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DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VIIKKOA (OSA 1) 

 
1. Hyvää huomenta, ystävät, un kovasti kuumaa olla tabernaakkelissa tänä 
aamuna, mutta on kuitenkin hienoa olla täällä. Olen niin iloinen voidessamme 
tulla tänne tänään tätä kokusta varten. Ja olen ilmoittanut että tulisin pitämään 
oppitunnin nyt tästä Danielin Seitsemästäkymmenestä Viikosta. Se sitoo 
yhteen lopun Sanomasta, ennenkuin voin jatkaa eteenpäin Seitsemän Sinetin 
kanssa, - siellä ovat Seitsemän Sinettiä, Seitsemän Vitsausta, Seitsemän Pa-
suunaa, Kolme Voi-huutoa, tuo nainen auringossa, punaisen perkeleen ulos 
heittäminen, 144,000 sinetöiminen - joka kaikki tapahtuu tällä välillä. Ja 
ajattelin että minun täytyisi saada tämä ensin selväksi. 
2. No niin, on kuuma, eikä aikomuksemme ole viipyä liian pitkään, 
tulemme tekemään voitavamme. Ja tämä on vuodenaika jolloin ihmiset eivät 
tavallisesti käy kirkossa liian usein, ja erikoisesti...Ja kaikilla heillä on 
ilmastoidut huoneet ja niin edelleen joissa on miellyttävää olla. Toivoisimme 
että meilläkin olisi niin, mutta tällä kerralla meillä ei ole sitä. 
3. Monet esi-isistämme istuivat kuumassa auringossa. Kun ajattelen esittää 
anteeksipyynnön ihmisille siitä että meillä ei ole ilmastoitua huonetta, 
kulkeutuvat ajatukseni takaisin Afrikkaan, jossa he makasivat siellä noiden 
myrskyjen aikana, ja kuinka nuo naiset siellä hiukset riippuen kasvoillaan, 
maaten siellä päivin ja öin, milloinkaan jättämättä paikkaansa; he pysyivät 
siellä syömättä ja juomatta, vain kuullakseen sanan tai kaksi silloin tällöin 
Herralta. 
4. Voin ajatella Mexicoa, jossa oli niin kuumaa että rehellisesti sanoen, 
minä istuin siellä ilmastoidussa huoneessa yrittäen löyhytellä itseäni 
kuumuuden vuoksi. Ja näin kuinka nuo ihmiset tulivat sinne tuolle suurelle 
areenalle kello yhdeksältä aamulla, jossa ei ollut mitään istuimia... Sairaita 
ihmisiä, todella sairaita, kuolevia sairaita - syöpiä, kasvaimia - ja sairaita 
äitejä, pieniä kuolevia lapsia, ja he kaikki seisoivat siellä tuossa polttavan 
kuumassa auringossa, ilman minkäänlaista varjoa, vain nojaten toisiansa 
vasten, kello yhdeksästä tuona aamuna kello yhdeksään illalla, vain 
kuullakseen tulkin kautta puhuttua sanaa kolmekymmentä minuuttia ja 
nähdäkseen Herran tekoja. He istuivat siellä odottamassa noissa suurissa 
vanhoissa ja raskaissa vaatteissaan, joita he käyttävät talvella ja kesällä; se on 
kaikki mitä heillä on... 
5. Ja sitten ajattelen sitä kuinka he noissa viidakoissa toivat sinne noita 
sairaita ihmisiä jotka eivät kyenneet edes liikkumaan, ja Indiassa, kun he siellä 
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kasasivat heitä toinen toistensa päälle, pitaalia ja tauteja...he raahasivat heitä 
pitkin katuja ja laskivat heidät sinne tuohon polttavan kuumaan troopilliseen 
aurinkoon ja myrskysi ja salamoi ja muuta sellaista - he vain makasivat siellä 
myrskyssä, auringossa ja kaikessa muusaa, liikahtamatta tai valittamatta, vain 
yrittäen kuulla Jumalan Sanan silloin tällöin, jotakin heidän sieluaan varten. 
Niinpä miksi meidän pitäisi pyydellä anteeksi tänä aamuna, kun meillä on 
katto päittemme päällä ja tuulettajat toiminnassa. Ja meidän tulisi olla 
häpeissämme jos me valitamme siitä. 
6. Muistan myös kuinka äskettäin olin pitämässä kokousta eräällä Etelä 
Meren saarella ja tuona iltana siellä tuli myrsky. En ole koskaan nähnyt 
sellaista myrskyä, se oli vain yhtä salaman välähtelyä joka valaisi maan ja 
tuulet puhalsivat niin että puut lakosivat maahan. Sanoin siellä huoneessani, 
“No niin, voin aivan yhtä hyvin riisua pukuni, koska siellä ei kuitenkaan tule 
olemaan ketään.” 
7. Muutamaa hetkeä myöhemmin pieni auto peruutti ovelle ja joku kolkutti 
ovelle ja kysyi, “Oletko valmis lähtemään?” 
 Ja minä kysyin tuolta pojalta (hän osasi puhua Englantia); minä kysyin. 
“Onko siel lä ketään?” 
 Hän sanoi, “Et voi päästä edes kaupunkikorttelin päähän tuosta 
paikasta!” - se oli suurella pallokentällä. 
 Ja minä kysyin, Tarkoitatko että ihmiset ovat siellä ulkona sillä tavalla 
kaikes 
ta tästä myrskystä huolimatta?” 
 Hän sanoi, “He tahtovat kuulla Jumalasta!” Näettekö? 
8. Ja niinpä minä menin sinne, ja siellä oli naisia, nuoria tyttöjä, teini-
ikäisiä, eivätkä he tirskuneet ja nauraneet ja puhallelleet purukumeja eivätkä 
he puhuneet poikaystävistään - he vain istuivat liikahtamatta kuunnellen, 
ottaen vastaan jokaisen sanan. Ja antaessani alttarikutsun, kohottivat tuhannet 
kätensä Jumalalle, kyynelten valuessa heidän silmistään, haluten armoa 
sieluilleen - nuoria tyttöjä ja poikia, seit- semäntoista, kahdeksantoista 
vuotiaita. No niin, on jotenkin vaikeata saada vanhoja ihmisiä edes 
kuuntelemaan. Näettehän? Se osoittaa että meillä ei ole mitään välit- tamista! 
Kiitos olkoon Jumalalle. Niin se on! 
9. Me haluaisimme että meillä olisi se kaikki nykyaikaista niinkuin 
muillakin Amerikassa, mutta meillä ei ole sitä sillä tavalla; niinpä meidän 
täytyy tyytyä siihen mitä meillä on. 
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10.  Minulla on nyt eräs pieni asia jonka huomasin haluavani tehdä täällä 
tabernaakkelissa jälleen. Kuinka monella on Raamatut, kohottaisitteko 
kätenne. Hyvä! Menkäämme Psalmi 99 ennenkuin rukoilemme. Meillä oli 
tapana tehdä tämä vuosia sitten, veli Neville. Minä en tiedä... Oletteko te jo 
lukeneet Psalmin tänä aamuna? Ette. Minä haluaisin seurakunnan lukevan 
jotakin Psalmeista. 
11. Tänä aamuna istuessani työhuoneessani mietiskellen tätä Sanomaa ja 
Sanaa, minä ajattelin että olisi hyvä saada heidät kaikki lukemaan tämä Psalmi, 
minä pidän siitä niin kovasti. Syy miksi olin myöhässä.... se oli eräs 
kaukopuhelu joka pidätti minua, he soittivat Cheyennestä... 
12. Ja nyt, mennessämme tähän Psalmiin, minulla on joitakin ilmoituksia, 
jotka juuri annettiin minulle. 
13. “Tästedes, kaikki ilmoitukset,jotka koskevat kokouksia täällä 
tabernaakkelissa ja saarnamatkoilla, tullaan antamaan täältä Jeffersonvillen 
toimistosta. Jokainen joka haluaa tietää kokouksista, kirjoittakoon nimensä ja 
osoitteensa paperille ja asettakoon sen tänne pöydälle kokouksen jälkeen tänä 
iltana. Ilmoitus tullaan lähettämään teille hyvissä ajoin, voidaksenne tehdä 
järjestelyjä osallistuaksenne kokouksiin.” Ja se on että jos joku tulevaisuudessa 
haluaa tietää missä meillä tulee olemaan kokoukset, niin me olemme 
varautuneet siihen nyt täällä toimistossa, niin että te voitte jättää nimenne ja 
osoitteenne tänne, ja me tulemme lähettämään teille kortin hyvissä ajoin, niin 
että tiedätte missä kokoukset tulevat olemaan ja mahdolliset saarnojen aiheet ja 
muuta sellaista, näettehän. Jos teillä ei ole jotakin virallista paikkaa josta 
ilmoitus tulee, niin yksi sanoo niin ja toinen näin, ettekä te saa sitä oikein. 
Näettehän? Niinpä kirjoittakaa nimenne ja osoitteenne paperille ja asettakaa se 
tänne, niin Billy Paul tulee hoitamaan asian. 
14. Nyt, minulta myöskin kysyttiin, “Veli Branham, “Tuleeko sinulla vielä 
olemaan parantamiskokouksia eroittamisen kanssa täällä tabernaakkelissa?” 
Ei! Ei, eroit-tamiset tullaan antamaan...Meillä on nyt täällä veli Noville jolla 
on profetian lahja. lian on profetoiva sairaiden ylitse ja tekevä tunnetuksi heille 
ne asiat jotka heidän on tarpeellista tietää. Ja meillä on eräs veli nimeltä 
Higgenbotham, yksi luotetuista joka on palvellut uskollisesti. En näe häntä 
tänä aamuna, mutta hänellä tavallisesti op kielilläpuhumisen lahja, ja eräällä 
pienellä naisella jonka nimi on Arganbright, hän on mukava pikku sisar jolla 
on kielten tulkitsemisen lahja. 
15. Ja nämä sanomat ovat osoittautuneet olevan Jumalasta, koska ne tulevat 
järjestyk-sen mukaisesti. Niin pian kuin nämä lahjat alkavat lisääntyä, me 
tulemme yrittämään, palauttaaksemme seurakuntaan takaisin tavan tendä se. Ja 
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minä olen tapaava heidät pian niin että kokoukset tapahtuvat täydellisesti 
Herran asettamassa järjestyksessä, niin täydellisesti kuin vain voimme saada 
sen. 
16. Mutta nämä rakkaat ihmiset, niin sanoo naapurini rouva Wood, jolla on 
mikrofooni kiinnitettynä tänne ja joka nauhoittaa kokoukset siellä takana, vain 
tarkoituksena saada nuo sanomat, kirjoittaakseen ne muistiin ja nähdäkseen 
ovatko ne oikein vai ei. Ymmärrättekö? Se on miten hän tarkistaa ne. Tiedän 
rouva Woodin rehelliseksi naiseksi, ja hän kertoo minulle monien 
asioiden,joita on sanottu, tapahtuvan. 
17. No niin, me olemme kiitolliset siitä. Mikä helpotus se onkaan silloin 
minulle, kun tulen kotiin. Tuo eroittaminen, sen profeetallinen osa, se 
yksinkertaisesti re-\pij minut maahan; ja senvuoksi Jumala on lähettänyt 
minulle hieman helpoitusta siihen profetian kautta, ja kielilläpuhumisen ja 
niiden tulkinnan kautta, joka on profetia. 
 Kielillä puhuttaessa ja selitettäessä, siinä on vain kaksi eri ihmistä 
profetoimassa Yhden puhuessa ja toisen tehdessä tunnetuksi mitä on sanottu 
tuntemattomalla kielellä) se on tarkalleen profetia. 
18. Ja nyt, meillä on se jokaisessa kokouksessa kun meillä on rukousjonot 
kokouk-sissa. Joku saattaa sitten kysyä koskien lahjaa. Kyllä, minulla on ne 
yhä, mutta käytän sitä ainoastaan yksityisissä tapaamisissa joita minulla on. Ja 
saadaksenne sellaisen (uskon että heillä on se täällä ilmoitustaululla) teidän 
täytyy saada aika sitä varten pojaltani Billy Paulilta. Tämän kokouksen jälkeen 
tai kentällä missä tahansa, teillä täytyy olla pieni kortti jonka Billy Paul tulee 
antamaan teille. Jos elämässänne on jotakin jota te ette voi ymmärtää, ettekä 
tiedä kuinka päästä ulos siitä, ja te etsitte viisautta Herralta, ottakaa silloin 
yhteys poikaani Billy Pauliin, joka on sihteerin!, ja hän tulee antamaan teille 
pienen kortin ja tapaamisajan. Ja sitten kun meillä on noita tapaamisia, me 
tulemme menemään huoneeseen yhdessä, vain te ja minä - ja jos on kysymys 
naisista, silloin te tulette menemään sinne minun ja vaimoni kanssa - ja me 
tulemme etsimään Herraa, ja kysymään Häneltä mitä teidän täytyy tehdä. 
19. Nyt muut vähäisemmät tapaukset ja niin edelleen on annettu veli 
Nevillelle ja veli Higgenbothamille ja sisar Arganbrightille, ja muille jotka 
puhuvat kielillä ja tulkitsevat ja joita on täällä seurakunnassa. 
20. Senvuoksi me olemme kuin matkalla...Uskon että se oli Jetro joka sanoi 
Moosekselle yhtenä päivänä, “Ottakaamme joitakin vanhimpia...” Ja Jumalan 
Henkeä otettiin Mooseksesta ja pantiin seitsemänkymmenen vanhimman ylle, 
ja he profetoivat. Ja vain suurimmat ja vaikeimmat tapaukset tulivat 
Moosekselle. No niin, me emme ole Mooses, eivätkä myöskään nämä ole 
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lähellä loppua. Ja me olemme kohottaneet kasvonne Taivasta kohden 
rukouksessa anoen, nähdäksemme missä ajassa me elämme, Herra. Me alanne 
nähdä päivän koittavan. Ja Herra, me tulemme Sinun tykösi. Meidän uskomme 
katsoo nyt Sinuun. Me panemme syrjään jokaisen painon, jokaisen synnin, 
jokaisen pienenkin epäuskon joka niin helposti meidät kietoo, ja me ponniste-
lenne nyt korkean kutsumuksenne päämäärää kohden, tietäen että meidän 
aikamme on rajoitettu. 
167. Siunaa näitä ihmisiä täällä, Herra. Hu rakastavat Sinua. He ovat Sinun. 
He ovat tulleet ulos. Sinä olet Se joka annat ilmestyksen. Me rukoilemme että 
Sinä paljastai sit nämä asiat meille meidän odottaessamme Sinua. 
168. Anna meille hyvä iltapäivä opiskelua varten, Herra. Anna meille 
ymmärrystä. Tuo meidät jälleen takaisin tänä iltana, virkistyneinä. Herra, 
voitele minut tänä ilta päivänä, minun tutkistellessani, Herra, tätä Gabrielin 
vierailun kuusinkertaista syytä. Jos Gabriel tuli vierailemaan ja antoi 
kuusinkertaisen tarkoituksen, Herra, silloin meidän täytyy tietää se. Me 
tutkimme sitä Sinun Kirjoistasi ja tiedämme olevamme lähellä. Niinpä me 
rukoilemme että Sinä paljastaisit sen meille tänä iltana. 
169. Ensi sunnuntaina, Herra, Oi Jumala, aseta nuo päivät paikallensa 
siellä. Minä en tiedä kuinka, mutta Sinä voit tuoda meidät suoraan oikeaan 
aikaan. Suo se, Isä. Me katsomme- Sinuun. Me rakastamme toisianne, ja 
Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan Veri on puhdistanut meidät kaikista 
synneistä. Me kätsomme Sinuun nyt. Auta meitä, kun me nyt odotamme Sinua, 
Isä. Jeesuksen meidän Herranne kautta... 
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Minä en tule koskaan hylkäämään Häntä,  
Koska Hän ensin rakasti mua. 

164. Ajatelkaapa vain, Hän teki tämän suuren ilmestyksen tunnetuksi meille. 
Emmeköme rakastakin Häntä? Eikö Hän olekin ihmeellinen? Kuinka kiitollisia 
me olemmekaan Herrastamme Jeesuksesta - joka ei koskaan hylkää meitä. 
“Katso, Minä tulen aina. 
 Emmekö me nautikin näistä Danielin Seitsemästäkymmenestä Viikosta? 
Oi, emmekö ne rakastakin Häntä? Kuinka Hän” tekee sen? 

