nami, s svojimi toplimi žarki ljubezni govori: »Ne boj se, Jaz sem tisti, ki je
bil, ki je, ki mora priti, Jaz sem Vsemogočni. Ni drugega, razen Mene. Jaz sem
Alfa in Omega, VSE od tega.« On je Lilija iz doline in Sijajna zvezda Danica.
On je moji duši najlepši izmed deset tisočih. Ta, ta veliki dan je pripravljen, da
vzide in sonce Pravičnosti bo izšlo z ozdravljenjem v svojih žarkih.

KRISTUS KOT ZMAGOVALEC

Razodetje 1, 17-18:

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

Nobeno človeško bitje ne bi moglo prenesti polnega učinka tega
videnja. Moč ga je popolnoma zapustila in Janez je padel pred Njegove noge,
kot da je mrtev. Toda Gospodova roka se ga je z ljubeznijo dotaknila in glas
blagoslova je dejal: »Ne boj se. Ne bodi prestrašen. Jaz sem Prvi in Zadnji. Jaz
sem ta, ki živi, bil sem mrtev, a glej živim na veke vekov.« Česa se lahko
tukaj bojimo. Obsodba, ki je padla Nanj na križu, v grobu in ko se je On
spustil navzdol, je bila za nas. On je prejel ves glavni udarec rane greha in
sedaj torej ni obsodbe za tiste, ki so v Jezusu Kristusu. Torej, naš »Odvetnik«
je jamstveno naš »Sodnik«. On je oboje, »Odvetnik« in »Sodnik«. Kot Sodnik,
»primer je rešen« - končan je. Sedaj torej ni obsodbe. Zakaj bi se cerkev bala?
Pri kateri obljubi se je On izneveril, da je ni odrazil pred nami? Zakaj bi se
bali kazni in smrti? Vse to je premagano. Tukaj je močni zmagovalec. Tukaj je
Ta, ki je premagal oba svetova, vidnega in nevidnega. Ne kot Aleksander, ki je
osvojil svet v svojem 33. letu in ni več vedel, kam naj se obrne za nadaljnja
osvajanja in je umrl kot žrtev greha in razuzdanega življenja. Ne kot
Napoleon, ki je osvojil vso Evropo, a je bil na koncu pri Waterloo-ju poražen
in bil pregnan na Elbo, zato da bi uvidel, da je poražen. Toda Kristusa ni
moglo premagati nič. On, ki je prišel dol, je sedaj povišan nad vse in Njemu je
dano Ime, ki je nad vsemi imeni. Da, On je premagal smrt, pekel in grob in
ima njihove ključe. Kar On osvobodi, je osvobojeno in kar On zveže, je
zvezano. Tu ni spremembe. Pred Njim ni bilo zmagovalca in za Njim ni
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kljub vsemu poln Gospodovega veselja. Kristjan bi ravno tako moral biti poln
življenjske radosti in poln zadovoljstva v Gospodu, kot je to svet, ko se naslaja
in uživa v svojih zadovoljstvih. In kristjani in svet so ljudje in eni in drugi
imajo občutke. Razlika je v tem, da so srca kristjanov in občutki edino v
Gospodu Slave in Njegovi ljubezni, medtem ko svet zadovoljuje telesne
potrebe.

Govori torej, da je Janez bil v Duhu na Gospodov Dan.

Oh, tu je verz, ki zares povzroča razdor. Ni, da je potrebno ali nujno, toda
nekateri enostavno ne vidijo tega, kar Beseda zares pove.

Predvsem, poznamo nekatere prijazne ljudi, ki Gospodov Dan imenujejo
šabatni dan, kar je za njih sobota. Potem obstajajo drugi, ki Gospodov Dan
imenujejo nedelja, prvi dan v tednu. Vendar, kako bi lahko bil katerikoli od
teh dveh dni, ali pa celo oba skupaj, saj je Janez bil v Duhu, dobivajoč te vizije
v časovnem razdobju dveh let. Pravzaprav se je zgodilo to, da je bil Janez vzet
v Duhu in prenesen v Gospodov Dan, ki mora šele priti. Sveto Pismo govori o
Gospodovem Dnevu, ki se mora zgoditi v prihodnosti in Janez vidi sedaj stvari
tega bodočega Dne. Torej, v tem času, samo da uredimo naše misli, natančno
odkrijmo, kaj je danes šabat.

Šabat, kot ga poznamo iz Nove Zaveze, NI praznovanje določenega dne.
Nimamo niti ene same zapovedi, da bi praznovali soboto kot šabat, niti ene
zapovedi, da bi praznovali prvi dan v tednu, kar je nedelja. Poglejte resnico o
šabatu, kar pomeni »počitek«. Hebrejcem 4, 8: »Ko bi jih namreč Jezus
pripeljal v počitek, po vsem tem ne bi govoril o nekem drugem dnevu.
Potemtakem sobotni počitek (praznovanje šabata) čaka Božje ljudstvo. Kdor
namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, kakor se je Bog od
svojih.« Ali ste slišali ta ključen izraz v zadnjem delu citata? »Bog se je spočil
od Svojih lastnih del.« Bog je dal Izraelu sedmi dan za njihov šabat kot
spomin na svoje lastno delo, v katerem je ustvaril svet in vse kar je v njem,
potem je prenehal ustvarjati. On se je spočil od svojih del. On je počival. Torej
je bilo v redu dati počitek šabata ljudem, ki so vsi bili istočasno na enem
mestu, tako da so vsi mogli praznovati odrejen dan. Danes je polovico sveta v
svetlobi, medtem ko je druga polovica v mraku, tako da to sploh ne bi
delovalo. Ampak to je argument samo z naravne strani.

Poglejmo, kaj nas Sveto Pismo uči o tem šabatnem počitku. »Ker kdo je
stopil v njegov počitek.« Ta vstop ni samo vstop, ampak je tudi ostajanje v
počitku. To je »večni počitek«, katerega sedmi dan je samo simbol. »Sedem«
je dovršenost. »Osem« je ponovno »prvi« dan. Jezusovo vstajenje je bilo prvi
dan v tednu, in nam dalo večno življenje in večni počitek šabata. Tako vidimo,
zakaj nam Bog ni mogel dati niti enega odrejenega dneva v tednu kot šabat
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(počitek). Mi smo »vstopili« in »ostali« v našem počitku, česar Izrael ni mogel
storiti, ker je imel samo senco resnične stvarnosti, katero mi uživamo. Zakaj bi
se vračali na senco, ko pa imamo sedaj stvarnost.

