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DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VIIKKOA (OSA III) 

 
1. Hyvää huomenta, ystävät. On etuoikeus jälleen olla täällä 
tabernaakkelissa, jatkaaksemme tätä suurta sanomaa, jota me pyrimme 
selittämään, tätä Danielin seitsemät-tälrymmenettä viikkoa. Ja me olemme 
onnelliset nädessämme niin monien kokoontuneen tänne tänä kuumana 
päivänä, mutta kuitenkin me olemme pahoillamme ettei meillä ole riittävästi 
istumatilaa. Nähdä ihmiset ahtautuneena yhteen tällä tavalla ja seisomassa 
ympärillä, se tekee asian vaikeaksi. Ja koska teidän olonne ei ole niin miellyt-
tävää kuin sen tulisi olla, tekee se sen teille vaikeaksi ymmärtää. Mutta me 
teemme kaiken voitavamme, tehdäksemme sen nopeasti. 
2. Ja tänään, toivon teidän antavan sen minulle anteeksi, jos tulen vähän 
viivyttele-uään - mutta tämän tulee varmistaa tämä sanoma - tämä on tuo aika 
tehdä se. Me jaoimme sen kolmeen osaan, niin että voisimme varmasti käsittää 
sen. 
3. Nyt. tietenkin tämä näkyvä kuulijakunta tuetää, että nämä sanomat 
nauhoitetaan, ja ne lähetetään kaikkialle ympäri maailman. Käytännöllisesti 
katsoen jokainen kansakunta saa näitä nauhoja ympäri maailman. Ja haluaisin 
sanoa tämän nauhojen kuuntelijoille, kuka te olettekin, ja missä osassa 
maailmaa olettekin, että siinä voi olla joitakin asioita joista te ette ehkä ole 
yhtämieltä kanssani, koskien minun opetuksiani. Mutta haluaisin sanoa, veljet, 
että jos te selittäisitte sen sillä tavalla kuin te sen näette, niin minä saattaisin 
uskoa sen eri tavalla, mutta olisin iloinen kuunnellessani mitä teillä on 
sanottavana. 
4. Tässä mielessä minä tuon nämä sanomat Jumalan Sanasta - nämä jotka 
ovat sydämelläni. Se on Seurakunnan rakentamiseksi, se on koko Kristuksen 
Seurakuntaa varten, maailmanlaajuisesti. Ja varmasti minä uskon että me 
elämme viimeisessä päivässä. Ja pyrkiessäni selittämään tätä, en kuitenkaan 
yritä työntää sitä yhteen suuntaan tai toiseen suuntaan... minä en koskaan ole 
tietoisesti syyllistynyt sellaiseen. 
5. Monta kertaa ihmiset kuulevat nauhoja, ja sanovat, “No niin, minä olin 
eri mieltä sen kanssa. Hän ei tiedä mitä hän opettaa, hän ei tunne Kirjoitusta.” 
Hyvä on, se voi olla kaikki totta. Näettekö? Minä en sanoisi ettei se ole totta, 
mutta minulle, minä tutkin sitä, ottamatta mitään.... Minä luen mitä muilla 
miehillä on sanottavana, ja arvostan heitä. Ja kaikkea mitä kuka tahansa sanoo, 
minä arvostan sitä. Mutta sitten minä vien sen Jumalalle, ja pysyn sen kanssa, 
kunnes voin selittää sen Genesiksestä Ilmestyskirjaan, ja sitten kun näen sen 
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nivoutuvan yhteen Raamatussa, minä tiedän että se on jossakin lähellä oikeata. 
Ja tietenkin, missä te olette oikeassa, se on vain yksi paikka missä minä menin 
pois linjasta. Ja ehkä siinä missä te olette väärässä tai oikeassa, se on missä 
minä menin pois linjasta, ja myös päinvastoin. 