Minun uskoni katsoo ylös Sinuun, Sinä Golgatan Karitsa, 
Jumalallinen Pelastaja! (Palvokaa Häntä vain sydämissänne.) 
Kuule nyt minua rukoillessani, 
Ota kaikki syntini pois, 
Oi anna minun tästä päivästä alkaen olla kokonaan Sinun! 
Elämän tummia sokkeloita kulkiessani (Me kaikki teemme niin) 
Murheiden ympärilleni levitessä, 
Ole Sinä minun oppaani; (Opasta minut sen lävitse, Herra.) 
Käske pimeyden muuttua päiväksi, 
Pyyhi surut pelot pois. 
Älä salli minun koskaan eksyä Sinun sivultasi pois. 

 (Veli Brannan alkaa hyräillä.) 
Voimaa nääntyvälle sydänelleni, 
Minun intoani innolta; 
Käske pimeyden muuttua päiväksi,  
Pyyhi kaikki pelkoni pois, 
Oi anna minun tästä päivästä alkaen Olla kokonaan Sinun! 

165. Oi, Jeesus, me näemme että ne oienne lähestymässä jotakin. Profeetta 
Jesaja on puhunut siitä; Jeremia puhui siitä, Daniel katsoi taaksepäin ja näki 
mitä he olivat sanoneet. Se kiihoitti hänen sydäntään hänen sisimmässään. Hän 
käänsi kasvonsa Taivasta kohden; hän paastosi säkissä ja tuhassa. Hän halusi 
kuulla sen voidakseen varoittaa ihmisiä. 
166. Herra, me myös näemme Kirjoista, Sinun Kirjastasi, Jesajan Kirjasta, 
Jeremian Kirjasta, Jaakobin Kirjasta, Johanneksesta, Luukkaasta, Markuksesta. 
Matteuksesta. Ilmestyskirjasta, kaikista Sinun Kirjoistasi, että me olemme 
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vanhimpia, mutta me yhä palvelemme Jehova Jumalaa, saman Tulipatsaan 
johtaessa meitä luvattuun maahan. Kyllä, tulee olemaan muita kokouksia 
joissa eroit-tamista tullaan käyttämään. Se tulee antamaan minulle 
mahdollisuuden olla rukouksessa ja tutkistella ja valmistautua näitä tapaamisia 
varten. 
21. Muistakaa nyt, Billy Paul Branham, meidän kenttä sihteerimme tulee... 
Siellä takana on siitä ilmoitus taululla. Minulla on siitä muistutus tässä, 
pyytääkseni ihmisiä lukemaan siitä ilmoitustaululta mennessään ulos. 
22. Nyt tänä iltana meillä on suuri oppitunti, ja tänä iltana me tulemme 
yrittämään jatkaa siitä, ja jos se on Herran tahto, tulemme me vielä ensi 
sunnuntaina lisäämään siihen. En tiennyt kuinka syvälliseksi se oli tulossa, 
ennenkuin aloin tutkia sitä; ja kuitenkin se on yhä salaisuus minulle. Ja niin 
minä vain olen riippuvainen Herrasta. 
23. Nyt te joilla on Raamatut, menkäämme Psalmiin 99. Minä tulen 
lukemaan ensimmäisen jakeen ja seurakunta toisen; sitten kaikki yhdessä me 
tulemme lukemaan viimeisen jakeen. Me jatkamme niin että minä luen 
ensimmäisen jakeen, seurakunta toisen, minä kolmannen, seurakunta 
neljännen, aina viimeiseen jakeeseen asti, jonka me kaikki tulemme lukemaan 
yhdessä. Nousisimmeko seisomaan lukiessamme Jumalan Sanaa. 

HERRA hallitsee; vaviskoot kansat: hän istuu kerubien välissä; olkoon 
maa liikutettu. 
HERRA on suuri Siionissa; hän on korkea yli kaikkien kansojen. 
Ylistäkööt he sinun suurta ja kauhistuttavaa nimeäsi; sillä se on pyhä. 
Kuninkaan voima myös rakastaa oikeutta; sinä asetat oikeuden 
voimaan, sinä toimitat oikeuden ja vanhurskauden Jaakobissa. 
Korottakaa HERRA meidän Jumalamme, ja palvokaa hänen 
jalkajakkaransa ääressä; sillä hän on pyhä. 
Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa, ja Samuel niiden joukossa 
jotka huutavat avuksi hänen nimeänsä; he huusivat avuksi HERRAA, ja 
hän vastasi heille. 
Hän puhui heille pilvisessä patsaassa: he pitivät hänen todistuksensa, ja 
määräyksen jonka hän antoi heille. 
Sinä vastasit heille, Oi HERRA meidän Jumalamme, vaikka sinä 
kostitkin heidän pahat tekonsa. 
Korottakaa HERRA meidän Jumalamme, ja palvokaa pyhällä 
kukkulalla; sillä HERRA meidän Jumalamme on pyhä. 
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24. Kumartakaamme päämme. Totisesti, Herra, nämä sanat ovat Sinun 
palvelijasi Daavidin kirjoittamat Psalmissa Sinulle. Sinä asut kerubien välissä. 
Sinä olet pyhä, ja sinun kukkulasi on pyhä. Vetäytykäämme lähelle 
sydämemme pirskoiteltuna Herran Jeesuksen Verellä. Puhtaan omantunnon 
kanssa uskossa ja vakuuttuneina siitä että me tulemme Jumalan läsnäoloon. 
Uikoon koko tämä kuulijakunta tänä aamuna kunnioittava. Avaa meidän 
korvamme ymmärtämään. Puhu meille viisaudessa, voidaksemme tietää 
kuinka meidän täytyy käyttäytyä näissä päivissä ja Sinun läsnäolossasi. 
25. Me pyydämme Sinua, Jumalamme, paljastamaan meille nämä salaiset 
asiat jotka ovat olleet kätketyt kaikki nämä vuodet, kun me lähestymme yhtä 
kaikkein vakaimmista sanoista. Sinä puhuit siitä ollessasi täällä maan päällä. 
Sinä sanoit, “Hän joka lukee, hän ymmärtäköön.” Niinpä me kaikkein 
noyrimmin tulemme Sinun tykösi, Herra, ja etsimme viisautta, tietämättä 
tarkalleen mitä sanoa. Aseta järjestykseen tässä muutamat Kirjoituksista, me 
vakaasti ja kokonaan olemme riippuvaiset Sinun vastauksestasi, ei mitään 
muuta tarkoitusta varten, kuin tietääksemme hetken jossa elämme, 
voidaksemme olla valmistautuneet edessämme olevia suuria asioita varten. 
Etkö soisi sitä meille, Herra? Hänen Nimessänsä Joka opetti meille kaikille 
että meidän pitäisi rukoilla tällä tavalla: (Seurakunta liittyy mukaan Herran 
Rukouksessa.) ...Isämme joka olet taivaassa, Pynitetty olkoon sinun nimesi. 

Tulkoon Sinun valtakuntasi. Sinun tahtosi tehtäköön maassa, niinkuin se 
on taivaassa. 
Anna meille tänään meidän päivittäinen leipämme. 
Ja anna anteeksi meidän rikkomuksemme, niinkuin me annamme 
anteeksi niille jotka ovat rikkoneet meitä vastaan. 
Ja älä johdata meitä kiusaukseen, vaan vapauta meidät pahasta: Sillä 
sinun on valtakunta, ja voima, ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. (Voitte 
istuutua.) 

26. Ja nyt, jos jotkut miehistä tahtovat riisua takkinsa, se kyllä sopii. Ja nuo 
jotka seisovat seinän vierustoilla, jos jalkojanne alkaa särkeä, niin tuntekaa 
itsenne vapaaksi menemään ulos. 
27. Ja nyt, jos lapset tahtovat mennä huoneisiinsa... Tai joko he ovat 
lopettaneet? Pastori sanoo että väkijoukko on täyttänyt huoneet, joten meillä ei 
voi olla pyhäkoulua pienokaisille. Ja me olemme iloiset jos te pikku kaverit 
nyt olette yhteistyössä kanssamme, kun me tänä aamuna aloitamme suurta ja 
valtavaa sanomaa, josta olen varma että se tulee merkitsemään paljon teidän 
isällenne ja äidillenne ja rakkaillenne jotka ovat täällä, ja jopa teille 
pienokaisille. Niinpä me lähestymme sitä hyvin kunnioittavasti. 
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Jeesus antaa vapauden ja täyden pelastuksen. 
Pelastaa minut, [Mitä Hän tekee?) pitää minut 
Kaikesta synnistä ja häpeästä (Pitäen sen yläpuolella) 
Oi, ihmeellinen on minun Lunastajani, 
Ylistäkää Hänen Nimeänsä. 

 Yhdessä nyt! 
Oi, ihmeellinen, ihmeellinen, Jeesus on minulle  
Neuvonantaja, Rauhan Ruhtinas, Mahtava Jumala on Hän.  
Koska Hän pelastaa minut, pitää minut  
Kaikesta synnistä ja häpeästä  
Ihmeellinen on minun Lunastajani  
Ylistäkää Hänen Nimeänsä. 
Oi, kuinka rakastan Jeesusta, (Kunnia!) 
Oi. kuinka rakastan Jeesusta,  (Kohottakaa kätenne; laulakaa 
sitä...Minä odotan Häntä!) 
Oi kuinka rakastan Jeesusta,  
Koska Hän ensin rakasti mua. 

 Nyt, kätemme kohotettuina, jos me tarkoitamme sitä. 
Minä en tule koskaan hylkäämään Häntä, 
Minä en tule koskaan hylkäämään Häntä, 
Minä en tule koskaan hylkäämään Häntä 
Koska Hän ensin rakasti mua. 

163. Rakastatteko te Häntä? Silloin teidän täytyy rakastaa toisianne. Koska 
joste ette rakasta häntä jonka voitte nähdä, niin kuinka te voisitte rakastaa 
Häntä jota ette ole nähneet? Tarttukaamme toisiamme kädestä ja laulakaamme: 

Oi, kuinka rakastan Jeesusta,  
Oi, kuinka rakastan Jeesusta,  
Oi, kuinka rakastan Jeesusta,  
Koska Hän ensin rakasti mua. 
Minä en tule (Kohottakaa nyt kätenne Hänelle) hylkäämään Häntä,  
Minä en tule koskaan hylkäämään Häntä,  
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Siiloin hän huusi, “Tulkaa katsomaan Miestä Galileasta. 
Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun puolestani. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, 
Asettanut Pyhän Hengen sisimpääni. 
Oi, minä rakastan, minä rakastan tuota Miestä Galileasta. 

 Minä rakastan Häntä, ettekö tekin? Koko sydämestäni. Ettekö tekin? 
Eikö Hän olekin ihmeellinen? 

Oi, ihmeellinen, ihmeellinen, Jeesus on minulle. (Mitä Hän on?) 
Neuvonantaja, Rauhan Ruhtinas, Mahtava Jumala on Hän. 
Oi, Hän pelastaa minut, pitää minut 
Kaikesta synnistä ja häpeästä. 
Ihmeellinen on minun Lunastajani, 
Ylistäkää Hänen Nimeänsä. 

 Kumartakaamme nyt päämme ja ajatelkaamme sitä. 
Minä kerran olin kad otettu, mutta nyt olen löydetty; 
Olen vapaa tuomiosta. (Kansat särkyvät, sillä ei ole väliä.) 
Jeesus antaa vapauden ja täyden pelastuksen. 
Hän pelastaa minut, Hän pitää minut 
Kaikesta synnistä ja häpeästä. 
Ihmeellinen on minun Lunastajani, 
Ylistäkää Hänen Nimeänsä. 
Oi, ihmeellinen, ihmeellinen, Jeesus on minulle.  
Neuvonantaja, Rauhan Ruhtinas, Mahtava Jumala on Hän.  
Hän pelastaa minut, pitää minut  
Kaikesta synnistä ja häpeästä. 
Ihmeellinen on minun Lunastajani,  
Ylistäkää Hänen Nimeänsä 

 Oi ajatelkaa sitä 
Minä kerran olin kadotettu; nyt olen löydetty; 
Olen vapaa tuomiosta. 
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28. Jos Herra tahtoo, me tänä aamuna otamme aiheen DANIELIN 
SEITSEMÄNKYMMENTÄ VIIKKOA. Ja tänä aamuna me puhumme 
Danielista vankeudessa, ja Gabrielin tulosta antamaan ohjeet hänelle koskien 
tulevaisuutta. Sillä aikaa kun Daniel oli rukouksessa, tuli Gabriel, tuo Enkeli 
sisälle, antamaan ohjeet hänelle. Tänä iltana haluan puhua aiheesta HÄNEN 
VIERAILUNSA KUUSINKERTAINEN TARKOITUS - se on kuusi eri 
aihetta tuotavaksi tänä iltana, jotka ovat syy Gabrielin tuloon. 
29. Ensi sunnuntaina, jos Herra tahtoo, haluan asettaa paikalleen syyn ja 
Seitsemän Seurakunta Ajanjakson ajan, ja mihin aikaan ne ovat ja missä me 
seisomme tänään. Se on ensi sunnuntai aamuna, jos Herra tahtoo. 
30. Nyt, syy tähän... Toin mukanani muutamia muistiinpanoja muutamasta 
viimeisestä sanomastani. Ja tänä aamuna minä haluan vähän kerrata niitä, 
koska tämä menee ääninauhoille jotka tulevat menemään kaikkialle ympäri 
maailman, moniin kansoihin. Ja syy miksi minä aina kertaan, on se että ehkä 
joku Kuulee nauhan ensimmäistä kertaa, eikä kykene ymmärtämään 
tarkoitustani, kun viittaan taaksepäin johonkin muuhun. 
31. Me olemme nyt kuukausia tutkineet Ilmestyskirjaa - Jeesuksen 
Kristuksen ilmestystä. Me olemme tulleet seurakunta ajanjaksojen lävitse. 
Ilmestyskirjan kolme ensimmäistä lukua olivat seurakunta ajanjaksot. Sitten 
Johannes temmattiin ylös 4:ssä ja 5:ssä luvussa, ja hämelle näytettiin ne asiat 
joiden tuli olla tämän jälkeen. Nyt, 6:ssa luvussa hän tipahtaa jälleen takaisin 
maahan nähdäkseen asioiden tapahtuvan, jotka tulevat menemään 6:nen luvun 
1:stä jakeesta aina 19:ta luvun 21:een jakeeseen. Tässä tulevat Sinetit, 
Vitsaukset, Voi-huudot, heinäsirkat, nainen auringossa, ja punaisen 
lohikäärmeen alasheittäminen, 144,000 sinetöiminen, ja kaikki nämä asiat. 
32. Tämä viikko on ollut suunnatonta opiskelua. Eilen koko päivän, minä 
tuskin liikahdin ulos huoneesta, yrittäen opiskella. Ja monet täälläolevista 
muistavat minun sanoneen opettaessani, että “tähän kuuluvat ne Danielin 
seitsemänkymmentä viikkoa,” mutta minä en yrittänyt käydä siihen käsiksi 
selittääkseni sitä. Mutta tällä kerralla, 
 Jumalan armosta, minä olen ottanut tehtäväkseni yrittää pyytääkseni 
armoa Jumalan edes-voidakseni tuoda sen ihmisille. Ja tässä minä löydän 
asioita joista en tiedä yhtään mitään. Ja sitten minä... 
33. Olen lukenut Tri Larkinin kirjan, Tri Smithin kirjan, Tri Scolfieldin 
muistiin- , panot, eri miesten kaikkialla tekemiä huomautuksia, ja kuitenkaan 
en voi panna heidän ajatuksiaan yhteen niin että se olisi oikein. Näettekö? 
Niinpä minä tällä viikolla suunnittelen... Olen käynyt kirjastossa Kentuckyssa, 
tutkimassa vanhoja astronoomi-sia kalentereja ja lainannun kirjastoista kaikki 
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vanhat kirjat ja niin edelleen jotka vain olen voinut, ja tehnyt sen vähän minkä 
voin, pitäen luttamukseni vakaasti Jeesuksessa Kristuksessa, että Hän tulee 
paljastamaan sen minulle, koskea en halua sitä sanoakseni, “Minä tiedän 
tämän, ja minä tiedän s e n.” Hän tuntee sydämeni; Hän kuulee minua. Vaan 
minä haluan sen vaiaistakseni Hänen kansaansa. Senvuoksi, minä uskon että 
Hän tulee antamaan sen minulle. Minä en sitä vielä tiedä, mutta minä luotän 
Häneen ensi sunnuntaita varten, koska se tulee olemaan valtavaa ensi 
sunnuntaina tietää ja asettaa paikoilleen nuo seitsemänkymmentä viikkoa. 
34. Jokaisella on eri paikka. Ja kun te käytte niitä lävitse; eivätkä ne ole 
oikein, silloin ei kaikki ole kohdallaan. Minä en ehkä kykene saamaan niitä 
oikeaan järjestykseen, mutta minä tulen luottamaan siihen että Herra on tekevä 
sen. 
35. Ja minä muistan Salomon kerran rukoilleen ja pyytäneen että Herra 
Jumala antaisi hänelle viisautta, ei häntä itseänsä varten - ei päiviensä 
pidentämistä, ei pidempää elämää, ei rikkauksia - vaan että hänellä olisi 
viisaus tietää kuinka tuomita Jumalan kansaa. Ja Jumala kunnioitti tuota 
rukousta ja antoi Salomonille sen viisauden, koska se oli Hänen kansaansa 
varten. Ja se on miksi minä pyydän että Jumala antaisi minun tietää mitä nämä 
seitsemänkymmentä viikkoa merkitsevät, koska minä tiedän että se on tarkka 
kalenteri sitä ajanjaksoa varten jossa me elämme, ja senvuoksi minä haluan 
tietää sen, en itseäni varten. En itseäni varten, vaikka tietenkin haluankin tietää 
sen. En sano sitä sillä tavalla, “En itseäni varten,” koska minä haluan sitä 
itseäni varten. Minä haluan tietää, koska haluan tietää missä me elämme ja 
missä ajassa me elämme. Ja sitten, minä tiedän että se oli annettu sitä varten. 
36. Ja monet ovat yrittäneet laskeskella sitä jo pitkän aikaa sitten.... Yksi 
mies, josta luin, sai nuo seitsemänkymmentä viikkoa päätökseen vuonna 1919. 
No niin, se ei ollut niin. Noiden seitsemänkymmenen viikon jälkeen kaikki on 
lopussa. Niinpä me haluamme tietää Totuuden, ja minä pyydän Jumalaa 
antamaan minulle Totuuden. 
37. Nyt, menkäämme taaksepäin, voidaksemme saada tukea tälle, minä 
haluan kerrata sitä hieman. Senvuoksi minulla on mukanani muutamia 
muistiinpanoja siitä mitä puhuimme Ilmestyskirjan 4:stä ja 5:stä luvusta, niin 
että ihmiset tulevat ymmärtämään... 