Ta počitek, ali trajni šabat prejemamo z Jezusovim pozivom. On je v
Mateju 11, 28-29 dejal: »Pridite k Meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in Jaz
vam bom dal počitek. Vzemite nase Moj jarem in učite se od Mene, ker Sem
krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek (ali praznovanje šabata, ne
dneva, ampak večno življenje, šabat) svojim dušam.« Ne glede na to, koliko
časa ste utrujeni pod svojim bremenom greha, lahko je to deset, trideset ali
petdeset let ali še več, pridite s svojim utrujenim, izčrpanim življenjem in našli
boste Njegov počitek (resnični šabat). Jezus vam bo dal počitek.

Torej, kaj je natanko ta počitek, ki vam ga bo Jezus dal? Izaija 28, 8-
12: »Kajti vse mize so polne izbljuvkov, ni mesta brez umazanije. Koga bo
poučeval v znanju in koga bo modril s svojim oznanilom? Oproščene od
mleka, odstavljene od prsi?  Zapoved na zapoved, zapoved na zapoved,
pravilo na pravilo, pravilo na pravilo, malo sèm, malo tja. Da, z jecljavimi
ustnicami in v tujem jeziku bo govoril temu ljudstvu On, ki jim je pravil: »Tu
naj bo počitek (šabat), dajte počitka utrujenemu (ali praznujte Njegov šabat),
tu naj bo oddih in niso hoteli poslušati.« Tukaj je prerokovano, prav tukaj v
Izaiji. In izpolnilo se je okrog 700 let kasneje na dan Binkošti, ko so bili vsi
napolnjeni s Svetim Duhom, točno tako, kakor je bilo rečeno, da bo. To je
resnični šabat, ki je bil obljubljen. Zaradi tega so, ko so bili izpolnjeni s
Svetim Duhom, prenehali s svojimi posvetnimi posli, posvetnimi deli, s
svojimi hudobnimi potmi. Sveti Duh je prevzel kontrolo nad njihovimi
življenji. Šli so v počitek. To je vaš počitek. To je vaš šabat. To ni dan, niti
leto, temveč večna izpolnitev in blagoslov v Svetem Duhu. Vi se ustavite, a
Bog dela. To je Bog v vaši volji, ki hoče in deluje po Svoji dobrohotnosti.

Dovolite mi, da omenim še eno stvar o sobotnikih, ki trdijo, da se mi
sestajamo v napačnem dnevu tedna, ko se sestajamo ob nedeljah, na prvi dan.
Poglejte, kaj je Justin dejal v drugem stoletju. »V nedeljo poteka sestanek
vseh, ki živijo v mestih in vaseh in bere se odlomek iz apostolskih spominov
in zapisov, koliko nam čas dopušča. Ko se zaključi z branjem, predsedujoči s
pridiganjem opozarja in spodbuja na nadaljevanje teh plemenitih stvari. Zatem
vsi vstanemo, da bi darovali skupno molitev. Na koncu molitve so pred nas,
kakor smo opisali, postavljeni kruh in vino in izrečena je zahvala, skupnost pa
odgovarja: »Amen.« Zatem so ti koščki vsakemu razdeljeni, se pojedo, ostale
pa diakoni odnesejo v hiše odsotnih. Zatem bogati in tisti, ki želijo, dajo
prispevek po njihovi svobodni volji in to se pusti predsedujočemu, ki s tem
oskrbuje sirote, vdove, zapornike in tujce, ki so v potrebi.« Po tem vidimo, da
so tisti, ki trdijo, da je zgodnja cerkev nadaljevala z judovsko tradicijo
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razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal:
»Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin Človekov ne bo obujen od
mrtvih!« Učenci pa so Ga vprašali: »Zakaj torej pismouki govorijo, da mora
najprej priti Elija?« Odgovoril je: »Elija res prihaja in bo vse prenovil. Povem
pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar
so hoteli. Tako bo tudi Sin Človekov trpel od njih.« Tedaj so učenci doumeli,
da jim je govoril o Janezu Krstniku.«

Torej v Mateju 16, 28, kar je uvod v Mateja 17, 1-13, je Jezus dejal:
»…nekateri od teh, ki tukaj stojijo, ne bodo okusili smrti, dokler ne bodo
videli Sina Človekovega prihajati v Svojem kraljestvu.« Ti trije apostoli so
videli prav to – vrstni red Njegovega drugega prihoda. Videli so Ga
spremenjenega tam na vrhu gore. Njegova obleka se je bleščala v belini, a
obličje Mu je sijalo kakor sonce v svojem vrhuncu. In tam sta, ko se je pojavil,
z vsake strani stala Mojzes in Elija. To je natanko tako, kot On ponovno
prihaja. Resnično bo najprej prišel Elija in vrnil srca otrok (neveste) nazaj k
apostolski doktrini Besede očetov. Malahija 4, 5-6: »Glejte, pošljem vam
Elija, preroka, preden pride GOSPODOV dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce
očetov k sinovom in srce sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s
prekletstvom.« Izrael je že narod. On je sedaj oblikovan s svojo vojsko,
mornarico, zastavo, poštnim sistemom in z vsem, kar ima narod. Toda
potrebno je še, da se izpolni Pismo, ki pravi: »…ali se bo narod rodil
naenkrat?...« Izaija 66, 8. Ta dan kmalu prihaja. Smokvino drevo je vzbrstelo.
Izraelci čakajo Mesija. Oni Ga pričakujejo in njihova pričakovanja se toliko,
da se še niso izpolnila. Izrael bo ponovno duhovno rojen, ker mu njegova Luč
in njegovo Življenje morata biti kmalu odkrita.

V Razodetju 21, 23: »Mesto ne potrebuje ne sonca ne lune, da bi mu
svetila, kajti razsvetljuje ga Božje Veličastvo in Njegov svetilnik je Jagnje.«
To je novi Jeruzalem. V tem mestu bo Jagnje in zaradi Njegove prisotnosti ne
bo potrebna svetloba. Tam sonce ne bo vzhajalo in sijalo, ker je tam On sam
sonce in svetloba. Narodi, kateri pridejo vanj, bodo hodili v Njegovi svetlobi.
Ali niste srečni, ker je nad nami ta dan? Janez je videl prihod tega dne. Da,
Gospod Jezus, hitro pridi!