Ensimmäiseksi, ennenkuin teemme tämän, haluan kerrata sitä 4:stä 
luvusta... Muistakaa nyt, 3:s luku oli Laodikean Seurakunta Ajanjakso, 
ja Seurakunta otettiin ylös Laodikean lopussa. 

38. Minä yritin selittää jotakin sitä koskevaa vaimolleni. Tyttäreni Becky oli 
kanssani kaikenlaisine sanakirjoineen ja muine asioineen mitä vain voimme 
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Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun puolestani. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, 
Asettanut Pyhän Hengen sisimpääni. 
Oi, minä rakastan, rakastan tuota Miestä Galileasta. 
Puplikaani meni temppeliin rukoilemaan yhtenä päivänä, 
Hän huusi, “Oi Herra, ole armollinen minulle.” 
Hän on antanut anteeksi jokaisen synnin, 
Ja asettanut syvän rauhan sisimpääni. 
Hän sanoi, “Tulkaa katsomaan Miestä Galileasta.” 
Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun puolestani. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, 
Asettanut Pyhän Hengen sisimpääni. 
Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta. 
Kampa tehtiin käveleväksi, 
Mykkä tehtiin puhuvaksi. 
Tuo voima puhuttiin rakkaudella meren ylle. 
Sokea tehtiin näkeväksi. 
Minä tiedän että se voi olla vain 
Tuon Miehen voima, Galileasta. 
Oi, minä rakastan tuota Miestä Galileasta, Galileasta, 
Sillä Hän on tehnyt niin paljon minun puolestani. 
Hän on antanut anteeksi kaikki syntini, 
Asettanut Pyhän Hengen sisimpääni. 
Oi. minä rakastan, minä rakastan tuota Miestä Galileasta. 

 Kuulkaapa tätä. 
Tuolle naiselle kaivolla, Hän kaikki hänen syntinsä kertoi 
Kuinka hänellä tuolloin oli viisi miestä (Se oli Hän) 
Hänelle annettiin anteeksi jokainen synti, 
Ja syvä rauha tuli sisimpäänsä! 
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Jeesus on Herran Nimi! 

Tehkää suureksi Hänen Nimensä,  
Oi, tehkää suureksi Hänen Nimensä.  
Oi, tehkää suureksi Herran Nimi!  
Tehkää suureksi tuo Nimi,  
Oi, tehkää suureksi tuo Nimi,  
Tehkää suureksi Herran Nimi! 

161. Kuinka te teette sen? Te teette sen suureksi elämässänne. Te elätte 
senkaltaista elämää, että he voivat sanoa, “Siinä on Kristuksen palvelija.” Se 
on miten te teette suureksi Hänen Nimensä. 
 Oi, ettekö te rakastakin Häntä? Oi, ottakaamme nyt pieni laulumme: 
 Seimessä pitkän aikaa sitten Tiedän että se on todella niin, 
 Syntyi Lapsi pelastamaan ihmiset heidän synneistään.  
 Johannes näki Hänet rannalla 
 Karitsan ikuisiksi ajoiksi. (Tuon Karitsan noiden Seitsemän Sinetin 
kanssa, ainoan Taivaassa ja maassa joka kykeni ottamaan sen.) 

Seimessä pitkän aikaa sitten 
Tiedän että se on todella niin. 
Syntyi Lapsi pelastamaan ihmiset heidän synneistään. 
Oi, siunattu olkoon Herran Nimi. 
Oi, siunattu olkoon tuo Nimi,  
Oi, siunattu olkoon tuo Nimi,  
Oi, siunattu olkoon Herran Nimi!  
Siunattu olkoon tuo Nimi,  
Siunattu olkoon tuo Nimi,  
Siunattu olkoon Herran Nimi! 

162. Minä pidän palvomisesta, ettekö tekin? Me enne tule kirkkoon vain 
kuullaksemme saarnaa; se kuuluu siihen, mutta me tulemme kirkkoon 
palvoaksemme, palvoaksemme Hengessä ja Totuudessa. Te olette kuulleet 
Totuuden; se on Sana. Näettehän? Nyt palvominen on itsensä ilmaisemista 
Hänelle. 
 Oi minä rakastan tuota Miestä Galileasta! Anna meille sävel siihen. 
Tunnetko sitä, Teddy? Katsokaamme nyt. 
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saada kokoon. Ne eivät anna vastausta. Minulla on Raamatun sanakirja. 
Minulla on vanha Kreikankielen sanakirja. Minulla on Websterin ja muiden 
nykyaikaisia sanakirjoja. Yksikään niistä ei voinut antaa sanoja tai vastausta 
millään tavalla. 
39. Vaimoni sanoi, “Kuinka sinä voit odottaa näiden ihmisten, jotka ovat 
köyhiä ja monet heistä koulunkäymättömiä kuten mekin, ymmärtävän jotakin 
sellaista?” 
40. Minä sanoin, “Jumala tulee antamaan vastauksen.” Ei väliä kuinka 
monimutkainen se on, Jumala voi murtaa sen ja tehdä sen yksinkertaiseksi, 
Siiliä me olemme osa noista ihmisistä jotka kaipaavat ja rukoilevat tuota 
päivää ja hetkeä tulevaksi, ja meidän silmämme ovat kohdistetut Taivaaseen ja 
me tarkkaamme Hänen tulemustaan. Ja minä olen varma että Hän tulee 
näyttämään sen meille. Se ei kuitenkaan tule kertomaan meille päivää eikä 
hetkeä, koska kukaan ei tule tietämään sitä, mutta se tulee varmasti kertomaan 
meille sen viikonpäivän jossa me elämme, jos vain voimme saada sen. 
41. Nyt, 4:ssä luvussa Johannes oli temmattu ylös välittömästi Seurakunnan 
tultua päätökseensä. Johannes ennen ylös menemistään näki koko 
Seurakunnan ajan täydellisesti. Se on missä haluaisin pysähtyä hetkeksi, 
sanoakseni että monet ihmiset jotka odottavat jotakin suurta, valtavaa, 
voimallista jotakin tapahtuvaksi Pakanain ajassa, ovat tietenkin väärässä. 
Seurakunnan aika ja kaikki mitä tulee tapahtumaan Pakanain aikana, on 
rekisteröitynä Ilmestyskirjan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa luvussa. 
Sitten Seurakunta ylöstemmattiin, otettiin ylös, ja loput tästä 19:sta lukuun asti 
on mitä tapahtuu Juutalaisille, senjälkeen kun Seurakunta on mennyt ylös, ja se 
on tuo suuren ahdistuksen aika jolloin mitään ei tapahdu Pakanain 
keskuudessa, ainoastaan teurastaminen ja niin edelleen, niinkuin me tulemme 
menemään siihen ja näkemään sen. 
42. Mutta Seurakunta itse on mennyt Ilmestyskirjan kolmannen luvun 
viimeisessä jakeessa, kun Laodikean Seurakunta Ajanjakso loppuu, joka oli 
viimeinen. 
43. Ja me otimme jokaisen seurakunta ajanjakson, jokaisen asian joka 
tapahtui jokaisella kerralla, jokaisen tähden, jokaisen sanansaattajan, heidän 
luonteensa, ja mitä he ovat tehneet, ja toimme sen kautta historian tähän 
kaikkein viimeisimpään - me piirsimme siitä kuvan taululle, ja kun me olimme 
lopettaneet, tuli Pyhä Henki ja muodosti nuo samat renkaat seinälle, paljastaen 
sen Itse suoraan täällä meille kaikille. 
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44. Nyt tekemällä tämän, minä luotan siihen että Hän tämän lopussa on 
tuleva jollakin valtavalla tavalla ja osoittava meille jälleen että me olemme 
lopun ajassa. 
45. Kuinka monet teistä kuulivat Presidentti Kennedyn puheen, hänen 
kommentointinsa ja niin edelleen? Kuinka moni kuuli tämän ennustuksen, että 
tammikuun 1:een päivään mennessä on ennustettu sekä Yhdysvaltain että 
Venäjän olevan tuliperäistä tuhkaa? Se on kaikki mitä me tarvitsemme. On 
myöhäisempää kuin ajattelemmekaan. Ymmärrättekö? Niinpä jos me olemme 
niin lähellä sitä, että jopa maailman ihmiset ennustavat tällaista valtavaa 
tapahtumaa, niin meidän on parasta olla varuillamme ja kaikessa ajan tasalla, 
kaikki tunnustettuina, kaikki valmiina, koska me emme tiedä minä hetkenä 
Herramme tulee kutsumaan meidät. Ja kun Hän antaa kutsun, “Tulkaa ylös!” 
silloin teidän on parasta olla valmiina. Se on tuleva hetkenä jolloin te ette 
luule. 
46. Suuri Helluntai herätys on nyt lakkaamassa. Me näemme sen kaikkialla 
- tämä viimeinen suuri liike. Sanoma on tullut esiin. Kaikki on nyt valmiina, 
odottamassa. Seurakunta on sinetöity pois. Pahat tekevät enemmän pahaa. 
Kirkot tulevat enemmän kirkollisiksi. Pyhät tulevat lähemmäksi Jumalaa. 
Hengen lahjat alkavat lisääntyä pienissä ryhmissä. Me olemme lopun ajassa. 
Oi, minä rakastan tuota laulua jota meillä oli tapana laulaa: 

Minä odotan tuon iloisen tuhatvuotispäivän tuloa, Kun siunattu 
Herramme tulee  
ja tempaa odottavan Morsiamensa pois. 
Oi, minun sydämeni it kee, janoten tuota suloisen vapautuksen päivää,  
Kun meidän Pelastajamme tulee takaisin maan päälle.  

 Me odotamme tuota hetkeä.    
47. Nyt aikaisemmassa opetuksessamme me puhuimme Ilmestyskirjan 5:n 
luvun 5:n jakeen Sukulais Lunastajasta, jonka me totesimme Kristukseksi. Me 
otimme esikuvan Ruutin Kirjasta: Kuut tekee ratkaisun, Kuut palvelee, Ruut 
lepää. Ratkaisun tekeminen oli vanhurskauttaminen; palveleminen, itsensä 
valmiiksi tekeminen, pyhitys. lepääminen oli Pyhän Hengen kanssa kunnes 
Hääateria tuli. Kuinka kaunista! 
48. Seurakunta tuli Martin Lutherin kautta, Vanhurskauttaminen; John 
Wesleyn kautta, Pyhitys; Helluntailaisten kautta, Pyhän Hengen Kaste; ja nyt 
Seurakunta lepää, odottaen Herransa tulemusta. Aivan täydellisesti! 
49. Meidän Sukulaislunastajamme, tuo vanhin oli oikeassa kun hän kutsui 
Häntä Karitsaksi joka oli tulossa Leijonaksi, tuomariksi. Hän oli Karitsa, 
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157. Tuo hetki ei ollut vielä. Pakanain vääryyden malja ei ollut vielä 
täyttynyt, mutta jonakin päivänä se tulee olemaan. Ja Jumala tulee lähettämään 
sinne jonkun joka on profeetta, ja tulee todistamaan heille...Minä uskon että 
Jumala tulee nostamaan hänet esiin välittömästi, kuka hän sitten onkin, hänet 
tullaan nostamaan esiin nopeasti. Minä uskon että sen täytyy tulla. Se on 
minkä vuoksi me tutkimme tätä, koska me olemme niin lähellä... 
158. Ja muistakaa, juuri samalla minuutilla kun Juutalaiset vastaanottavat 
Kristuksen, Pakanaseurakunta on mennyt. Sitten Pakanain päälle vuodatetaan 
vitsaukset - ahdistuksen ajassa. 
159. Ja kuinka suuret opettajat voivatkaan katsoa tätä Raamattua ja sanoa, 
että Seurakunta menee ahdistuksenajan lävitse, kun Raamatussa ei ole yhtään 
Kirjoitusta joka sanoisi niin. Heillä ei ole yhtään Kirjoitusta tukemassa sitä. 
160. Eräs mies tuli tyköni äskettäin sanoen, “ Oh, mutta sisar McPherson 
opetti että Seurakunta tulisi menemään ahdistuksen lävitse, koska me 
tulisimme olemaan loistavia valoja tuossa ajassa.” Silloin se on oleva Israel, 
eikä Pakanat. Pakana Seurakunta on silloin mennyt. Heidän ei tarvitse mennä 
ahdistuksen lävitse. Lohikäärme syöksi vettä suustansa (17. luku) ja soti 
jäännöstä vastaan, noita nukkuvia neitsyitä... Todellinen Seurakunta on silloin 
mennyt. Se on Hääaterialla, sillä tähän aikaan viimeisellä viikolla tulee 
olemaan Hääateria. Ja se on tuo aika jolloin ahdistus tulee, kun heinäsirkat ja 
vainot kohtaavat seurakuntia, ja muita sellaisia asioita. Sitten lopusaa, 19:sta 
luvussa, Seurakunta tulee Ylkänsä kanssa (Halleluja!), Kuningasten Kuningas 
ja Herrojen Herra, vereenkastetussa vaipassa, taivaallisten joukkojen ratsas- 
Itaessa valkoisilla hevosilla tullessaan Hänen kanssaan. Siellä Seurakunta tulee 
otitanaan paikkaansa Tuhatvuotisvaltakuntaa varten. Aamen! Oi! 

Siunattu olkoon tuo Nimi, 
Oi, siunattu olkoon tuo Nimi, 
Siunattu olkoon Herran Nimi! 
Siunattu olkoon tuo Nimi, 
Oi, siunattu olkoon tuo Nimi, 
Siunattu olkoon Herran Nimi! 