Malahija 4, 1-3: »Kajti glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi
predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnje: dan, ki pride, jih bo sežgal,
govori GOSPOD nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne
vejice!  Vam pa, ki se bojite mojega Imena, vzide sonce pravičnosti in
ozdravljenje bo v Njegovih perutih. Izšli boste in boste poskakovali kakor
telički iz staje. Poteptali boste krivičnike, da bodo pepel pod stopali vaših nog
na dan, ki ga naredim, govori GOSPOD nad vojskami.« Tukaj je to ponovno.
Sonce sije s vso svojo močjo. O, moč Božjega Sina sije sredi sedmih zlatih
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Dela bodo sojena. Motivi bodo sojeni. Pred Bogom ne bo pristranskosti,
ampak bodo vsi sojeni po tej Besedi, nihče se ne bo izognil. Tisti, ki so slišali,
a niso poslušali, bodo sojeni po tem, kar so slišali. Tisti, ki so počivali na tem
govoreč, da to verujejo, a tega niso živeli, bodo sojeni. Vsaka skrivnost bo
prišla na dan in bo javno razglašena. O, tedaj bomo zares razumeli zgodovino.
Niti ena skrivnost iz vseh dob ne bo izpuščena.

Ali veste, da On v tej dobi, v kateri živimo, razkriva skrivnosti srca mož in
žena? Kdo drug bi mogel odkriti skrivnosti srca, razen same Besede?
Hebrejcem 4,12: »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.« To je Beseda. Deluje tam, kamor je poslana, ker je Ona
(Beseda) polna sile. Isti Duh, ki je bil v Jezusu (v Besedi), je v tej zadnji dobi
ponovno prisoten v cerkvi. Je kot zadnji znak poizkušajoč odvrniti ljudi od
sodbe, ker so tisti, ki zavračajo Njega (Besedo) že sedaj prišli pod obsodbo,
ker Ga znova križajo. Hebrejcem 6, 6: »…pa so padli, takó prenoviti, da bi se
spreobrnili, ker sami sebi znova križajo in sramotijo Božjega Sina.«

Torej, Pavel je dejal, da je Beseda prišla tako v moči, kot v glasu.
Pridigana Beseda je pravzaprav predstavljala sebe. Kot goreč oster meč je
odšla do zavesti ljudi in je kot kirurški nož odstranila bolezni in osvobodila
sužnje. Povsod, kamor so ti zgodnji verniki šli: »Šli so pridigat Evangelij
(Besedo) in Bog je potrjeval to Besedo s spremljajočimi znamenji.« Bolniki so
bili ozdravljeni, hudiči so bili izgnani, a oni so govorili v novih jezikih. To je
bila Beseda na delu. Ta Beseda v ustih kristjanov, ki so verovali, ni nikoli
zatajila. In v tej zadnji dobi je tukaj močnejša in večja, kot kdajkoli v resnični
Besedi neveste. O mala čreda, mala manjšina, držite se Besede, z njo izpolnite
svoja usta in srca in nekega dne vam bo Bog dal kraljestvo.

7 Njegovo obličje pa je bilo kakor sonce
»Njegovo obličje sije kakor sonce v vsej svoji sili.« Matej 17,1-13:

»Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in
jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz
je zasijal kot sonce in Njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej,
prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je
Peter in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu
tri šotore; Tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je
obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin,
v katerem mi je zadovoljstvo; Njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so
padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in
rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar
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sestajanja v zadnjem dnevu tedna, v popolnem nepoznavanju tega, kar
zgodovina resnično govori in zaradi tega niso vredni zaupanja.

O, ko bi ljudje mogli priti k Njemu in najti ta počitek. V vseh srcih
obstaja hrepenenje za tem počitkom, ampak večina ne ve odgovora. Tako
poskušajo zadovoljiti hrepenenje z religioznim postopkom držanja odrejenih
dni ali s sprejemanjem denominacijskih cerkvenih verovanj in dogem. A ker v
tem ne uspejo, mnogi začnejo s pijančevanjem, razuzdanostjo in vsemi
fizičnimi presežki misleč, da se v posvetnih užitkih more najti nekakšno
zadovoljstvo. Vendar v tem ni počitka. Kadijo, pijejo in jemljejo tablete, da bi
pomirili svoje živce. Ampak ni počitka v zemeljskih napitkih. Oni potrebujejo
Jezusa. Potrebujejo nebeško zdravilo, počitek Duha.

Potem gre večina od njih ob nedeljah v cerkev. To je dobro, ampak celo
tam nimajo pojma, kako pristopiti k Bogu in kako Ga slaviti. Jezus je dejal, da
je pravo slavljenje v Duhu in resnici, Janez 4, 24. Vendar, kakšno slavljenje
lahko dobite v cerkvi, ki ve o Bogu tako malo, da za božič slavi Dedka Mraza
in zajčke za Veliko noč? Od kje imajo to? Te stvari so podedovali od poganov
in jih naredili za del cerkvene doktrine. Toda, ko se nekdo obrne h Gospodu in
postane poln Svetega Duha, preneha z vsemi temi stvarmi. On ima počitek v
svoji duši. Resnično začne živeti in ljubiti Boga in Ga slaviti.

Torej, vrnimo se k našemu Pismu. Vemo, kaj ni Gospodov Dan. Če ni
sobota, niti nedelja, kaj je potem? Pa recimo temu tako. Danes zagotovo ni
Gospodov Dan. To je človekov dan. Človekovo je delo, človekova je služba,
človekova je cerkev, človekova je ideja slavljenja, vse je človekovo, ker je to
človekov svet (vesolje). AMPAK GOSPODOV DAN PRIHAJA. Da,
resnično. Ravno v tem času Razodetja Jezusa Kristusa, je bil Janez vzet v
Duhu in z Duhom prenesen v veliki Dan, ki prihaja. Gospodov Dan je, ko se
končajo dnevi človeka. Tedaj bodo kraljestva tega sveta postala kraljestva
našega Boga. Gospodov dan je, ko se spustijo sodišča in zatem pride
Tisočletno kraljestvo. Dandanes svet počne s kristjanom, kar hoče početi.
Označujejo ga z vsakršnimi hudobnimi imeni in se mu posmehujejo. Ampak
prihaja ta veliki in znameniti dan, ko bo svet jokal in stokal, kajti Jagnje
prihaja v jezi sodit svetu. Natanko tedaj bodo pravični imeli svoj dan z
Gospodom, ker bodo krivičniki sežgani, a pravični bodo preko njihovega
pepela šli v Tisočletno kraljestvo. Malahija 4, 3: »Poteptali boste krivičnike,
da bodo pepel pod stopali vaših nog na dan, ki ga naredim, govori Jahve nad
Vojskami.«