 Jeesus on tuo Nimi,  
Jeesus on tuo Nimi,  
Jeesus on Herran Nimi!  
Jeesus on tuo Nimi,  
Jeesus on tuo Nimi,  
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sanoivat, “Jos te kutsutte kokoon joukon Israelin johtajia, enkä minä tarkoita 
näitä uusia rabbeja kaikenlaisine sere-monioineen, vaan jos te kutsutte 
todelliset Israelin johtajat yhteen...Ja me olemme lukeneet tämän Uuden 
Testamentin, ja me tiedämme että kun Messias tulee Hän tulee kertomaan 
meille nämä asiat, kuten tälle Samarialaiselle naiselle. Me tiedämme 
Mooseksei sanoneen että meidän Messiaamme tulisi olemaan profeetta. Ja kun 
sinä voit kertoa heille ja näyttää heille Kirjoituksista, (niinkuin me tulemme 
siihen tämäniltaisessa sanomassamme) että heidän sydämensä olivat 
pimennetyt ja heidät leikattiin pois, jotta Pakanoille varattu aika voisi tulla, 
että meillä olisi sovituksen aika Pakanoita varten, ja että heidän sydämensä 
olivat paadutettuja aivan tarkalleen niinkuin se oli Joosefin aikana ja niin 
edelleen, ja sitten tuoda nuo Juutalaiset yhteen, ja kutsua noita miehiä 
kuulijakunnasta aivan niinkuin sinä teet näille Pakanoille täällä Pyhän Hengen 
innoituksen kautta, koska he sanoivat, ‘Jos tämä Jeesus, jos Hän on Messias ja 
sinun sanasi totta, silloin Hän ei ole kuollut, vaan elossa. Ja jos Hän on elossa, 
niinkuin Hän lupasi olla palvelijoissansa, opetuslapsissansa. Ja jos me voimme 
nähdä Hänen tekevän profeetan merkin, silloin me tulemme uskomaan että 
Hän on Messias.’...” Mikä täydellinen asia, tarkalleen oikein. Mitä se silloin 
tulisi tekemään? Kansa syntyisi yhdessä päivässä johtajiensa kanssa. Jokaisen 
heistä sanoessa, “Me tiedämme sen.” Kun nuo rabit sanovat sen, se selvittää 
sen. Israel syntyisi yhtenä päivänä. 
153. Ja minä olin matkallani sinne, seisoin Kairossa, Egyptissä, lippu 
kourassani, viisitoista Kaksikymmentä minuuttia ennen koneeseen kutsumista. 
He olivat juuri aikeissa antaa kutsun. Ja minä kävelin sinne katsomaan erästä 
pientä norsunluu veistosta, pientä norsunhampaasta valmistettua elefanttia. 
Aikomukseni oli lähettää se lääkäriystävälleni, Tri Sam Adairille, 
paperinpainoksi. Ja olin katselemassa sitä, kun jokin sanoi minulle, “Tämä ei 
vielä ole tuo hetki. Pysy poissa Palestiinasta.” 
 Niin minä ajattelin, “Se olin vain minä joka ajattelin niin.” Ja minä 
jatkoin edelleen. 
154. Jokin sanoi, “Tämä ei ole tuo hetki.” 
155. Ja minä menin ulos lentokenttärakennuksen taakse; kohotin pääni ylös 
Jumalaa kohden ja sanoin, “Jumala, olitko se Sinä joka puhuit minulle?” 
156. Hän sanoi, “Tämä ei ole tuo hetki. Pysy poissa Palestiinasta. Tämä ei ole 
se aika.” Silloin minä otin matkalippuni ja muutin sen ja menin sieltä ylös 
Rooman kautta, ja tulin takaisin Lisboniin Portugalissa, ja sieltä takaisin 
Yhdysvaltoihin. 
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tiedättehän, seitsemästi sinetöidyn Kirjan kanssa. Kun Kirja otettiin, 
välittäjäntyö oli päätöksessä. 
50. No niin, 3:ssa luvussa Seurakunta oli mennyt ylös, mutta nyt 
lunastuksen tulee tulla paljastetuksi, kuinka Seurakunta oli lunastettu, sen 
paljastaminen mitä oli ta-pahtunut seurakunta ajanjaksojen aikana. 
Katsokaahan, Seurakunta on mennyt, joten Hän nyt 5:ssä luvussa osoittaa 
kuinka Hän teki sen, mitä tapahtui, kuinka Hän sinetöi Seurakunnan: Ilmestys 
Hänen Nimestänsä, vesikaste käyttämällä Hänen Nimeänsä, Iankaikkinen 
Elämä, ei iankaikkista helvettiä, käärmeen siemen, iankaikkinen varmuus; 
kaikki nämä suuret opit, Seurakunnan ennaltamäärääminen, jonka tuli tulla 
paljastetuksi Seurakunnalle. Hän näyttää kuinka Hän on tehnyt sen. 
51. Nyt meidän Sukulaislunastajallemme on ojennettu seitsemästi sinetöity 
Lunastuksen Kirja sen oikealta Omistajalta. Aamen! Kenet me totesimme 
alkuperäiseksi Omistajaksi? Jumalan Itsensä. “Ja Karitsa tuli ja otti Kirjan 
valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä.” Kuka oli Karitsa? Lunastaja, meidän 
Sukulaislunastajamme, Seurakunnan Sukulainen, Joka tuli ja lunasti Israelin. 
52. Nyt me tulemme menemään siihen tänä aamuna. Israel oli lunastettu, 
mutta sitä ei sovellutettu heihin, koska he hylkäsivät Hänet. Mutta Seurakunta 
vastaanotti lunastuksensa. Ja Hän on meidän Sukulaislunastajamme. Niinkuin 
Booaan täytyi lunastaa Naomi voidakseen saada Mooabilaisen Ruutin, joka oli 
vierasmaalainen, Pakana, niin Kristuskin lunasti Israelin, suoritti lunastuksen, 
ja he hylkäsivät Hänet. 
53. Muistatteko tuon armahdetun miehen joka ammuttiin kansallissodan 
aikana, vaikka hän olikin hyvä mies? Olen joskus kertonut siitä. Hän oli 
syytön, ja he totesivat hänet syylliseksi, ja tavallaan hän olikin syyllinen 
etulinjasta pakenemiseen. Ja he totesivat hänet syylliseksi ja tulisivat 
ampumaan hänet. Ja eräs mies meni Presidentti Lincolnin luo ja sanoi, “Herra 
Lincoln, tämä mies on Kristitty. Hän on vain poika ja hän pelkäsi. Minä 
tunnen hänen perheensä, hän oli vain peloissaan. Hän ei tarkoittanut mitään 
pahaa. Hän vain lähti pakoon.” Ja hän sanoi, “Herra Lincoln, se on sinun 
käsissäsi. Sinä olet ainoa joka voi armahtaa hänet.” Herra Lincoln otti kynän ja 
palasen paperia ja kirjoitti, “Minä armahdan tämän Sen-ja-sen nimisen miehen. 
Abraham Lincoln.” 
 Hän juoksi sen kanssa takaisin vankilaan ja sanoi, “Tässä se on. Minulla 
on sinun armahduksesi.” 
54. Ja tuo mies sanoi, Minä kieltäydyn katsomasta sitä. Siinä tulisi olla suuri 
sinetti ja kaikkea muuta. Sinä vain yrität saada minut naurettavaksi. Ei se ole 
Abraham Lincoln. Kuka tahansa voi kirjoittaa hänen nimensä, mutta siinä 



12 
 
tulisi olla hänen sinettinsä ja niin edelleen tullakseen häneltä.” Ja vaikka tuo 
mies yrittikin saada häntä uskomaan, niin tuo vanki ajatteli hänen vain 
pilailevan, ja käänsi sille selkänsä. Seuraavana aamuna hänet ammuttiin. Ja 
hänen ampumisensa jälkeen oli oikeudenkäynti, koska Abraham Lincoln 
kaksikymmentä-neljä tuntia ennen hänen ampumistaan oli allekirjoittanut 
hänen armahduksensa, ja sitten hallitus kaikesta huolimatta ampui hänet. Mitä 
tapahtui? Yhdysvaltain Liittovaltion Oikeus antoi päätöksen jossa sanottiin, 
“Armahdus ei ole armahdus ellei sitä ole vastaanotettu armahduksena.” 
55. Ja Jeesus lunasti Israelin Golgatalla, mutta se ei ollut armahdus heille, 
koska he eivät vastaanottaneet sitä armahduksena. Mutta tässä 
opetuksessamme nyt näistä seitsemästäkymmenestä viikosta, me näemme että 
he tulevat takaisin ja vastaanottavat armahduksensa. Mutta Hän lunasti 
Seurakunnan. Ja me olemme armahdettuja, koska me olemme vastaanottaneet 
Jeesuksen Kristuksen Veren armahduksenamme. 
56. Nyt me näemme että Hän oli meidän Sukulaislunastajamme, ja Hän otti 
Kirjan pois alkuperäisen Omistajan kädestä. Se on lunastuksen omistuskirja. 
Me totesimme sen. Muistatteko kun tutkimme sitä? Se on lunastuksen 
omistuskirja. Se on abstrakti siitä että Jumala vaati elämän kuoleman puolesta. 
Jeesus, tuo Vanhurskas, kuoli ja otti omistuskirjan, ja oli kykenevä murtamaan 
Sinetit ja paljastamaan mitä niissä oli, ja antamaan Hänelle Itselleen kuuluvan 
perinnön omillensa. Tekemällä sen Hän peri Iankaikkisen Elämän. Hän siirsi 
Oman Elämänsä takaisin, jakanalla sen Pyhänä Henkenä keskuuteemme. 
Aamen! Kukaan ei ole koskaan kyennyt edes ajattelemaan senkaltaista 
rakkautta, sitä mitä Hän teki. 
57. Saatana, kerran sen omistaja lankeemuksen vuoksi puutarhassa, on 
sidottu ja heitetty tulijärveen. Hänen päivänsä ovat lopussa. 
58. Jeesuksella Evankeliumissa oli neljä titteliä, me totesimme sen: 
Daavidin Poika, Valtaistuimen perillinen; Abrahamin Poika, kuninkaallinen 
perijä; Ihmisen Poika, maan perillinen; Jumalan Poika, kaikkien asioiden 
perillinen, kuninkaallinen perijä. 
59. Vanhassa Testamentissa ei omaisuutta voitu pitää vieraissa käsissä 
viittäkymmentä vuotta pidempään. Sitä ei voitu ottaa alkuperäiseltä omistajalta 
viittäkymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi. Ja neljäntenäkymmenentenä 
päivänä Hän maksoi hinnan. Viidentenä-kymmenentenä päivänä, lunastus, 
voima joka kuului Seurakunnalle ja joka oli kadotettu Eedenin puutarhassa, oli 
lunastettu takaisin ja lähetettiin meille Pyhän Hengen Kasteen kautta 
viidentenäkymmenentenä päivänä. 
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146. Ensimmäiseksi, jos te kirjoitatte sen muistiin: Päättämään rikkomus. 
Danielin 9:s luku, 24;s jae: Päättämään rikkomus (1), tekemään lopun synnistä 
(2), tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta (3), tuomaan iankaikkinen 
vanhurskaus (4), si-netöinään näky ja profetia (5), ja voitelemaan kaikkein 
Pynin (6). Ja se on mistä ne tulemme puhumaan tänä iltana. Jumalan, tuoden 
tapahtumaan... 
147. Odottakaapa nyt, sallikaa minun kerrata se, niin että käsitätte sen. 
Ensimmäi-seksi, päättämään rikkomus; toiseksi, tekemään lopun synnistä; 
kolmanneksi, tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta; neljänneksi, 
tuomaan iankaikkinen vanhurskaus; viidenneksi, sinetöimään näky ja profetia; 
kuudenneksi, voitelemaan kaikkein Pyhin. Sallikaa minun nyt lukea se teille 
Raamatusta, se on 24:s jae. 
 Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi... 
(juutalaisille)... ja sinun pyhälle kaupungillesi,... (Israel, Juutalaiset, 
Jerusalem.)... päättämaan rikkomus,... (1) ... tekemään lopun synneistä,... (2) ... 
tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta,... (3) ... tuomaan iankaikkisen 
vanhurskauden ,... (4) ... ja sinetöimään näyn ja profetian,... {5) ... ja 
voitelemaan kaikkein Pyhin. (6) 
148. Se on tarkalleen se mitä hän tuli kertomaan hänelle, mitä tultaisiin 
tekemään, ja sitten loppu tulisi. 
149. Tänä iltana me tulemme katsomaan mitä nuo asiat ovat, ja näkemään 
kuinka lähellä me olemme sitä. Ja sitten ensi sunnuntaina me asetamme 
paikoilleen nämä ajat osoittamaan tarkalleen missä me seisomme. Minä 
rakastan Häntä. 
150. Israel palaa kotimaahansa.. .Sallikaa minun vain sanoa tämä. Olkaa nyt 
tarkkaavaisia. Uskon nauhoituksen loppuneen. Sallikaa minun sanoa tämä: 
Juuri tuo hetki jolloin Israel tulee kansakunnaksi... Syy miksi aina olen 
uskonut, - sanon sen täällä luokkani edessä - että siinä oli jotakin, että minulla 
olisi osa ennen kuolemaani, Israelin tuomisessa takaisin Herralle, koska kun... 
Juuri tuolla hetkellä, Pan American tilaston mukaan, jolloin Israel julistettiin 
kansakunnaksi ensimmäistä kertaa kahteentuhanteen vuoteen hajoitetuksi 
tulemisensa jälkeen, se oli juuri tuo sama hetki, tarkalleen sama tunti, kun 
Herran Enkeli kohtasi minut siellä, ja lähetti minut Evankeliumin kanssa - 
juuri tuohon samaan aikaan - toukokuun 7:s pvä, 1946. 
152. Toinen asia, kun Billy, minun poikani, ja minä, ja veli Ern Baxter 
olimme matkallamme Palestiinaan, senjälkeen kun olimme kohdanneet noita 
Juutalaisi siellä veli Arganbrightin luona, ja he olivat nähneet kokouksessa... 
Lewi Pethrus oli lähettänyt nämä Raamatut sinne, ja nämä Juutalaiset tulivat ja 
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rakentamaan jälleen. Päivittäinen uhri tullaan jälleen asettamaan. Ja antikristus 
tulee tekemään liiton heille viimeiseksi viikoksi, ja sen keskellä hän tulee 
rikkomaan tuon liiton, kääntämään heidät kaikki Katolisuuteen. Tuo kauhistus 
tulee leviämään yli tuon koko asian sillä tavalla, ja sitten on loppu oleva. 
Tarkatkaa. 
141. Seitsemänkymmentä viikkoa. Kyllä, lähes kaksituhatta vuotta he ovat 
olleet poissa. Heitä on ajettu sinne nyt. Nämä ihmiset tekevät sen samoin kuin 
Faaraon sydän kovetettiin. Hänen täytyi kovettaa Hitlerin sydän. Miljoonat 
heistä kuolivat. Katsokaa Eichmannia, syyllinen kuudenmiljoonanJuutalaisen 
tappamiseen, kuusimiljoonaa heistä, inhimillisiä sieluja, vauvoja, lapsia, 
aikaisia tapettiin. Eichman, yksi mies. 
142. Katsokaa Venäjää, kuinka te ajoitte heidät ulos sieltä. He ajoivat heidät 
kaikkialta, ja kansat ovat halveksineet heitä, heidän rahanrakkautensa vuoksi. 
He ovat tulleet jälleen takaisin sieltä. Mutta tuo pieni vähemmistö on 
palaamassa takaisin Palestiinaan. Aamen, veljet! 
143. Kun te näette Israelin alkavan tulla kotimaahansa... Heitä on siellä 
tarpeeksi nyt muodostamaan tuo 144,000. Ja mitä tulee tapahtumaan? He 
tulevat tuntemaan Joosefinsa. Älkää murehtiko. Kyllä vaan! Ja he kaikki 
seisovat siellä odottaen sen tapahtumista. Ja juuri tuona hetkenä jolloin... 
144. Kansakunnat ovat julistaneet heidät kansaksi tänä viimeisenä vuotena. 
Kun se tapahtuu, me olemme lähellä loppua. Pakana Seurakunta on mennyt. 
Niinpä, melkeinpä milloin tahansa Jumala voi sanoa, “Israel on Minun 
kansani.” Kun se tapahtuu, silloin Pakanat ovat lopussa. 
145. “He tulevat polkemaan maahan,” sanoi Jeesus Matteus 24 (kauhistus saa 
aikaan autioituksen.), “he tulevat polkemaan maalian Jerusalemin muureja, 
kunnes Pakanoille varattu aika on päättynyt.” Kun se on päättynyt, silloin 
Juutalaiset tulevat palaamaan takaisin Jerusalemiin, asettamaan uudelleen 
temppelin ja temppelipalvonnan. Me menemme siihen kaikkeen näissä 
seuraavissa sanomissa, näiden seitsemänkymmenen viikon kuusinkertaiseen 
tarkoitukseen. Minä tulen nyt lukemaan sen ennen lopettamista, koska se on 
suunnilleen aika meidän mennä kotiin ja tulla takaisin tänä iltana kello 7. 
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60. Sitten me otimme tuon kirjakäärön, ja kuinka se annettiin Hänen 
käteensä. Kuinka Jeremia 22:6, hänen serkkunsa Hanamel tarjosi hänelle 
perintöoikeutta lunastaa omai suutensa, kun he olivat menossa vankeuteen, 
josta me tulemme puhumaan tänä aamuna. 

Ja sitä säilytettiin maallisessa astiassa (saviastiassa); se osoittaa missä 
Jumalan voima ja kirjakääröt ja Jumalan salaisuudet tunnetaan, 
sydämessä. Meidän lunastuksemme suunnitelma, ollen samoin säilytetty 
maallisissa asti oissa: Jeesus Nimi ja ilmestys ... 

61. Me näemme että tämä oli sinetöity Seitsemällä Sinetillä ja jokainen 
sinetti oli kiedottu sen ympärille. Ja ilmestyksen tullessa esiin, Hän veti Sinetin 
taakse, avaten sen, ja luki mitä tuo Sinetti sanoi; ja sitten Hän avasi seuraavan 
kirjakääröstä, ja luki mitä tuo Sinetti sanoi; avasi seuraavan ja veti sen ulos ja 
näki mitä tuo Si netti sanoi, ja mikä tuo ilmestys oli. Se on tarkalleen mitä 
meidän Seitsemän Sinet tiämme tulee tekemään, joihin me pian tulemme 
menemään... Jokainen Sinetti kun se on otettu pois Kirjasta tullaan avaamaan, 
ja se tulee osoittamaan tarkalleen mitä on tatapantunut. 
62. Me näemme että lunastuksen suunnitelmassa on viisi seitsemää. Viisi on 
armon luku, ja siellä on viisi seitsemää: Seitsemän Sinettiä Seitsemän Henkeä 
seitsemän enkeliä Seitsemän Pasuunaa, ja seitsemän seurakunta ajanaaksoa. 
Niinpä te näette että viisi seitsemää on armo. Viisi on armo ja seitsemän on 
täydellisyys. Niinpä se on täydellisesti jatkuvuudessa, tarkalleen. Näettekö? 
Hyvä on. 
63. Kuten jokainen Jumalan Sanan murrettu Sinetti paljastaa ajanjakson 
ihmisille missä ajanjaksossa me elämme, ajanjakson hengen ja ajanjakson 
seurakunnan. Ilmestyskirja 10, lopussa me näemme Kun viimeinen Sinetti oli 
murrettu, me löydämme tuon Enkelin seisomassa yksi jalka maan ja toinen 
meren päällä, kätensä kohotettuna Taivaaseen ja sateenkaari päänsä päällä, 
vannomassa Hänen kauttaan joka elää aina ja iankaikkisesti, että aika on 
loppunut viimeisellä Sinetillä. Ja odottakaa kunnes me tulemme noihin Si-
netteihin, ja näemme missä tuo Sinetti on. Senjälkeen kun te näette 
seitsemänkymmentä viikkoa, te näette missä nuo Sinetit ovat. Aika on 
loppunut. Lunastus on ohitse. Hän on nyt Leijona ja Tuomari. Hän on teidän 
Pelastajanne tänä aamuna, mutta yhtenä päivänä Hän tulee olemaan teidän 
Tuomarinne. 
64. Ilmestyskirjan 5:n luvun jakeet 1 - 14, paljastavat ajan jolloin Karitsaa 
tulee palvoa sekä Taivaassa että maassa. Seitsemän Sinetin Kirja, arvollinen 
Karitsa, Su-kulaislunastaja. Ja 8:sta jakeesta 14:sta, Enkelit palvovat Häntä, 
vanhimmat palvovat Häntä, elävät luomukset palvovat Häntä, ja Johannes 
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palvoi Häntä niin paljon että hän sanoi, “Jokainen luomus taivaassa, maassa ja 
maan alla kuuli minun sanovan, ‘Siunaus, kunnia, voima, viisaus , väkevyys 
Karitsalle.’” Se on Kuningas Karitsan palvonnan aika. 
65. Muistakaa, Seurakunta on nyt mennyt. Menkäämme nyt Danielin 9:teen 
lukuun ja ottakaamme jakeet 1 - 3. Ja sitten me otamme jakeet 20 - 27, koska 
tässä on vain Danielin rukous. Haluan teidän lukevan tämän uudelleen ja 
uudelleen tulevan viikon aikana, kunnes te käsitätte sen. 

Daarejaveksen, Ahasveroksen pojan ensimmäisenä hallitusvuotena, 
hänen joka oli Medesin siemenestä, joka oli tehty kuninkaaksi 
Kaldealaisten alueen ylitse; 
Hänen, ensimmäisenä hallitusvuotenaan, minä Daniel ymmärsin 
kirjojen mukaan vuosien luvun, josta Herran sana oli tullut profeetta 
Jeremialle, että Jerusalem olisi oleva raunioina seitsemänkymmentä 
vuotta ( Nyt, seuraavaksi) 
Ja minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen, etsiäkseni 
rukouksella ja anomisella, paastossa, säkkipuvussa ja tuhassa. 
Ja minä rukoilin HERRAA Jumalaani, ja tein tunnustukseni,... (Ja niin 
se jatkuu edelleen, kunnes pääsemme 20:teen jakeeseen.) 

66. Säästääksemme aikaa, kun ihmiset seisovat, haluan että menemme 
suoraan 20:teen jakeeseen. 

Ja puhuessani ja rukoillessani, ja tunnustaessani syntini ja kansani 
Israelin synnit, ja esittäessäni anomukseni HERRAN minun Jumalani 
edessä, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta; 
Kyllä, munun puhuessani rukouksessa, tuo mies Gabriel, jonka minä 
olin nähnyt näyssä alussa, ollen pantu lentämään nopeasti, kosketti 
minua suunnilleen ehtoo uhrin aikaan. 
Ja hän antoi minulle tiedoksi, ja puhui kanssani, ja sanoi, Ui Daniel, 
minä olen nyt tullut antaakseni sinulle taidon ja ymmärryksen. 

67. Mitä jos me vain olisimme voineet olla siellä? Kuinka hän löysi hänet? 
Rukouksessa. Tuo Enkeli, tuo mies. Huomasitteko, hän kutsui häntä 
“mieheksi.” 

Sinun anomustesi alussa tuli käsky, ja... (Tuli käsky hänen mennä)... ja 
minä olen tullut näyttämään sinulle; sillä sinä olet suuresti rakastettu: 
senvuoksi ymmärrä asia, ja harkitse näkyä. 
Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi ja pyhälle 
kaupungillesi, päättämään rikkomus, ja tekemään lopun synneistä, ja 
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merkitystä Jumalalle! Jumala haluaa ihmisiä joilla on rehellinen sydän, eikä 
suuria väki-jouiikoja! Me olemme kaikki menneet mukaan tuohon kilpaan - 
mikä häpeä - nähdäksemme voisimmeko saada tuhansia lisää 
orkanisaatioomme. Se on häpeällistä. Hän halu-Taa meidät takaisin Totuuteen, 
takaisin Henkeen, takaisin oikeanlaatuiseen elämään, ta-Ikäisin valtatielle 
Kristuksessa, takaisin Totuuteen. Kuinka Hän voisi koskaan siunata (meitä 
sillä tiellä jota me kuljemme. Hän ei tule tekemään sitä. 
137. Hän ei koskaan siunannut Israelia ennenkuin he olivat tulleet takaisin 
luvattuun maahan; ja kun he olivat tulleet takaisin luvattuun maalian, silloin 
merkkejä ja ihmeitä alkoi tapahtua. Hän lähetti erään miehen heidän 
keskuuteensa, jonka nimi oli Mooses. Minkä kanssa tämä Mooses tuli sinne 
alas, kiilloltetun teologianko kanssa? Tuliko hän sinne Filosofian Kanditaatin 
arvon kanssa? Tuliko hän sinne LL.D.:n tai Ph.D.:n kanssa? Hän tuli Jehovan 
voiman kanssa ja sanoman kanssa, “Palatkaa tästä maasta kotimaahanne.” 
Palatkaa, Oi hajoitetut, omaanne. Aamen! 
138. Lähes kaksituhatta vuotta Juutalaiset ovat olleet poissa kotimaastaan, 
hajoi-tettuna maan neljälle tuulelle. Kuinka me voisimmekaan saada tämän 
sanoman kestämään viikkokausia, jos meidän nyt täytyisi mennä sen 
yksityiskohtiin. Me voisimme seurata Israelia taaksepäin ja osoittaa koska 
Kooman Valta hajoitti sen, heidän hylätessään Messiaan; kuinka se ajettiin 
jokaisen kansan keskuuteen Taivaan alla; Me voisimme mennä takaisin 
Genesis 44 ja 45 ja näyttää kuinka Hän siellä siunasi nuo patriarkat, ja Kertoi 
heille tarkalleen mikä heidän asemansa tulisi olemaan viimeisissä päivissä; Ja 
minä voin osoittaa tarkalleen jokaisen Israelin sukukunnan seisovan niinkuin 
sanottiin sen tulevan olemaan. Ja täällä me olemme tänään. 
139. Se minkä me tunnemme Juutalaisena, ei ole todellinen Juutalainen. 
Todellinen Juutalainen on tuo todellinen Orthodoksi, joka ei ole saastuttanut 
itseänsä maailman asioiden kanssa, joka ei ole mennyt ja liittynyt muihin 
kirkkoihin. Ne ovat nuo jotka palaavat sinne, jotka elävät noilla kukkuloilla 
syöden juustoa ja leipää, eikä heitä päästetä sisälle vanhaan kaupunkiin. 
Heidän täytyi rakentaa heille kaupunki tälle puolelle, ei kenenkään maalle, 
konekivääreiden ollessa suunnattuina kumpaankin suuntaan. Mutta se alkaa 
työntämään esiin silmujansa. Aamen ja aamen! Aika on käsillä! 
140. Siellä ovat Ismael ja Iisak, kiistelemässä tuosta maasta, mutta se kuuluu 
Israelille. Jos te satutte menemään uuteen Jerusalemiin; he eivät päästa teitä 
tuohon vanhaan Jerusalemin kaupunkiin. Teidän täytyy mennä sinne ensin ja 
antaa heidän selittää se kaikki teille, ja sitten Arabit vievät teidät toiselle 
puolelle; he ovat Isma-elin lapsia. Mutta odottakaa, on tuleva aika jolloin 
Jumalan lapset tulevat ottamaan sen haltuunsa. Se on totta! Jerusalem tullaan 
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toimimaan Hänen Seurakuntansa kanssa ennenkuin Se tulee takaisin 
Kotimaahansa, hetken Sanomaan. Tulkaa takaisin alkuperäiseen! Jättäkää pois 
Methodisti, Baptisti, Presbyteeri ideanne, te Helluntailaiset, ykseys, 
kolminaisuus tai mitä se onkin, Church of God, Nazarealaiset, Pyhyyden 
Pyhiinvaeltajat, Kristuksen Kirkko - ne ovat Kaikki antikristuksen liikkeitä! Ja 
minä käsitän tämän menevän ympäri maailman. Se on kaikki väärin, se on 
kaikki perkeleestä. Siellä on jumalisia miehiä jokaisessa niistä, jumalisia 
ihmisiä joka ainoassa noista liikkeistä, mutta orkanisaatio itsessään ei ole 
Jumalasta, eikä Jumala tule koskaan siunaamaan sitä. Hiin ei ole koskaan 
tehnyt sitä. 
134. Ja pyydän ketä tahansa historioitsijaa joka tulee kuulemaan tämän 
nauhan kirjoittamaan ja kertomaan minulle milloin tahansa seurakunta 
orkanisoitui niin ettei Jumala olisi pannut sitä hyllylle ja lopettanut toiminnan 
sen kanssa. Kertokaa minulle milloin Jumala koskaan enää nosti esiin 
Lutherilaiset, Wesleyläiset, Methodistit, tai Helluntailaiset. Hän ei milloinkaan 
tehnyt sitä. Tuo orkanisaatio makasi siellä ja mätäni! Jumala otti yksilöitä ja 
yritti osoittaa ihmiset takaisin kotimaahan. Ja miehet yksilöinä ovat niin 
heikkoja ja pelkureita jonkinlaisen arvoasteen kanssa, että he orkanisoivat 
jonkun toisen orkanisaation, tehden sen kaksi kertaa pahemmaksi hel-vetin 
lapseksi kuin mitä se oli alussa. 
135. Mutta varmasti jossakin Jehovalla on mies jonka päälle Hän voi laskea 
kätensä, joku joka ei tule tekemään kompromisseja noiden jumalattomien 
orkanisaatioiden kanssa, joku joka tulee kääntämään ihmiset takaisin Kallion 
tykö, Jeesuksen Kristuksen tykö, täkäisin alkuperäiseen Helluntaihin ja 
alkuperäiseen Pyhään Henkeen, alkuperäisten merkkien ja ihmeiden kanssa. 
Varmasti Hänellä on joku jossakin, joku joka ei tule murtumaan minkäänlaisen 
vainon alla, pakene ja vetäydy pois, eikä mitään muutakaan, vaan joka tulee 
seisomaan Sen kanssa. 
136. Jumala ei milloinkaan siunaa Israelia ennenkuin se tulee kotimaahansa. 
Jumala ei tule koskaan siunaamaan teitä Methodisti, Baptisti, Presbyteeri, 
orkanisaatioita, Katolista, Pyhyyden Pyhiinvaeltaja, Nazarealaista, Kristuksen 
Kirkko tai Helluntailais orkanisaatioita! Hän ei tule koskaan siunaamaan teitä 
sillä tavalla! Tulkaa takai-kaisin Kotimaahan, takaisin alkuun, takaisin 
Helluntai kokemukseen, senkaltaiseen joka tapahtui Helluntai päivänä, kun 
Elävän Jumalan Voima muutti nuo tuhannet ihmiset ja sytytti heidän 
sydämensä tuleen, niin että ne liekehtivät Jumalan tulta, ja toivat esiin aitoja, 
eikä mitään jäljiteltyjä merkkejä, ei jotakin tekaistua telepatiaa, ei mitään 
matkimista ja-kilpailua siitä, niinkuin meillä on Amerikassa, kenellä olisi 
suurin teltta, tai kuka voisi koota suurimman väkijoukon! Sillä ei ole mitään 
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tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta, ja tuomaan iankaikkisen 
vanhurskauden, ja sinetöimään näyn ja profetian, ja voitelemaan 
kaikkein Pyhin, (Siinä on kuusinkertainen syy hänen tuloonsa.) (Nyt 
huomatkaa.) 
Tiedä senvuoksi ja ymmärrä, että käskyn antamisesta ennallistuttaa ja 
rakentaa 
Jerusalem Messiaaseen Prinssiin asti, on oleva seitsemän viikkoa, ja 
kuusikymmentä kaksi viikkoa; katu rakennetaan jälleen, ja muuri, jopa 
vaikeuksien aikoina. 
Ja kuudenkymmenen kahden viikon kuluttua tapetaan Messias, mutta ei 
hänen itsensä puolesta; ja tulevan ruhtinaan väki on hävittävä 
kaupungin ja pyhäkön; ja sen loppu on oleva tulvassa, ja sodan loppuun 
asti hävitykset on määrätty. 
Ja hän on vahvistava liiton... (Kuunnelkaa!)... monien kanssa yhdeksi 
viikoksi;.... (Yhdeksi viikoksi näistä seitsemästäkymmenestä.) ... ja 
viikon keskellä hän aiheuttaa uhrin ja uhraamisen lakkauttamisen, ja 
kauhistusten levittämisellä hän on tekevä sen autioksi, täydelliseksi 
saattamiseen asti, ja se mikä on määrätty vuodatetaan lohduttoman ylle. 