GLAS KOT TROBENTA
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Razodetje 1, 10:

»…in za seboj sem zaslišal močen glas kakor glas trobente.«
Janez je bil v Duhu in tedaj je videl velik in čudovit dan Gospoda

Jezusa in vso Njegovo sveto silo. Bodočnost se je morala razkriti, ker ga je
Bog hotel podučiti. Janez ni dejal, da je bila to trobenta. Bil je kot trobenta.
Torej, ko trobenta zatrobi, je v tem nekaj nujnega. To je kot glasnik, kraljevi
glasnik, ki prihaja ljudem. On trobenta na trobento. To je nujen poziv. Ljudje
se zbirajo, da bi poslušali (Izrael se je vedno zbiral ob zvoku trobente). Nekaj
pomembnega je blizu. »Poslušajte to!« Ta glas je torej imel isti poziv nujnosti,
kot trobenta. Bil je jasen in močan, presenetljiv in prebujajoč. O, ko bi mi
danes lahko slišali Božji glas kot trobento, ker je to »Evangelijska trobenta«,
ki objavlja »Besedo preroštva«, da bi nas osvestila in pripravila na to, kar
prihaja na zemljo.

UKAZ, DA PIŠE

Razodetje 1, 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!«

Tukaj je to. Prvi in Zadnji. Alfa in Omega. On je VSE to. En resnični
Bog. Glas in Božja Beseda. Resničnost in resnica sta na dosegu roke. To je
tako pomembno, biti v Duhu. O moj Bog, biti v prisotnosti Boga in ga
slišati… »Zapiši, kar vidiš v knjigo in pošlji sedmim cerkvam.« GLAS, KI JE
RAZGLASIL SVOJO Besedo v Edenskem vrtu in na Sinajski gori, glas, ki se
je tudi slišal v vzvišeni slavi na Gori spremenjenja, se je še enkrat oglasil, a
tokrat sedmerim cerkvam s popolnim in končnim razodetjem Jezusa Kristusa.

»Janez, zapiši vizije. Zabeleži jih za dobe, ki bodo sledile, ker so to
resnična preroštva, ki se MORAJO izpolniti. Zapiši in pošlji jih, objavi jih.«
Janez je prepoznal ta glas. O, tudi vi boste prepoznali ta glas, ko vas bo
poklical, če ste le eden izmed Njegovih.

ZLATI SVEČNIKI

Razodetje 1, 12:

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

15
Nedavno tega mi je nek človek dejal, da je rimskokatoliška cerkev

prava cerkev, ker je bila zvesta temu, kar je vsa ta leta verovala in je
napredovala v rasti ter se ni menjala. Temu sploh ni tako. Katerakoli cerkev z
vodstvom izza sebe in lastnim cerkvenim verovanjem, ki sploh ni Beseda in
brez očitne službe, s katero bi vznemirila hudiča, zagotovo lahko obstane. To
ni bil kriterij. Ali pomislite kdaj na to malo skupino, katere člani so žagani na
dvoje, s katerimi so hranili leve, bili preganjani in izgnani na vse konce, pa so
kljub vsemu ostali zvesti Besedi – to bi nedvomno moral biti Bog. Le kako so
preživeli svojo bitko vere ter še naprej obstali. TO je čudež.

A ta tolažba ni samo za glasnike sedmih cerkvenih dob. Vsak resnični
vernik je v Božji roki in more črpati iz Njegove ljubezni in sile ter prejemati
veliko ugodnosti vsega tega, kar je Bog verniku. To, kar Bog daje glasniku in
kako blagoslavlja in uporablja glasnika, je vsem vernikom kot primer Njegove
dobrote in skrbi za VSE člane Njegovega telesa. Amen.

6 Dvorezni meč
»Iz ust mu je segal oster dvorezni meč« V Hebrejcih 4, 12: »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.« Iz
ust mu je segal oster dvorezni meč, ki je BOŽJA BESEDA. Razodetje 19, 11-
16: »Nato sem videl nebo odprto in prikazal se je bel konj. Ta, ki ga je jezdil,
se imenuje Zvesti in Resnični. Ta pravično razsoja in se bojuje. Oči so Mu
kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov; napisano pa ima Ime,
ki ga ne pozna nihče, le On sam. Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi.
Ime mu je Božja Beseda. Na belih konjih Mu sledijo nebeške vojske, oblečene
v belo in čisto tančico. Iz ust Mu sega oster meč, da z njim udari po narodih.
Pasel jih bo z železno palico in tlačil stiskalnico z vinom srdite jeze Boga,
vladarja vsega. Na plašču in na boku pa ima napisano Ime: KRALJ KRALJEV
in GOSPODAR GOSPODARJEV.«

Janez 1, 48: »Natánael mu je dejal: »Od kod me poznaš?« Jezus mu je
odvrnil: »Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim
drevesom.« Tukaj je to. Ko On pride, bo ta Beseda prišla proti vsem narodom
in vsem ljudem. Nihče se ji ne bo mogel upreti. Ona bo odkrila, kaj je bilo v
vsakem srcu, kot je to On naredil z Natánaelom. Božja Beseda bo pokazala,
kdo je delal po Božji volji in kdo ni. Ona bo razodela skrita dela vsakega
človeka in zakaj jih je delal. Ona bo ločila. Zato pravi v Rimljanom 2, 3: »Mar
misliš, o človek, ki sodiš tiste, ki počenjajo takšne stvari, pa jih tudi sam
počenjaš, da boš ubežal Božji sodbi?« Zatem nadaljuje govoreč, kako bo Bog
sodil ljudem. To je tu v verzih 5 do 17. Zakrknjeno neskesano srce bo sojeno.
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mir, kot je to objavila Beseda vode razdvajanja. Kako bi morali biti hvaležni,
ker slišimo Njegov glas ljubezni, oskrbe, vodstva in zaščite. Nekega dne bomo
slišali ta isti mili glas, kako govori, ne z obsodbo, temveč z dobrodošlico nam,
katerim grehi so oproščeni z Njegovo krvjo, katerim življenja so izpolnjena z
Duhom in katerih hoja je bila v Besedi. Kaj bi moglo biti dragocenejše, kot
slišati mnoštvo glasov dobrodošlice in biti obkrožen s temi množicami, ki so
verjele v večno življenje? O, ničesar takega ni. Molim, da bi slišali Njegov
glas in da ne bi zakrknili svojega srca, temveč bi Ga sprejeli kot Svojega
Kralja.

O, ko bi samo videli to. Vode so bile te, ki so uničile svet, ampak iste
vode so rešile Noeta in tudi celotno zemljo za Noeta. Poslušajte Njegov glas,
glas Njegovih služabnikov, dokler poziva h kesanju in življenju.

5 V desnici je držal sedem zvezd
»V svoji desnici je imel sedem zvezd.« Seveda, iz 20. vrstice vemo,

kaj je pravzaprav sedem zvezd. »A skrivnost sedmih zvezd so angeli (glasniki)
sedmih cerkva.« Tukaj torej v nobenem primeru ne bi mogli zgrešiti, ker nam
On to razlaga. Teh sedem zvezd pomeni glasnike sedmih zaporednih
cerkvenih dob. Niso imenovani z imeni. Samo predstavljeni so  kot sedmerica,
eden za vsako dobo. Od efeške, pa vse do te laodicejske dobe, je vsak glasnik
prinesel ljudem sporočilo resnice, ki v posamezni cerkveni dobi ni nikoli
zapustila Božje Besede. Vsak se je držal nje. V svoji veri v originalno svetlobo
niso nikoli bili negotovi. Ko se je vsaka doba oddaljila od Boga, jo je Njegov
zvesti glasnik vrnil nazaj k Besedi. Njihova moč je bila od Gospoda, drugače
tega odmika nikoli ne bi mogli zaustaviti. Bili so varni v Njegovi oskrbi, nič
jih ni moglo iztrgati iz Njegove roke, niti ločiti od Božje ljubezni, pa naj bi
bila to bolezen, poguba, golota, lakota, meč, življenje ali smrt. Bili so resnično
predani Njemu in imeli podporo v Njegovi vsemogočnosti. Ni jim bilo mar za
preganjanje, ki jih je ujelo. Bolezen in zasmehovanje sta bili samo razlog za
dajanje slave Bogu, kajti smatrali so za dostojnim, da trpijo za Njega. In v
hvaležnosti za Njegovo veliko rešitev, so goreli s svetlobo Njegovega življenja
in odražali Njegovo ljubezen, stanovitnost, krotkost, vzdržnost, blagost in
zvestobo. In Bog jih je podpiral s čudeži, znamenji in čudesi. Bili so obtoženi,
da so fanatiki in sveti valjavci, bili so obtoževani s strani organizacij in
zasmehovani, ampak ostali so zvesti Besedi.

Torej, ni težko vstati in ostati zvest cerkvenemu verovanju. To je
lahko, ker je ravno hudič za vsem tem. Ampak povsem drugače je biti zvest
Božji Besedi in se vrniti nazaj k tistemu, kar je Beseda izvorno proizvedla na
dan Binkošti.
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Janez ne govori, da se je obrnil, da bi videl tistega, čigar glas je slišal,

ampak se je obrnil, da bi videl glas. O, to mi je všeč. On se je obrnil, da bi
videl glas. Glas in oseba sta eno in isto. Jezus je BESEDA. Janez 1, 1-3: »V
začetku je bila Beseda in Beseda je bila z Bogom in Beseda je bila Bog. Ta je
bila v začetku z Bogom. Vse je nastalo po Njej in brez Nje ni nastalo nič, kar
je nastalo.« Če boste mogli kdaj resnično videti Besedo, boste videli Jezusa.

Ko se je Janez obrnil, je videl sedem zlatih svečnikov. Pravzaprav so
bili to podstavki za sveče. V skladu z 20. vrstico, je to sedem cerkva: »Sedem
svečnikov, ki si jih videl, je sedem cerkva.« Težko, da bi mogle sveče
predstavljati te cerkve. Sveča gori nekaj časa, zatem pa dogori. Umre. Ne bi je
bilo več. Toda podstavki svečnikov posedujejo trajno kvaliteto, katerih sveče
nimajo.

Če želite dobiti lepo sliko svetilke, preberite o njej v Zahariji 4, 1-6:
»Angel, ki je govoril z menoj, se je obrnil in me zbudil, kakor se zbudi
človeka iz spanja. Rekel mi je: »Kaj vidiš?« Rekel sem: »Vidim, glej, svečnik,
ves iz zlata, na njegovem vrhu je oljnica in na njej sedem svetilk, sedem in
sedem cevk imajo svetilke, ki so na njegovem vrhu. Ob strani stojita dve oljki,
ena na desni strani oljnice in druga na njeni levi.« Spregovoril sem in rekel
angelu, ki je govoril z menoj: »Kaj to pomeni, Gospod?« Angel, ki je govoril z
menoj, mi je odgovoril in rekel: »Ne veš, kaj to pomeni?« Rekel sem: »Ne,
Gospod.« Odgovoril je in mi povedal, rekoč: »To je Gospodova Beseda
Zerubabélu: ›Ne s silo in ne z močjo, temveč z Mojim Duhom,‹ govori
Gospod nad vojskami.« Tukaj je še ena svetilka iz čistega zlata. Ona sveti, ker
ima olja v izobilju, ki ga dobiva iz dveh stebel oljk, ki se nahajata na obeh
straneh. Ti dve stebli predstavljata Staro in Novo Zavezo in olje seveda
simbolizira Svetega Duha, EDINEGA, ki ljudem more dati Božjo svetlobo.
Angel, ki je govoril Zahariji, je pravzaprav dejal: »To kar vidiš, pomeni da
cerkev ne more ničesar doseči s svojo lastno silo ali močjo, temveč s Svetim
Duhom.«

Preučite torej ta podstavek za sveče. Opazili boste, da ima veliko
posodo ali rezervoar, ki je sredi sedmih krakov, ki izhajajo iz njega. Ta posoda
je polna olivnega olja, ki teče po sedmih stenjih, ki se nahajajo v sedmih
krakih. To isto olje gori in sveti na koncu sedmih cevčic. Ta svetloba ni nikoli
ugasnila. Duhovniki so samo skrbeli za dolivanje olja v posodo.