68. Siinä on nyt meidän tekstimme kolmea, neljää tai viittä kokousta varten, 
mitä sitten Herra tuleekin paljastamaan. Nämä seitsemänkymmentä viikkoa! 
69. Nyt pyydän Doc’ia, että hän asettaisi tänne taulun illaksi, voidakseni 
piirtää sen siihen. Minä en halua teidän nyt kadottavan tätä. Teidän täytyy 
tutkistella kanssani ja tutkia syvällisesti, tai muuten te menette sen ohitse. Ja 
minä haluan piirtää sen tänne taululle, ja sitten te tuotte kynät ja paperit, ja 
kirjoitatte muistiin nämä päiväykset, nämä ajat, ja kaiken siitä. 
70. Nyt, seitsemäskymmenes viikoista alkaa (käsittäkää nyt tämä) 
senjälkeen kun Seurakunta on otettu ulos. Jokainen joka nyt ymmärtää sen, 
sanokoon “Aamen!” (Seu rakunta sanoo, “Aamen! ) No niin, senjälkeen kun 
Seurakunta on otettu ulos. 
71. Ilmestyskirja 6:1:stä Ilmestyskirja 19:21:een liittyy yhteen 
seitsemännenkymme- nennen viikon kanssa, ja senvuoksi meidän täytyy 
pysähtyä ja selittää se ennenkuin me menemme pidemmälle. Meidän täytyy 
pysähtyä ja selittää miksi nämä seitsemänkymmentä viikkoa ovat, koska jos 
niin ei tehdä, te ette ymmärrä noita Sinettejä, noita Pasuunoita, noita 
vihanmaljoja, noita Vitsauksia, noita sammakonkaltaisia saastaisia henkiä, 
noita kolmea Voi-huutoa, punaisen lohikäärmeen ulos heittämistä, ja tuota 
naista auringossa. Jos niin ei tehdä, te ette ymmärrä sitä kaikkea, koska se 
tapahtuu juuri tässä seitsemännessäkymmenennessä viikossa. 
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72. No niin, profeetta Daniel oli ollut Babylonissa kuusikymmentä 
kahdeksan vuottate jotka haluatte kirjoittaa sen muistiin ja säästää itseltänne 
jonkin verran aikaa jota minun täytyi käyttää siihen - se oli kuusikymmentä 
kahdeksan vuotta. Hän meni vankeuteen B.C.(Ennen Kristusta) vuonna 606. Ja 
näyn tullessa hänelle oli vuosi B.C. 538: ottakaa 538 pois 606:sta ja jäljelle jää 
68. Kuusikymmentä kahdeksan vuotta hän oli ollut Babylonissa pakanain 
keskuudessa ja hänellä yhä oli voitto. Aamen! Ja me emme voi viipyä yhtä 
tuntia. 
73. Mutta hän oli ollut siellä kaiken sen keskellä vain kolmen kumppaninsa 
kanssa, jotka hekin olivat eri osissa valtakuntaa. Mutta Daniel seisoi yksin 
Jumalan kanssa ollen voittaja kuusikymmentä-kahdeksan vuotta. Ajatelkaa 
sitä! (En halua aloittaa saarnaamista, koska tämän pitäisi olla opettamis-
sanoma.) Mutta kuusikymmentä kahdeksan vuotta hän oli säilyttänyt voiton ja 
oli tahraton Jumalan edessä ilman Pyhän Hengen Kastetta, ilman Jeesuksen 
Kristuksen Verta joka olisi ollut välittäjänä hänen puolestansa, vain härkien ja 
vuohien veren kanssa, joita hänen täytyi uhrata salai-sesti tuon maan 
pakanallisten perinnäissääntöjen vuoksi. Heidät oli viety sinne. Jeremia oli 
profetoinut heidän sinne menostaan. 
74. Nyt Daniel... Oi! Hän alkoi nähdä että aika oli tulossa lähelle, aivan 
kuten mekin tänään. Daniel alkoi ymmärtää, niinkuin hän sanoi, lukemalla 
kirjoista. Ja Daarejaveksen ensimmäisenä hallitusvuotena... 

...minä Daniel ymmärsin kirjojen mukaan vuosien luvun, josta HERRAN 
sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem olisi oleva raunioina 
seitsemänkymmentä vuotta. 

75. Jeremia vuonna B.C. 606 , heidän syntiensä ja jumalattomuutensa 
tähden, profetoi että he tulisivat olemaan siellä seitsemänkymmentä vuotta. 
76. Te muistatte kuinka eräs toinen profeetta astui esiin tuona päivänä; en 
juuri tällä hetkellä muista hänen nimeänsä, mutta voisin ehkä muistaa sen jos 
katsoisin taaksepäin muutaman minuutin ajan. Mutta hän astui esiin ja sanoi, 
“Jeremia, sinä olet väärässä. Jumala tulee pitämään Israelin siellä vain niin ja 
niin monta päivää noin kaksi vuotta.” 
77. Jeremia sanoi, “Niin se olkoon. Aamen!” Hän sanoi, “Mutta odotahan 
hetkinen. Tarkistakaamme sinä ja minä toisiamme profeettoina.” Hän sanoi, 
“Muista, on ollut niitä jotka profetoivat ennen meitä, ja he kertoivat asioita 
jotka olivat väärin. Ja Jumala otti heidät käsittelyynsä siksi että he kertoivat 
asioita jotka olivat väärin.Niinpä olkaamme varmoja, sillä Herra Jumala on 
kertonut minulle että he ovat siellä seitsemänkymmentä vuotta.” Ja Jumala löi 
tuota väärää profeettaa, ottamalla hänen elämänsä tuona samana vuotena, 
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Totuus. Siellä täytyy olla Jumala jossakin. Siellä täytyy olla Sanoma jossakin. 
Minä näen väärien profeettojen nousevan ja toimivan niinkuin heillä olisi 
eroittaminen, ja kaikkia muun kaltaisia asioita tapahtuu, ja... Siellä täytyy olla 
todellinen jossakin, josta tuo väärennys on tehty. 
128. Minä näen kuinka ihmiset ovat lihallisia, ja huutavat ja touhuavat, ja 
senjälkeen he menevät ja elävät kaikenkaltaista elämää. Siellä täytyy olla 
aito Pyhä Henki jossakin. Näen inmisten toimivan uskonnollisesti ja niin 
edelleen ja yrittävän olla jumalisia. Minä tiedän että jossakin täytyy olla aito 
Jumala. Siellä on aito Henki jossakin, koska tuo vanha tekopyhä on tehty sen 
jäljitelmäksi. Täytyy olla jotakin joka on todellista, mies, ihmisiä, seurakunta, 
Jumala. Siellä täytyy olla jotakin todellista jossakin, koska nämä ovat vain 
jäljennöksiä siitä. Siellä on jotakin todellista jossakin. 
129. Minä olen sanonut tälle seurakunnalle koskien teidän lahjojanne: 
Kuunnelkaa lahjojanne, pitäkää ne Raamatussa! Älkää ottako korviketta, kun 
taivaat ovat täynnä todellisia. Pitäkäämme todelliset. Ottakaamme todellinen 
tai olkaamme ilman niitä. Aamen! 
120. Nyt lopettaessamme. Un tosiasia että Jumala toimii Israelin kanssa vain 
silloin kun se on kotimaassaan. Esimerkiksi...Kun Abraham jätti kotimaansa ja 
meni alas Egyptiin, niin mitä tapahtui? Hän vaelsi poissa Jumalan tahdosta, 
eikä häntä siunattu ennenkuin hän palasi takaisin kotimaahansa. Jumala ei 
koskaan toiminut hänen kanssaan, hänellä ei ollut yhtään näkyä eikä mitään 
muutakaan, ennenkuin hän tuli takaisin kotimaahansa. 
131. Katsokaa Israelia kun heidät oli lähetetty alas Egyptiin. Neljäsataa 
vuotta ilman yhtäkään ihmettä tai merkkiä, yhtäkään asiaa ei tapahtunut heidän 
keskuudessaan, niin että sitä olisi rekisteröitynä Kirjassa, sen historiassa. Sama 
vanha rutiini: Mennä kirkkoon, uhrata karitsa, sanoa, “Terve Maria”, tai mitä 
tahansa se olikin. Seuraava vuosi jatkui samoin. Papeilla oli kiistansa. “Rabbi 
Se-ja-se...Me valitsemme rabbi sen-ja-sen; hänellä on parempi oppiarvo. Hän 
tietää enemmän Egyptiläisistä.” Ja ensimmäinen asia tiedättehän, oli se että 
Egyptiläiset ja kaikki heistä olivat yksi ja sama asia. 
132. Se on sama asia joka on tapahtunut seurakunnalle. Meistä kaikista on 
tullut Methodisteja, Baptisteja, tai Presbyteerejä, ja “Meillä on loppututkinto 
Hartfordista”; “Meillä on loppututkinto Wheatonista”; “Meillä on se jostakin 
muualta”; tai Bob Jonesilla on”; “Meillä on Filosofian Kanditaatin arvo”; 
“meillä on D.D., tai LL.D.,” tai jotakin muuta. Mitä siitä kaikesta on tullut? 
Joukko hölynpölyä. Se on sillä tavalla kuin se oli siellä Egyptissä. 
133. Ja Jumala ei koskaan toiminut Israelin kanssa ennenkuin se tuli omaan 
kotimaahansa. Kuulkaa minua! NAIN SANOO HERRA, Jumala ei tule 
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näistä päivistä, että se tulee ravistelemaan koko tuota kansaa. Jopa profeetta on 
huutanut sanoen, “Yhdessä päivässä Sinä teit tämän” - yhdessä päivässä. He 
tulevat näkemään sen. 
123. Siellä tulee tapahtumaan mahtava asia. Minun mielipiteeni mukaan se 
tulee olemaan mahtava profeetta joka tulee seisomaan koko Israelin edessä ja 
todistamaan heille että Messias yhä elää, tuo Messias jonka he hylkäsivät. 
124. He lukevat nyt tuota pientä Raamattua - Israelin Raamattua... He lukevat 
Sitä lopusta alkuun, se on miten he lukevat, tehän tiedätte kuinka Juutalaisten 
kieli on kirjoitettu. Ja kun he lukevat Sitä.,. Lewi Pethrus lähetti heille sinne 
miljoona Raamattua, he sanovat, “Jos tämä Jeesus...” Ne olivat nuo Juutalaiset 
jotka olivat tuotu sinne Iranista ja sieltä muualta, ja jotka eivät koskaan olleet 
kuulleet sellai sesta asiasta kuin Messiaasta. Ja kun he olivat valmiina 
palaamaan kotimaahansa, niinne eivät halunneet mennä noihin lentokoneisiin. 
He yhä käyttivät auratessaan noita vanhanaikaisia auroja. Te olette lukeneet 
siitä Look-lehdestä. Kuinka monet lukivat nuo artikkelit Look- ja Time-
lehdistä? Tietenkin te olette lukeneet ne. Näettehän? Niinpä he eivät halunneet 
mennä lentokoneisiin ja tuo vanha rabbi siellä nousi seiso maan ja sanoi, 
“Muistakaa, meidän profeettamme on sanonut että me tulisimme menemään 
takaisin kotimaahamme kotkan siivillä.” 

Kansakunnat särkyvät; Israel on heräämässä; 
Merkit jotka Raamattu on ennustanut: 
Pakanain päivät luetut 
Kauhujen täyttämät, 
Palatkaa, Oi hajoitetut, omaanne. 

125. Teidän on parasta herätä. Te olette kuulleet siitä ja kuulleet siitä ja 
kuulleet sitä, mutta se tulee olemaan viimeinen kerta yhtenä näistä päivistä. 
126. Israel on palaamassa kotimaallansa. Se päivä jolloin Jumala päättää että 
Israel on kansa, se on päivä jolloin ei enää yksikään Pakana voi pelastua. Minä 
tulen todistamaan sen näillä seitsemälläkymmenellä viikolla, jos vain voin 
löytää nuo päivät. Minä käyn lävitse astronoomisia kalentereja, ja Juliaanista ja 
Roomalaista kalenteria ja kaikkia niitä. Siellä jossakin... Jossakin on jotakin. 
Jumala tietää siitä, ja Hän on kykenevä paljastamaan sen. Minä tiedän että 
Juliaanisessa kalenterissa on vuoden pituus 365 ja 1/4 päivää. Niinpä he ovat 
kaikki sekoittaneet sen, mutta siellä jossakin on totuus. 
127. Näen niin monien seurakuntien, niin monien orkanisaatioiden ja niin 
monien ihmisten kulkevan tähän suuntaan, ja jotkut sanovat “Terve Maria”, ja 
jotkut palvovat tätä, ja tuota, ja jotakin muuta; mutta jossakin siellä täytyy olla 
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koska Jumala oli kertonut tälle todelliselle profeetalle että tulisi olemaan 
seitsemänkymmentä vuotta. 
78. Ja minä haluan teidän huomaavan kuinka Daniel, vaikkakin 
vierasmaalaisena, omasta kansasta karkoitettuna, omasta seurakunnastansa 
karkoitettuna, ilman seurakunnan kokouksia, ilman kirkkoa jonne mennä, 
ilman mitään laulamista paitsi mitä hän itse lauloi., hän kuitenkin kaiken 
tämän keskellä piti kiinni siitä mitä tuo profeetta oli sanonut. Aamen! Aamen! 
79. Ilman mitään seurakuntaa jossa käydä, olematta yhteydessä kenenkään 
kanssa, kaik-kien muiden käydessä pakana-temppeleissä, jokaisen palvoessa 
epäjumalankuviaan, ilman mitään Kristillisiä lauluja, kun kukaan ei uskonut 
samaan asiaan kuin hän, hän oli ollut siellä kuusikymmentä kahdeksan vuotta 
senjälkeen kun hänet oli viety sinne noin kaksitoista tai neljätoista vuotiaana, 
hän yhä pysyi uskollisena Jumalalle, ja ymmär-si Jeremian profetiasta että nuo 
päivät olivat melkein tulleet päätökseen. Kuinka se varoittaisikaan jokaisen 
todellisen Jumalan profeetan sydäntä tänään, kun me katsomme taaksepäin ja 
näemme mitä tämä todellinen profeetta on sanonut, ja tiedämme että me 
olemme lopun ajassa. 
80. Hän sanoi, “Minä ymmärsin veljeni Jeremian kirjoista, jotka hän monia 
monia vuosia sitten profetoi, että Israel viipyisi täällä seitsemänkymmentä 
vuotta, ja nyt tuo aika on melkein täyttynyt.” Ja hän teki itsensä valmiiksi, ja 
kutsui paaston ja pyhitti itsensä, pukeutui säkkiin ja tuhkaan ja pani sitä päänsä 
päälle ja alkoi paastota ja rukoilla ymmärtääkseen sen päivän jossa he elivät. 
81. Ja jos Daniel, Herran profeetta, voi Jeremian kirjoista nähdä että Israel 
tulisiulos, kaikki heistä elossa, ja tulisi menemään takaisin kotimaahansa,...jos 
se aiheutti sen että hän paastosi säkissä ja tuhassa, niin kuinka paljon enemmän 
sen tulisi antaa Elävän Jumalan Seurakunnan tietää että aika on häipymässä 
pois eikä sitä ole enää oleva, ja että Herran Jeesuksen Kristuksen tulemus ja 
tuo suuri Tuhatvuotisvalta kun ta on valmiina alkamaan? Kuinka me voimme 
tuhlata niin paljon aikaa uhkapeliin ja uimiseen sunnuntaisin, eikä meillä ole 
aikaa Herralle. Jos pastori puhuu jostakin 
sellaisesta asiasta josta te ette pidä, te nousette ylös ja menette ulos. Ja jos 
koko us kestää liian pitkään, te olette tyytymättömiä. Katsokaa meidän 
tilaamme. Katsokaa mitä me olemme tekemässä. Verratkaa meidän 
elämäämme tuon profeetan kanssa. Yksi mies koko valtakunnassa, ilman 
seurakuntaa jonne mennä, ilman mitään minne mennä... 
 Se oli revitty maahan ja poltettu. Hänen kaupunkinsa. Hänen kansansa 
oli vankeudessa. Hän oli ollut siellä kuusikymmentä-kahdeksan vuotta - 
hänellä oli kaksi vuotta jäljellä. 
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82. Niinpä kun hän alkoi lukea kirjaa ja näki että aika oli täyttymässä, hän 
kääntyi Jumalan tykö rukouksessa saadakseen tietää siitä. Mikä aika! Mitä me 
teemme kun kansat särkyvät, meri pauhaa, miesten sydämet pettävät pelosta, 
on hämmingin aika ja kaikki nämä muut asiat, kirjoitus on seinällä, 
rotumellakoita, ja kaikenlaisia pahoja asioita tapahtuu maailmassa, ja on 
hälinää ja taistelua ja aseet riippuvat lähtöase missaan. ..? Niin että joku 
Kuuban kokoinen pieni kansa voisi hävittää maailman kymmenessä 
minuutissa. Ja kuinka he touhuavat toistensa kanssa, jumalattomat miehet jotka 
eivät tunne Jumalaa eivätkä Hänen voimaansa... Ja Pyhä Henki Seurakunnassa, 
liik kuu Valittujen keskuudessa, osoittaen olevansa elossa kahdentuhannen 
vuoden jälkeen, osoittaen olevansa sama eilen, tänään ja iankaiken, kuinka me 
voimme istua velttoina? Meidän on aika tehdä tarkistusta, tarkata tuon suuren 
hetken lähestymistä. 
83. No niin, hän luki Jeremian 25:nen luvun. Menkäämme siihen ja 
lukekaamme mitä Jeremialla oli sanottavana. Aloittakaamme 8:sta jakeesta, 
koska haluan että te varmasti käsitätte sen. 11:sta jae oli se jonka olin 
kirjoittanut tänne luettavaksi, mutta aloittakaamme 8:sta jakeesta. 