Svetilko so prižigali na poseben način. Kot prvo, duhovnik je vzel
ogenj s svetega oltarja, ki je bil prvotno prižgan z Božjim ognjem. Najprej je
prižgal svetilko, ki se je nahajala nad posodo. Zatem je s plamenom prve
svetilke prižgal drugo svetilko. Tretja svetilka je dobila ogenj od druge
svetilke, četrta ga je dobila od tretje in tako dalje, dokler ni gorelo vseh sedem
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svetilk. Ta sveti ogenj z oltarja, ki je prenesen iz svetilke na svetilko,
predstavlja čudovit simbol Svetega Duha v sedmih cerkvenih dobah. Prvotno
izlivanje na dan Binkošti (izlivanje, ki je prišlo od Jezusa neposredno s
Prestola Milosti), oskrbuje Njegovo Cerkev skozi vseh sedem dob. To v
popolnosti prikazuje, da je Jezus Kristus isti včeraj, danes in za vedno, Bog, ki
se v Svojem bistvu in Svojih poteh nikoli ne menja.

V Janezu 15 je Jezus dejal: »Jaz sem trta, vi mladike.« On je glavna
trta, ta, ki prihaja iz originalne korenine, iz originalnega semena, ki ima v sebi
življenje. Torej, trta ne rodi plodu, to opravljajo mladike. Poglejte primer: vi
lahko vzamete steblo citrusa, kot na primer steblo pomaranče in nanj cepite
vejo greipfruta, vejo limone, vejo mandarine in druge vrste in vse te veje bodo
rasle. Vendar te cepljene veje ne bodo rodile pomaranč. Nikakor. Limonina
veja bo rodila limone, greipfrutova veja bo rodila greipfrut in tako naprej. Pa
vendar bodo te veje rasle iz življenja v steblu. In če bo to steblo še kdaj
pognalo novo vejo, bo to pomarančna veja in bo rodila pomaranče. Zakaj?
Zato, ker je življenje v veji identično z življenjem v steblu, medtem ko temu ni
tako s cepljenimi vejami. Te cepljene veje imajo svoje izvore v drugih vrstah
življenja iz drugih stebel, iz drugih korenin, iz drugih semen. O, one bodo
rodile plodove, vendar ne bodo rodile pomaranč. Tega ne morejo, ker niso
original.

Takšna je tudi cerkev. Trta je razsekana in veje so vcepljene. Vcepili
so baptistične veje, metodistične veje, prezbiterijanske veje in binkoštne veje.
Te veje rodijo baptistične, metodistične, binkoštne in prezbiterijanske plodove.
(Denominacijsko seme, iz katerega proizvajajo svoje plodove.) In če trta še
kdaj požene svojo vejo, bo ta veja popolnoma enaka kot trta. To bo ista vrsta
veje, ki je izšla na dan Binkošti. Govorila bo v jezikih, prerokovala in v sebi
imela silo in znamenje vstalega Jezusa Kristusa. Zakaj? Ker raste iz naravnega
izvora same trte. Vidite, ona ni vcepljena na trto, ona je v trti ROJENA. Ko so
te druge veje bile vcepljene, je vse kar so lahko naredile to, da so rodile svoj
lastni plod, ker niso rojene iz te trte. Nič ne vedo o originalnem življenju in
originalnem plodu. Ne morejo vedeti, ker niso rojene iz njega. Če bi bile
rojene iz njega, bi to isto življenje, ki je bilo v originalnem steblu (Jezusu)
prišlo skozi njih in se skozi njih odražalo. Janez 14, 12: »Resnično, resnično,
povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih Jaz opravljam, tudi sam
opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem Jaz k Očetu.«

Denominacije, ki jih usmerja človek, ne morejo biti rojene od Boga,
ker je DUH ta, ki oživlja in NE ČLOVEK.

Kako vznemirljivo je razmišljati o teh sedmih svetilkah, ki črpajo
življenje in svetlobo iz zalog glavne posode, ker so vanjo imele namočene
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Uničile bodo antikrista, zver in lik in vse kar je slabo v Njegovih očeh. Uničil
bo cerkvene sisteme, ki so vzeli Njegovo Ime samo zato, da bi pokvarile
Njegovo lepoto in zdrobil jih bo skupaj z antikristom. Vsi hudobneži, ateisti,
agnostiki, modernisti, liberalci, vsi bodo tam. Smrt, pekel in grob bodo tam.
Da, bodo. Ko pride On, se bodo odprle knjige. To je takrat, ko se bo pojavila
celo mlačna cerkev in pet nespametnih devic. On bo ločil ovce od kozlov. Ko
On pride, bo prevzel kraljestvo, ker je to Njegovo in z Njim bodo tisoči krat
deset tisoči, Njegova Nevesta, ki Mu je prišla služit. Slava! O, to je sedaj, ali
pa nikoli. Pokesajte se, preden bo prepozno. Prebudite se od mrtvih in iščite
Boga, da boste izpolnjeni z Njegovim Duhom, ali pa boste zgrešili večno
življenje. Storite to sedaj, dokler je še čas.

4 Njegov glas je bil kot zvok mnogih voda

Torej, kaj predstavljajo vode? Poslušajte to v Razodetju 17, 15:
»…vode, ki si jih videl…to so ljudstva in množice, narodi in jeziki.« Njegov
glas je bil kot zvok množic, ki govori. Kaj je to? To je sodba. To so glasovi
množice prič, ki so po Svetem Duhu skozi dobe pričale o Kristusu in pridigale
Njegov Evangelij. To bo dviganje glasu vsakega človeka na sodbi proti
grešniku, ki ni sprejel opozorila. Jasno in glasno se bodo slišali glasovi sedmih
glasnikov. Tisti zvesti pridigarji, ki so pridigali o Jezusovi rešilni sili, ki so
pridigali o vodnem krstu v Jezusovo Ime, ki so pridigali o izpolnitvi in moči
Svetega Duha, ki so bolj stali za Besedo, kot pa za svojimi lastnimi življenji,
vsi ti so bili glas Jezusa Kristusa po Svetem Duhu skozi dobe. Janez 17, 20:
»Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi
verovali Vame.«

Ste kdaj pomislili, kako strašno je človeku, ki ga nemočno nosi proti
slapu? Razmislite sedaj o tem bobnenju, ko se približuje svojemu
zanesljivemu in nedvomnemu propadu. In točno tako prihaja dan sodbe, ko
vas obsoja bučanje množice glasov, ker niste bili pozorni, ko je še bil čas.
Bodite pozorni ravno sedaj. Ta trenutek se vaše misli beležijo na nebu. Tam
vaše misli govorijo glasneje od vaših besed. Kot farizej, ki je s svojimi usti
veliko govoril in ni poslušal Gospoda, je njegovo srce postalo pokvarjeno in
zlobno, vse dokler ni bilo prepozno. Mogoče bi sedaj to mogel biti vaš zadnji
poziv, da bi slišali Besedo in jo sprejeli za večno življenje. Ko boste pristopili
k bučanju mnogih glasov sodbe in obsodbe, bo prepozno.