Senvuoksi näin sanoo joukkojen HUKKA; ... (Minä pidän siitä. Kun voin 
kuulla profeetan nousevan “NAIN SANOO HERRA JUMALA” kanssa, 
veli, se se on. Minulle se selvittää sen. Siinä kaikki siitä.)... näin sanoo 
joukkojen HERRA; Koska te ette ole kuulleet minun sanojani, Katso, 
minä tulen lähettämään ja ottamaan kaikki pohjoisen perheet, sanoo 
HERRA, ja Nebukadressarin Babylonin kuninkaan, minun palvelijani, ja 
tulen tuomaan heidät tätä maata vastaan, ja sen asukkaita vastaan, ja 
kaikkia ympärillä olevia kansoja vastaan, ja tulen täydellisesti 
hävittämään heidät.,... (Muistakaa, he olivat Jumalan valittuja joista 
Hän puhuu. Ne eivät olleet mitään Junalankieltäjiä, ne olivat 
seurakunnan jäseniä.)  
Senlisäksi minä tulen ottamaan pois heiltä hilpeyden äänen,...(Aivan 
niinkuin meillä on tänään, kaikki rock ‘n’ roll, Ricky ja Elvis, ja oh...).... 
yljän äänen, ja morsiamen äänen, myllynkivien äänen, ja kynttilän 
valon. 

 Ja tämä koko maa on oleva autio, ...(Kuulkaa kuinka tuo profeetta 
huutaa, “Tämä maa on oleva autio.” Enkä tee sitä jäljitelläkseni tuota suurta 
Jumalan palvelijaa, mutta minä profetoin että koko tämä kansakunta on tuleva 
autioksi. Jumala on rankaiseva tätä kansakuntaa sen synneistä. Jos Jumala ei 
voinut antaa Israelin, joka oli Hänen valittunsa, Abrahamin siemen, jonka 
kanssa Hän oli tehnyt liiton ja antanut lupauksen, jos Hän ei jättänut ran-
kaisematta heitä heidän väärinteoistaan, vaikka he olivatkin uskonnollisia 
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kansoista, ja he seisoivat Jumalan edessä palmut käsissään, ja valkoiset viitat 
yllään, laulaen, “Halleluja, Aamen! Kunnia, viisaus, väkevyys ja voima 
meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Aamen.’” 
118. Johannes ei voinut ymmärtää heitä, mutta hän katsoi taaksepäin ja hän 
näki Sii nain Vuoren (kunnia!) ja siellä nuo 144,000, jota eivät olleet 
saastuttaneet itseään naisten kanssa (Juutalaiset) - naiset (seurakunnat). He 
eivät olleet liittyneet mihinkään orkanisaatioon, Lutherilaisiin, Methodisteihin, 
Baptisteihin tai Presbytee- reihin, vaan he olivat olleet Orthodoksisia 
Juuatlaisia alusta alkaen, ja heillä oli siellä temppeli ja he palvoivat Siinain 
Vuorella. Ne ovat nuo 144,000. Se tapahtuu tämän jälkeen; kun Seurakunta on 
mennyt kirkkauteen. Ymmärrättekö? 
119. Niinpä herra Smith oli väärässä. Hänen täytyi olla, koska kuinka te 
aiotte sovelluttaa sen tänne vuoteen 1919, ja kutsua nuo 144,000 ulos? Silloin 
te olette jälleen takaisin Russelilaisissa - silloin te olette takaisin Russelilaisten 
opissa, että Jeesus tuli vuonna 1914, Hän otti Seurakuntansa, ja nyt Hänellä on 
salaperäinen ruumis kulkemassa ympäri yli maan, mennen isoäidin haudalle ja 
isoisän haudalle, ja he rättäen ylös kaikki ne jotka olivat olleet Russelilaisia. 
Hölynpölyä! Siinä ei ole mitään järkeä, se ei ole Sanan mukaista. Ei koskaan, 
sitä se ei ole. 
120. Mutta Jumalalla on Totuus.’ Jumala on Se joka voi paljastaa sen ja 
asettaa sen paikallensa ja näyttää sen meille tarkalleen’ Minä uskon että Hän 
tulee tekemään sen. Minä en tiedä sitä. Minä kerron teille totuuden. Minä en 
tiedä, mutta uskon että Hän tulee paljastamaan sen 
121. Niinpä te näette ettei Jumala koskaan toiminut Juutalaisten kanssa (ja 
haluan teidän pitävän tämän mielessänne) niinkauan kuin Israel oli poissa 
kotimaastaan. 
122. Se on mitä minä yritin sanoa tälle veljelle joka istuu täällä, ja joka 
puhuu aikeistaan mennä Israeliin. Pysykää poissa Israelista! Pysytelkää poissa 
siitä, kaikki te ihmiset jotka puhutte Juutalaisten käännyttämisestä. Ennenkuin 
tämä sanoma on ohitse te tulette näkemään että se on NAIN SANOO HERRA 
Sanan ja Hengen mukaan! Israel tulee käännytetyksi, koko kansa yhtenä 
päivänä; Raamattu sanoo niin. On joitakin luopioita, ja niin edelleen, jotka 
tulevat uskopuolelta Juutalaisten pääryhmän - he tulevat ja pelastuvat, se on 
totta. Minä uskon sen koko sydämestäni. Mutta muistakaa, niin kauan kuin 
Israel on kotimaansa ulkopuolella, he eivät voi pelastua. Nyt he ovat 
palaamassa, ja he tulevat pelastumaan - kaikki, koko kansa yhtenä päivänä. 
Raamattu sanoo niin. Yksi päivätulee tuomaan täydellisesti,, koko Israelin 
takaisin Jumalan luo. Sellainen mahtava asia tulee iskemään Israelia yhtenä 
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niillä ei ole yhtään mitään tekemistä Pakana-Seurakunnan kanssa, joka on 
oleva kirkkaudessa tuona aikana. Sillä ei ole mitään tekemistä meidän 
kanssamme, Pakana-Seurakunnan kanssa; se käsit telee vain Israelia. “Daniel, 
se on sinun kansallesi ja Jerusalemille.” 
115. Nyt, se paljastaa myös sen tosiasian että Jumala toimii Juutalaisten 
kanssa ainoastaan silloin kun he ovat kotimaassaan. Halleluja! Se on missä 
uskon iskeneeni asian ytimeen, juuri siinä. He aina yrittävät sovittaa sitä 
tuohon aikaan jolloin Israel oli siellä Danielin aikana, ja... Eräskin suuri 
kirjoittaja...(enkä sano hänen nimeään, koska tiedän joidenkin hänen 
seuraajistaan istuvan täällä.) Mutta se on syy miksi heillä oli kaikki nämä 
väärät asiat. 
116. Tiesittekö mitä Milleriläiset tekivät ennenkuin he tulivat Seitsemännen 
Päivän Adventisteiksi, mitä he tekivät täällä vuorella vuonna 1919, kuinka he 
ottivat siipensä - te kaikki olette nähneet sen Courier-lehdessä - ja kuinka he 
menivät tänne ylös lentääkseen pois tuona aamuna, ja sen he ottivat Danielin 
seitsemästäkymmenestä viikosta (näettekö?; - Milleriläiset? Sitten 
myöhemmin, rouva Ellen White, joka oli heidän profetissansa, kääntyi ympäri 
ja alkoi kutsua heitä Seitsemännen Päivän Adventisteiksi, ja nyt he ovat 
muuttaneet nimensä Profetian Ääneksi. Näettekö? Saman kultin kolme eri 
nimeä. 
117. No niin, mutta he olivat väärässä, koska he yrittivät sovelluttaa noita 
seitse määkymmentä viikkoa sekä Juutalaisiin että Pakanoihin, vaikka Hän 
sanoo täällä, “Se on sinun kansaasi varten.” Eikä Jumala koskaan toiminut 
Juutalaisten kanssa ulkopuo lella Palestiinan. Ja kun Messias 
seitsemännessäkymmenennessä viikossa tapettiin (ei Itsensä puolesta, vaan 
meidän) - hajoitettiin Israel, eivätkä he koskaan tulleet takaisin kotimaahansa, 
ennenkuin vasta muutaman viimeksikuluneen vuoden aikana. Niinpä siellä ei 
oltu laskettu aikaa seurakunta-ajanjaksoa varten. Ymmärrättekö te sitä? Se ei 
voinut olla vuosi 1919. Minä voin osoittaa jotakin tapahtuneen vuonna 1919, 
mutta se oli kun tuon kolmannen enkelin sanoma iski, ja voi-huuto tuli esiin - 
tarkalleen, mutta se ei ollut se - se oli kun tuo sota loppui salaparäisellä tavalla, 
ja me tulemme siihen , kun me pääsemme seitsemänteen lukuun. Te kaikki 
olette kuulleet minun saarnaavan siitä monta kertaa, kun tuon Enkelin sanoma 
sanoi, “Pidättäkää maan neljää tuulta, kunnes me olemme sinetöineet 
Juutalaiset, Jumalan palvelijat.” Ja nyt, ne odottivat kunnes kunnes koko 
Pakanain aika oli ohitse, ja sitten kun Hän tulee silloin Hän sinetöi Juutalaiset, 
nuo 144,000 saavat Pyhän Hengen. Siellä ovat nuo Ilmestyskirja 7:n 144,000 
sinetöityä. Te olette lukeneet sen. “Ja minä näin suuren joukon joka jo oli 
Taivaassa (Johannes näki heidät) kaikista kansanheimoista, kielista ja 
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ytimiään myöden, ja heillä oli kirkkoja ja pappeja ja rabbeja, mutta koska 
heidän keskuudessaan oli moraalittomuutta ja muita asioita, pani Jumala heidät 
niittämään sitä mitä he olivat kylväneet. Ja niin olemme mekin saava sen!) 
 (11 jae)...tämä koko maa on oleva autio, ja hämmästyksen kohde;... (Se 
merkitseeettä jokainen katsoo sitä ja sanoo, “Siellä he nyt ovat. He olivat niin 
suuri kansa. Katsokaa heitä nyt.”) ...ja nämä kansat palvelevat Babylonin 
kuningasta seitsemänkymmentä vuotta. (Se on elämänpituinen aika. Se on siitä 
asti kun teidän oma vanha äitinne oli pieni vauva. He olivat siellä ilman 
Jumalaa, ilman kirkkoa, ilman laulamista, ilman kaikkea, kokonaisen sukupol-
ven ajan, kunnes koko tuo syntiätekevä sukupolvi oli kuollut pois.) 

Ja on tapahtuva, kun seitsemänkymmentä vuotta on saatettu päätökseen, 
että minä tulen rankaisemaan Babylonin kuningasta, ja tuota kansaa, 
sanoo, HERRA, heidän pahojen tekojensa tähden, ja Kaldealaisten 
maata, ja tulen tekemään sen ikuisesti lohduttomaksi. 
Ja minä tulen tuomaan tuon maan päälle kaikki minun sanani jotka 
minä olen lausunut sitä vastaan, kaiken mitä on kirjoitettuna tässä 
kirjassa, jonka Jeremia on profetoinut kaikkia kansoja vastaan. 
Sillä monet kansat ja suuret kuninkaat ovat myös käyttävä heitä 
palvelemaan itseään: ja minä tulen maksamaan heille heidän tekojensa 
mukaan, ja heidän omien kättensä töiden mukaan. 
Sillä näin sanoi Israelin HERRA Jumala minulle; Ota tämä vihan viinin 
malja kädestäni, ja pane kaikki kansati joille minä lähetän sinut, 
juomaan se. (Toisin sanoen, “Jeremia, Minä olen antanut sinulle tämän 
sanoman. Älä istu aloillasi. Älä pysy yhdessä paikassa, vaan profetoi 
kaikille kansoille.” Voitteko te seutata sitä? “Profetoi kaikille kansoille. 
Näytä heille Minun merkkejäni ja ihmeitäni, ja anna heidän tietää että 
Minä tulen tekemään tämän.”) 
Ja he ovat juova, horjuva,ja oleva mielettömiä, miekan tähden jonka 
minä tulen lähettämään heidän keskuuteensa. 

84. Mitä he tekevät juuri tänään? He kutsuvat teitä vääräksi profeetaksi, he 
kutsuvat teitä fanaatikoksi, ennustelijaksi, uneksijaksi tai jonkinlaiseksi 
ajatuksenlukijaksi. “He tulevat olemaan mielettömiä!” Ja tuo sana mieletön, 
jos te tutkitte sitä, merkitsee “hullu.” He itseasiassa tulevat hulluiksi ja 
sanovat, “Oh, älä kiinnitä mitään huomiota tuohon pyhään kieriskelijaän, 
tuohon mielettömyyteen.” “Sanan tähden jonka Minä tulen lähettämään heidän 
keskuuteensa.” 
85. Näettekö te historian toistavan itseään? Jeremia ei ollut samaa mieltä 
heidän Fariseustensa, Saddukeustensa, Herodialaistensa, tai mitä he sitten 
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olivatkin, kanssa; hän vain puhui Sanan, ja se sai heidät kaikki suuttumaan 
häneen. Huomatkaa nyt mitä sitten tapahtui; 

Sitten minä otin maljan HERRAN kädestä, ja panin kaikki kansat 
juomaan siitä,.., (Jeremia ei pysytellyt kotona. Jeremia ei jäänyt vain 
johonkin pikkupaikkaan, vaan hän pani kaikki kansat juomaan 
siitä.)...joille HERRA oli lähettänyt minut; 