Ali ste kdaj opazili, kako je lahko zvok vode ugodno sproščujoč. Jaz
rad ribarim in poiščem mesto, kjer voda žuboreče šepeta. Lahko sem samo
naslonjen in poslušam, kako mojemu srcu prinaša mir, veselje in zadovoljstvo.
Kako sem srečen, da sem usidran v nebo počitka, kjer Gospodov glas govori
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nihče, kdor Vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog
namreč Svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po
Njem rešil. Kdor Vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen,
ker ne veruje v Ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je
prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so
bila hudobna.« Četrta Mojzesova knjiga 21, 8-9: »Nato je GOSPOD rekel
Mojzesu: »Narêdi si strupeno kačo in jo obesi na drog! Kdor koli je pičen in jo
pogleda, bo živel.« Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če
je kača koga pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ.« Izrael je grešil.
Greh je moral biti obsojen. Zato je Bog zapovedal Mojzesu, da na drog postavi
bronasto kačo in tisti, ki bi jo pogledal, bi bil rešen kazni svojega greha.

Bronasta kača na drogu je simbolizirala greh iz Edenskega vrta, kjer je
kača zapeljala Evo, nagovarjajoč jo na greh. Bron govori o sodbi, kot se to
vidi po bronastem oltarju, kjer je na žrtvi izvršena kazen za greh. Ko je Bog v
Elijevem času obsodil Izraelce za njihove grehe, je zaustavil dež in ognjeno
nebo je postalo podobno bronu. Torej, v tej prispodobi vidimo, da kača na
drogu predstavlja že obsojen greh. Narejena je iz brona, kar kaže na to, da je
Božja sodba že padla na greh. Kdorkoli bi pogledal na kačo na drogu, bi bil
ozdravljen, sprejemajoč pomen tega, ker je bilo to delo ali rešitev od Gospoda.

Kača na drogu je simbol tega, kar je Jezus prišel doseč na zemljo. On
je postal telo, da bi vzel nase Božje obsodbe za greh. Sestava žrtvenega oltarja
je bila iz čistega brona, kar tipizira zaklano Jagnje pred stvarjenjem sveta.
Nanj je že padla obsodba, ko še ni bilo grešnika. Rešitev je v celoti od
Gospoda, On sam je tlačil v kadi Božjega srda. Njegov plašč je bil obarvan v
škrlat z Njegovo lastno krvjo. Ognjena peč za pravično sodbo in za Božji srd
je bil Njegov delež. On je pretrpel, pravičen za nepravične. »Vreden si, o
Jagnje Božje, ker si nas odkupil s Svojo lastno krvjo.« »On pa je bil ranjen
zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla
Nanj, po Njegovih ranah smo bili ozdravljeni.« GOSPOD pa je naložil Nanj
krivdo nas vseh. On je pretrpel, kot še ni nikoli pretrpel noben človek. Celo
pred križanjem je iz Svojega telesa prelil velike kaplje krvavega znoja, ko se
je v veliki agoniji prihajajočega trpljenja v Njegovih venah razdvojila sama
kri. Luka 22, 44: »Ko Ga je obšel smrtni boj, je še bolj goreče molil. Njegov
pot je postal kakor kaplje krvi, ki padajo na zemljo.«

Ampak nekega dne bodo te bronaste noge stopile na zemljo. On bo
Sodnik celotni zemlji in človeštvu bo sodil pravično in popolno. Temu sodišču
se ne bo mogoče izogniti. Te pravice ne bo moč izkrivljati. Ne bo se je dalo
ublažiti. Tisti, ki je nepravičen, bo še naprej nepravičen, tisti ki je nečist, bo še
naprej umazan in tisti, ki je nespremenljiv, se takrat ne bo hotel spremeniti,
ker se nikoli ni in se nikoli ne bo. Te bronaste noge bodo zdrobile sovražnika.
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svoje stenje. Tukaj je opisan glasnik vsake cerkvene dobe. Njegovo življenje
gori s Svetim Duhom. Njegov stenj (življenje) je namočen v Kristusa. Skozi ta
stenj črpa samo Kristusovo življenje in s tem daje cerkvi svetlobo. Kakšno
vrsto svetlobe daje? Popolnoma enako svetlobo, kot je bila v prvi prižgani
svetilki. In skozi vse dobe, vse do današnjega časa glasnika zadnjega dne, je
isto življenje in ista svetloba objavljena z življenjem, ki je skrito s Kristusom v
Bogu.

Ne samo, da lahko tako rečemo za glasnike, ampak je tukaj opisan
vsak resnični vernik. Vsi črpajo iz istega izvora. Vsi so namočeni v isto
posodo. Oni so mrtvi sebi, a njihova življenja so skrita s Kristusom v Bogu.
Zapečateni so s Svetim Duhom. Efežanom 4, 30: »Ne žalostite Božjega
Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan
odkupitve.« Noben človek jih ne more iztrgati iz Njegove roke. Njihova
življenja so nedotakljiva. Vidno življenje gori in sije, dajajoč svetlobo in
razodevajoč Svetega Duha. Notranje nevidno življenje je skrito v Bogu in se
hrani z Božjo Besedo. Satan se jih ne more dotakniti. Celo smrt se jih ne more
dotakniti, ker je smrt izgubila svoje želo, grob je izgubil svojo zmago. Hvala
Bogu, oni imajo to zmago v in skozi Gospoda Jezusa Kristusa. Amen in amen.

NI VEČ DUHOVNIK

Razodetje 1, 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.«

On stoji tam, nekdo ki je podoben Sinu Človekovemu. Kot je dragulj
polepšan, če je vstavljen v prstan, tako je On proslavljen sredi cerkva. To je
Gospodov Dan, ker ga Janez vidi, kako stoji, ne kot duhovnik, temveč kot
prihajajoči sodnik. Zlati pas ni več opasan okrog pasu, kjer ga je moral nositi
duhovnik med služenjem Bogu v najsvetejšem, temveč je sedaj nameščen
okrog Njegovih ramen, ker ni več duhovnik, temveč SODNIK.  Sedaj se je
izpolnilo to v Janezu 5, 22: »Kajti Oče nikogar ne sodi, ampak je dal vso
sodbo Sinu.« Njegova služba je izvršena, duhovništvo je končano, dnevi
preroštva so končani, On stoji prepasan kot SODNIK.

NJEGOVA SEDMEROSTRANA SLAVA

Razodetje 1, 14-16:
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»Njegova glava in lasje so bili beli kakor bela volna, kakor
sneg, Njegove oči so bile kakor ognjen plamen, noge je imel kakor v
pêči razbeljen bron, glas pa kakor glas mnogih vodá. 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.«

Kako globoko dotakljiva in navdihnjena je bila pojavitev Jezusa
Janezu, ki je bil zaradi Besede v izgnanstvu, a poglejte, živa BESEDA sedaj
stoji pred njim. Kakšno razsvetljujoče videnje, kajti vsaka opisana lastnost ima
pomen. Kakšno razodetje Njegovega slavnega Bitja.

1 Njegovi lasje so bili beli kakor sneg

Janez najprej opazi in omeni belino Njegovih las. Bili so beli in sijajni
kakor sneg. To ni bilo zaradi Njegove starosti. O ne. Sijajni beli lasje ne
označujejo starosti, temveč izkušenost, zrelost in modrost. Večni, ne stari. Kaj
pomeni Bogu čas? Čas pomeni Bogu malo, a modrost pomeni veliko. To je
kot takrat, ko je Salamon prosil Boga za modrost, da bi sodil izraelskemu
narodu. Sedaj prihaja On, Sodnik celotne zemlje. On bo okronan z modrostjo.
Točno to ponazarjajo beli in sijajni lasje. Poglejte v Daniela 7, 9-14: »Videl
sem: Takrat so bili povzdignjeni prestoli in Staroletni se je usedel. Njegovo
oblačilo je bilo belo kakor sneg in lasje na Njegovi glavi kakor čista volna.
Njegov prestol so bili ognjeni plameni in Njegova kolesa goreč ogenj.
Ognjena reka je tekla in se izlivala pred Njim. Tisočkrat tisoči so Mu stregli in
deset tisočkrat deset tisoči so stali pred Njim. Sodni dvor je sedel in knjige so
se odprle. Gledal sem tedaj zaradi hrupa drznih besed, ki jih je rog govoril.
Gledal sem, dokler ni bila zver umorjena, njeno truplo uničeno in izročeno
požigu ognja. Tudi drugim zverem je bila oblast odvzeta, dolgost njihovega
življenja pa jim je bila dana do določenega časa in do določene dobe. V
nočnih videnjih sem gledal: Glej, skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo kakor
Sin Človekov; dospel je do Staroletnega in privedli so Ga predenj. Njemu je
bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu
služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo, ki
ne bo uničeno.« Tukaj je to. Daniel Ga je videl z belimi lasmi. On je bil
Sodnik, ki je odpiral knjige in iz njih sodil. Daniel Ga je videl, kako prihaja na
oblakih. To je natanko isto, kar je videl Janez. Oba sta Ga videla na enak
način. Videla sta Sodnika, z Njegovim sodniškim pasom preko ramen, kako
stoji čist in svet, poln modrosti, popolnoma usposobljen soditi svetu v
pravičnosti. Aleluja!

Celo svet razume to simboliko, v davnih časih bi sodnik vpoklical
sodišče in se prikazal oblečen v dolgo haljo in belo lasuljo, kar je označevalo
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njegovo popolno avtoriteto (obleka od glave do pet), da deli pravico.

2 Njegove oči so bile kakor ogenj
Razmislite o tem. Te oči, ki so bile nekoč polne solz žalosti in

sočustvovanja. Te oči, ki so pomilujoče jokale na Lazarjevem grobu. Te oči,
ki niso videle zlobnosti morilcev, ko so Ga obesili na križ, temveč so v žalosti
jokale: »Oče odpusti jim.« Sedaj so te oči ognjeni plamen, oči Sodnika, ki bo
sodil tistim, ki so Ga zavrgli.

Od vseh človeških čustev, ki jih je bilo največkrat moč razbrati, ko se
je pojavil kot Sin Človekov, je bilo to, da je večkrat jokal. Kljub temu je izza
teh solz in žalosti bil Bog.

Te iste oči so videle videnja. Gledale so globoko v srca ljudi in brale
njihove lastne misli in so vedele za vse njihove poti. Iz smrtnih oči je plamenel
Bog, ki je klical tem, ki Ga niso poznali takšnega, kakršen je: »…če ne
verujete, da JAZ SEM, boste umrli v svojih grehih.« Janez 8, 24. »Če ne
opravljam del Svojega Očeta, Mi ne verjemite; če pa jih opravljam (dela
Svojega Očeta), verjemite delom, če že ne verjamete Meni…« Janez 10, 37-
38. Kot Jeremija iz preteklosti, je bil On jokajoč prerok, ker ljudje niso sprejeli
Božje Besede in ker so razodetje potisnili na stran.

Te ognjene plameneče oči Sodnika celo sedaj beležijo življenje
vsakega telesa. Gledajoč po svoji zemlji, ne obstaja nič, česar On ne bi vedel.
On pozna želje srca in vse, kar vsak namerava storiti. Nič ni skrito, kar ne bi
postalo odkrito, ker je pred Njim vse golo, pred katerim moramo položiti
račun. Razmišljajte o tem. On celo sedaj ve, o čem razmišljate.

Da, On stoji tam kot Sodnik s plamenečimi očmi, da sodi. Dan milosti
je končan. O, ko bi se ljudje pokesali in iskali Njegov obraz v pravičnosti,
dokler je še čas. Ko bi le lahko storili, da bi jim Njegove prsi bile blazina,
preden se bo svet raztopil v ognju.

3 Noge iz brona

»Negove noge so bile podobne bronu, razžarjenem v peči.« Bron je
poznan po svoji neverjetni trdoti. Ne obstaja nič takega, s čimer bi se lahko
kalil. A ta bron, ki opisuje Njegove noge, je še bolj pomemben, ker je vzdržal
testiranje ognjene peči, ki ga ni prenesel nihče drug. To je popolnoma točno.
Bron označuje Božjo sodbo: sodbo, ki jo je Bog odredil in izvršil. Janez 3, 14-
19: »In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen
Sin Človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v Njem večno življenje. Bog je
namreč svet tako vzljubil, da je dal Svojega edinorojenega Sina, da bi se