86. Jeremia otti Herran Sanan, Hänen Sanansa viinin... Ja viini on Hänen 
Sanansa voima. Viinissä on voimaa. Viini on juovuttavaa. Viinin takana on 
voima. “Ja minä otin Herran Sanan,” sanoi Jeremia,” ja toin Sen julki. Sitä 
voimaa joka on viinissä, minä käytin heidän edessänsä, ja he eivät tahtoneet 
kuulla Sitä. Ja Jumala sanoi, ‘Silloin Minä tulen lähettämään heidät 
seitsemäksikymmeneksi vuodeksi Babyloniin.’” Ja se on juuri se mitä Hän 
teki. Vanhurskaat ja epävanhurskaat menivät sinne yhtäläisellä tavalla. 
87. Menkäämme nyt takaisin opetukseemme. Daniel oli lukenut... 
ajatelkaapa vain, Daniel luki samoja sanoja joita me olemme lukeneet tänä 
aamuna. Daniel luki samaa Raamattua, samoja lauseita, samoja asioita, joita 
minä Jumalan avulla tulen lukemaan teille muutamissa seuraavissa 
sanomissani, osoittaakseni teille että me olemme lopun ajalla. Ja Daniel oli 
ottanut sanan Jeremialta Babylonissa, ja hän oli voideltu profeetta. (Nauhan 
toinen puoli alkaa epätäydellisenä.) .... ihmeitä heidän keskuudessaan, vaikka 
hän seisoikin yksinänsä. Aamen! Hän seisoi yksinänsä. 
88. Jeremia oli kirjoittanut nämä sanat monia monia vuosia aikaisemmin, ja 
sitten Daniel (ukitessaan tuota sanaa sanoi, “Hetkinen vain, me lähestymme 
tämän loppua, sillä minä olen jo ollut täällä kuusikymmentä kahdeksan vuotta. 
Ja Herran profeetta (Aamen!) minun veljeni, todellinen Jumalan profeetta, joka 
todisti itsensä profeetaksi, profetoi meille... minulla on se täällä kirjassa 
kirjoitettuna, siinä sanotaan ‘Seitsemänkymmentä vuotta tulee täyttymään.’ 
Niinpä Herra Jumala, me lähestymme sen loppua. Koko tuo sukupolvi on 
kuollut pois. Mitä Sinä nyt tulet tekemään, Herra? Sinä lupasit lähettää 
meille...” Ja hän asetti itsensä järjestykseen rukoillakseen. 
89. Oi Jumala, jos koskaan on ollut aika että meidän tulisi asettaa itsemme 
järjestykseen ja rukoilla, niin se on nyt. Sillä me Hänen todellisena 
palvelijanansa, me näemme apostolien kirjeiden mukaisesti, Pyhän Hengen 
varoittaessa meitä, että me olemme viimeisessä päivässä. Pyhä Henki puhuu 
siitä että ihmiset viimeisissä päivissä tulisivat olemaan ylpeitä, kerskaajia, 
nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia, rauhan sopimuksen rikkojia, 
vääriä syyttäjiä, hillittömiä, ja niiden halveksijoita, jotka ovat hyviä. Minä 
ymmärrän sen heidän kirjeistään. 
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 Kun te siis näette autioittamisen kauhistuksen, josta profeetta Daniel on 
puhunut,... (Ajatelkaa, tämä on 486 vuotta aikaisemmin.)... profeetta Daniel on 
puhunut, seisomassa pyhässä paikassa,... (Katsokaa nyt Raamatustanne. Se on 
suluissa.)....( Joka lukee, hän ymmärtäköön:) 
110. Hän on nyt puhumassa Juutalaisille. He halusivat tietää: “Miten on 
tämän temppelin kanssa, milloin se tullaan hävittämään? Milloin se tullaan 
uudelleenrakenta-maan? Milloin tulee olemaan se aika jolloin ei tule olemaan 
kiveä kiven päällä? Kuinka kauan se tulee kestämään?” 
111. Hän sanoi, “Kun te näette kauhistuksen joka aikaansaa autioituksen 
seisomassä...” Hän sanoi, “Kun te näette tämän tapahtuvan mitä Daniel on 
puhunut, niin hän joka lukee, hän ymmärtäköön mistä hän puhuu...” Se on syy 
miksi me rukoilemme Jumalaa anta-maan sen meille niin täydellisesti ettei ole 
jäljellä yhtään epäilyksen varjoakaan, koska meidän ei oleteta panevan omaa 
tulkintaamme noille asioille. Sen täytyy tulla “NAIN SANOO HERRA” 
kautta. Niinpä minä jätän sen juuri siihen kunnes ymmärrän sen. 
112. Hänelle paljastettiin kaikki asiat. Tuo kauhistus....ja muistakaa, sillä on 
kaksinainen merkitys, aivan niinkuin tuolla, “Egyptistä Minä kutsuin poikani.” 
Niin kuin Israel kutsuttiin sieltä ulos, samoin Jeesus Hänen Poikansakin. Ja se 
tulee olemaan aivan tarkalleen, se on tapahtuva aivan yhtä varmasti kuin minä 
seison täällä. Ja Hän teki sen kaiken sillä tavalla - kätkien sen seurakunnalta. 
Oi, kun me tulemme siihen, sisälle noihin kuusinkertaisiin ymmärryksiin, 
kuinka Hänellä on tämä kaikki kätkettynä Seurakunnalta, niin että Seurakunta 
tulee valvomaan joka hetki - tietä mättä milloin Hän tulisi. Mutta nyt, 
seurakunta-ajanjakso on suunnilleen ohitse. 
 Niinpä se on juuri nyt valmis tulemusta varten; se on valmistautumassa. 
113. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä Kirjoituksista koko Kirjassa. Mitä 
se tekee? 
Se kertoo Juutalaisen kansan lopun. Tämä Kirjoitus, nämä 
seitsemänkymmentä viikkoa, ne ilmoittavat tarkalleen ajan siitä hetkestä kun 
Daniel alkoi siellä, aina täydelliseksi saattamisen loppuun asti. Se on yksi 
suurimmista ajannäyttäjistä... Kuinka moni on kuullut minun sanovan,”Jos te 
haluatte tietää mikä viikonpäivä on, katsokaa sitä kalenterista, ja jos te haluatte 
tietää missä ajassa me elämme, tarkatkaa Juutalaisia”? Se on totta. Siinä on 
Jumalan kalenteri joka saa alkunsa juuri tästä. Kuka taliansa teologi, kuka 
tahansa Raamatun oppinut, kuka tahansa heistä tulee kertomaan teille että 
Juutalaiset ovat tuo ajannäyttäjä. Mikä aika meillä nyt on? Me olemme.... 
114. Sillä ei ole mitään tekemistä Pakanoiden kanssa. Näillä Seitsemällä 
Sinetillä, Seitsemällä Vitsauksella, Voi-huudoilla, Seitsemällä Pasuunalla, 
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 ...kauhistuksen levittämisellä hän on tekevä sen autioksi, aina 
täydelliseksi saattamiseen osti. (Täydelliseksi saattaminen on kaikkien 
asioiden loppu.) 
104. “Minä tulen näyttämään sinulle mitä tulee tapahtumaan...” Kuunnelkaa 
nyt. Käsi tättekö sitä? “Daniel, minut on lähetetty. Sinä olet rakastettu 
Taivaassa. Ja Minä. olen kuullut sinun rukouksesi, ja Minä olen nyt tullut alas 
kertoakseni sinulle mitä on määrätty Juutalaisia ja Jerusalemia varten, tästä 
alkaen aina täydelliseksi saat tamisen loppuun asti, tuon koko asian.” 
105. No niin, ymmärrättekö te sen nyt? Jos me voimme nähdä mitä nämä 
seitsemänkymmentä viikkoa ovat, niin silloin me tiedämme milloin 
täydelliseksi saattaminen, kaikkien asioiden loppu on. 01! . Jumala, auta meitä 
tietämään se. Se kerrotaan meille tarkalleen jossakin näillä sivuilla, tarkalleen 
tuosta ajasta tähän aikaan, täydelliseksi saattamiseen asti, eikä se erehdy 
yhtään minuuttia. Kuinka Jumalan suuri Sana... 
106. Kun Jumala valmisti maan ja asetti sen radallensa, niinkuin saarnasin 
siitä sun-nuntai-iltana, kuinka mikään ei epäonnistu.... Kuinka tämä maailma 
pyörii niin täydellisesti minuutilleen milloin aurinko ja kuu tulevat ohittamaan 
toisensa kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Minä en voi sanoa sitä teille 
minkään kellon avulla joita meillä on maailmassa. Se menee edelle tai jää 
jälkeen koksi tai kolme minuuttia.... Ja se on parasta mitä meillä on. Me emme 
voi valmistaa mitään niin täydellistä, koska vain yksi on täydellinen, ja se on 
Jumala! Ja Jumala ja Hänen Sanansa ovat sama! Niinpä Jumalan Sana on 
täydellinen! 
107. Ja jos me voimme löytää nämä päivät, silloin me voimme tietää 
tarkalleen milloin täydelliseksi saattaminen tulee olemaan. Käsitättekö te sitä? 
Se on määrätty täydelliseksi saattamiseen asti (24:s jae:) ... sinun kansallesi ja 
sinun pyhälle kaupungillesi (joka on Jerusalem...Minulla on tässä jakeet 21 - 
24. Jeesus viittasi tähän Matteuksen 24:ssä luvussa.) 
108. Veli Collins - jos hän on täällä tänä aamuna, en tiedä onko hän, mutta 
hän kysyi minulta eräänä iltana erään kysymyksen (arvelen että minun sopii 
mainita se, veli Collins.) koskien tuota kauhistusta joka saa aikaan 
autioittamisen, mitä se merkitsee. Jeesus puhui siitä Matteuksen 24:15. Kyllä. 
109. Katsokaamme sitä nyt nopeasti, niin että te voitte nähdä Jeesuksen 
puhuneen samasta asiasta, viitaten takaisin Danieliin. Matteus 24:15, teille 
jotka kirjoitatte sen muistiin. Haluan jokaisen teistä nyt, erikoisesti tänä iltana 
ja seuraavana sunnuntaina, tuovan kynät ja paperit, koska me... ellette te sitten 
saa ääninauhaa -Matteus 24 ja 15:sta jae. 
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90. Ja minä ymmärrän että viimeisissä päivissä tulee olemaan pilkkaajia. 
Minä ymmärrän että kansa tulee olemaan kansaa vastaan viimeisissä päivissä. 
Minä ymmärrän että tulee olemaan hyökyaaltoja viimeisissä päivissä. Minä 
ymmärrän että on oleva peloit-tavia näkyjä, kuten lentäviä lautasia, 
salaperäisiä näkyjä taivaalla, ja miesten sydä met pettävät pelosta; on oleva 
hämmingin aika, ja ahdistus kansojen keskuudessa. Olen lukenut että he 
tulevat kaikki menemään orkanisaatioihin ja kirkkokuntiin ja heillä tulee 
olemaan yhteenliittyminen viimeisissä päivissä. Minä ymmärrän että naiset 
tulevat leikkaamaan hiuksensa viimeisissä päivissä. Minä ymmärrän että he 
tulevat käyttä-mään lyhyitä vaatteita, ja kulkemaan korkeakorkoisissa 
kengissä, kopistellen kävelles-sään viimeisissä päivissä. Minä ymmärrän että 
moraali tulee olemaan hyvin matalalla viimeisissä päivissä. Minä ymmärrän 
että saarnaajat tulevat olemaan vääriä paimenia viimeisissä päivissä, jotka 
tulevat tekemään kompromisseja, eivätkä ruoki ihmisille Jumalan Sanaa, vaan 
sensijaan tulevat menemään uskontunnustusten ja muiden asioiden perässä. 
Mutta minä ymmärrän että viimeisissä päivissä on oleva Ääni, joka tulee ja 
huutaa erämaassa, kutsuen ihmisiä takaisin alkuperäiseen Sanomaan, takaisin 
Jumalan asioihin. Minä ymmärrän Kirjan mukaisesti että nuo asiat tulevat 
tapahtumaan. 
91. Minä ymmärrän että viimeisissä päivissä on tuleva nälänhätä; kirkot 
tulevat olemaan niin orkanisoituneita ja niin taantuneita, että viimeisissä 
päivissä on oleva nälänhätä, eikä se tule olemaan puute leivästä ja vedestä 
ainoastaan, vaan todellisen Jumalan Sanan kuulemisesta. Ja ihmiset tulevat 
kulkemaan idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä, etsien kuullakseen 
todellista Jumalan Sanaa. Mutta seurakunnat tulevat olemaan niin 
orkanisoituneita ja itseensä sulkeutuneita, että he epäonnistuvat kuulemaan 
Sitä. Minä ymmärrän sen kirjoista. Mutta tuossa päivässä, oi Jumala, on 
nouseva esiin Vesa Daavidista. 
92. Minä ymmärrän että Hän tulee lähettämään Elian, ennenkuin tuo päivä 
tulee lopun aikana, ja hänellä tulee olemaan Sanoma joka tulee kääntämään 
lasten sydämet takaisin isiin, kääntämään heidät takaisin alkuperäiseen - 
menemään jälleen takaisin ja aloittamaan alusta. Minä ymmärrän että se tulee 
tapahtumaan juuri ennenkuin Henki jättää Pakana seurakunnan ja palaa 
takaisin Juutalaisille. 
93. Ja minä ymmärrän sen Sanan mukaan, kirjoitetun Sanan mukaan, että 
Israel on palaava kotimaahansa. Ja minä näen sen olevan menossa sinne! 
94. Minä ymmärrän profeettojen kirjoituksista, että Israel on tuleva 
kansakunnaksi. He tulevat asettamaan ennalleen temppeli-palvonnan. Ja 
Jumala on menevä ja toimiva jälleen heidän kanssaan, senjälkeen kun Israel 
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tulee kotimaahansa. Oh! Nuo profeetat tulevat astumaan esiin heille 
viimeisissä päivissä. Minä ymmärrän sen. Juuri kun Pakana Seurakunta menee 
pois, saapuvat nuo kaksi profeettaa Israelille, Mooses ja Elia Me tulemme 
puhumaan siitä mennessämme eteenpäin.  
95. Profeetta oli nähnyt että aika oli lähes täyttynyt, heidän olla siellä 
Babylonissa. Hyvä on. 
96. Gabriel ilmestyy, ei ainoastaan paljastaakseen sitä niitä hän pyysi, vaan 
kertoakseen hänelle kaiken mitä oli määrätty Juutalaiselle rodulle koko matkan 
loppuun asti. Aarneni Hän pyysi tietää vain vähän ja sai koko asian. Hän pyysi 
vain tietää... 
97. Daniel vain yritti saada tietää, “Kuinka paljon pidempään se nyt tulee 
olemaan, Herra? Jeremia, tuo profeetta, Sinun palvelijasi, minun veljeni, hän 
profetoi kuusi-kynmentä-kahdeksan vuotta sitten ja sanoi että tämä kansa tulisi 
olemaan täällä seitsemänkymmentä vuotta. Koko tuo vanha sukupolvi on 
käytännöllisesti katsoen nyt poissa.” 
98. Siellä on vanha Helluntailais sukupolvi joka nousi esiin neljäkymmentä 
vuotta sitten; nuo “vanhat taistelijat”, niinkuin heitä kutsuttiin. He orkanisoivat 
ja touhusivat turhia koko matkan kulkiessaan Hoorebin ja Nebo vuorten kautta 
siellä, mutta lopultakin me nyt olemme tulleet virralle. Hän tulee nostamaan 
esiin uuden sukupolven Joosuan kanssa joka vie heidät ylitse. Laki 
epäonnistui; Mooses meni sen kanssa; Mooses epäonnistui. Joosua otti 
hallinnan. Me näemme että orkanisaatiot ovat epäonnistuneet, mutta Jumalan 
Henki, (Joosua, tuo sana merkitsee “Jeesus meidän Pelastajamme”) - Pyhä 
Henki on tuleva Seurakuntaan, ei orkanisaatioon, vaan Pyhä Henki on tuleva 
ihmisten keskuuteen ja valmistava Seurakunnan ylösmenemistä varten, 
ylittämään Jordanin. Minä ymmärrän lukemalla Kirjasta, että se on se mitä 
tulee tapahtua, ja Jumala tietää että se on se mitä minä yritän löytää nyt, 
voidakseni lohduttaa Hänen kansaansa, ja kertoakseni heille mitä on käsillä, 
sekä näille täällä tänä aamuna että muille kautta maan , minne nämä nauhat 
tulevat menemään maailmanlaajuisesti, että tae olemme lopunajassa. 
99. Hän paljasti kaiken siihen asti kunnes Valtakunta olisi täydellisesti 
ennallis- tutettu, ja Tuhatvuotisvaltakunta alkanut. Se oli Gabrielin sanoma. 
Hän sanoi, “Minä olen tullut kertomaan sinulle että on vielä 
seitsemänkymmentä viikkoa, jotka on sää detty sinun kansallesi, joka on 
säädetty Juutalais-sukupolven loppuun. Tuo aika on seitsemänkymmentä 
viikkoa.” Tarkatkaa nyt mitä hän sanoi. Että nyt tästä käskystä alkaen 
ennallistuttaa... 
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 Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi, ja pyhälle 
kaupungillesi... (Sinun kaupungillesi! Babylon ei ollut hänen kaupunkinsa. 
Missä oli hänen kaupunkinsa? Se oli Jerusalem.) 
100. No niin, kun me tulemme tuohon kuusinkertaiseen vahvistukseen, me 
tulemme näke 
mään mikä tuo kaupunki on, ja todistamaan kuka se oli joka perusti sen, ja 
mistä se tuli. Kuinka pitkään se tulisi seisomaan? Tultaisiinko se rakentamaan
 jälleen ja milloin? Oi, suuria asioita on varastossa meitä varten. Hyvä 
on. 
 Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi, ja pyhälle 
kaupungil-lesi, päättämään rikkomus,... (No niin, ilman epäilystä hän kertoi 
Danielille että nuo seitsemänkymmentä vuotta olivat päättymässä - 
kuusikymmentä-kahdeksan oli mennyt, ja oli vain kaksi vuotta jäljellä. Ja me 
näemme että Jeremian profetia osui tarkalleen oikeaan. Kaksi vuotta 
myöhemmin he menivät ulos. Nehemia meni ja sai määräyksen kuninkaalta 
rakentaa muuri vaikeuksien ajoissa. He työskentelivät...Hän sanoi, “Muuri...” 
Kuunnelkaapa tätä.)... päättämään rikkomus, tekemään lopun synneistä... 
(Tekemään lopun synnistä! Kenelle? Juutalaisille - se on määrätty sinun 
kansallesi, ei Pakanoille, vaan sinun kansallesi, Juutalaisille; ja sinun 
kaupungillesi, ei New Yorkille, ei Bostonille, ei Philadelphialle, Chicagolle, 
Los Angelesille, Roomalle, vaan sinun kaupungillesi, Jerusalemille.) ... 
päättämään rikkomus, tekemään lopun synneistä, tekemään sovituksen pahojen 
tekojen puolesta, ja tuomaan iankaikkisen vanhurs-kauden, ja sinetöimään 
näyn ja profetian, ja voitelemaan kaikkein Pyhin. {Tarkatkaa!) 
 Tiedä senvuoksi ja ymmärrä, että käskyn antamisesta ennallistuttaa ja 
rakentaa Jerusalem... (Joka oli hänen kaupunkinsa.) ... Messiaaseen, Prinssiin 
asti, on oleva seitsemän ja kuusikymmentä-kaksi viikkoa:.. 
101. Odottakaa kunnes me pääsemme siihen. Oi! Se on sellainen siunaus että 
minun on otettava köysi ja sidottava itseni paikoilleen tänne. 
102. Hän paljasti sen Danielille koko matkan, sanoen, “Minä en tule nyt 
kertomaan sinulle ainoastaan sitä että nuo kaksi vuotta ovat pian päättyneet...” 
Ja me kaikki tiedämme että he viipyivät siellä tarkalleen seitsemänkymmentä 
vuotta - ja lähtivät sieltä tarkalleen tuon profeetan sanojen mukaisesti. Ja 
Daniel oli uskonut tuota pro-feettaa. joten tässä hän nyt oli valmiina. Hyvä on. 
103. Ja nyt, kun Gabriel tuli, hän sanoi, “Minä olen tullut näyttämään sinulle 
koko matkan - paljastamaan sinulle nämä asiat - koko matkan loppuun, 
täydelliseksi saattamiseen asti.” Näettekö? Katsokaahan. 