6. Niinpä me arvostamme kaikkia teitä hienoja ihmisiä täällä 
kuulijakunnassa tänä aamuna, ja myös teitä hienoja ihmisiä jotka kuulette näitä 
nauhoja. Kaikki mitä on tehty on kaikki Jumalan Valtakunnan hyväksi. 
Minulla on monia hienoja ystäviä kautta maailman joita niin paljon arvostan, 
ja uskon että tulen kuluttamaan iankaikkisuuden heidän kanssaan. Ja ei olisi 
minun sydämessäni yrittää pettää noita ihmisiä millään tavalla, vaan tehdä 
kaikkeni auttaakseni heitä. 
7. Minusta tuntuu kuin Salomonista, kun hän rukoili viisautta johtaa 
Jumalan kansaa. Se on minun vilpitön rukoukseni. 
8. Minun kumppanini täällä....Näen veli Mercierin, ja veli Roy Bordersin, 
ja veli Nevillen, ja poikani Billy Paul’in; ja liene on täällä jossakin, ja Teddy ja 
muut veljet. Minä arvostan kaikkia näitä ihmisiä jotka tulevat auttaakseen 
minua. 
9. Muistan kuinka veli Leolla oli jokin aika sitten uni, kun me alussa 
tapasimme, jossa hän näki suuren pyramiidin huipun korkealla ilmassa. Ja 
minä olin jossakin siellä ylhäällä saarnaamassa, ja hän kiipesi ylös nähdäkseen 
mitä se kaikki oli. Ja kun hän tuli sinne huipulle, niin siellä kaukana 
jonkinlaisessa hopealta näyttävässä valossa, oli kuin jonkinlainen koroke, jolla 
minä seisoin saarnaamassa ihmisille. Ja hän kiinnitti minun huomioni, ja minä 
katsoin häntä, ja hän kysyi, “Kuinka sinä koskaan olet päässyt sinne? Kuinka 
minä voisin päästä sinne?” 
10. Minä sanoin,”Leo, kukaan ei voi tulla tänne. Jumalan täytyy tuoda mies 
tänne. Sinun ei tule tulla tänne ylös. Sinun tulee mennä alas ja todistaa noille 
ihmisille siellä alhaalla että se on Totuus, senjälkeen kun itse olet nähnyt että 
se on Totuus.” Ja Leo meni takaisin’alas todistaakseen Uimisille. 
11. Kuinka pitkä aika siitä on, veli Leo? Useita vuosia, eikö olekin? Kyllä, 
useita vuosia. Siitä lähtien, niin pitkälle kuin tiedän, hän on uskollisesti 
todistanut ihmisille että tämä palvelustehtävä tulee Jumalalta. Enkä minä halua 
sen tulevan minulta. Jos se on minulta, silloin se ei ole hyvä, sillä ihmisessä ei 
ole mitään hyvää. Näettehän? Sen täytyy tulla Jumalalta. 
12. Eilen iltapäivällä puristin kättä ystäväni veli Westin kanssa. En ole vielä 
huomannut häntä tänä aamuna täällä rakennuksessa - kyllä, huomasin hänet 
nyt. Ja tiedättekö kuinka kaukaa nuo ihmiset ajavat? Koko matkan Alabamasta 
asti, ollakseen täällä sunnuntaina. 
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13. Veli Welch Evans, minä kaipasin häntä viime sunnuntaina. Joku sanoi 
hänen olevan täällä tänään. Nuo ihmiset ajavat Tiftonista, Georgiasta, 
ollakseen täällä. Ja tämä veli joka istuu tässä on hänen kumppaninsa. On niin 
monia... Veli Palmer, Maconista Georgiasta. Ja uskon näkeväni sisar Ungrenin 
ja muita heistä siellä takana. He tulevat koko matkan Memphisistä, 
Tennesseestä. Ja on paljon muita jotka tulevat muista paikoista. Kohtasin täällä 
juuri erään naisen joka tulee Etelä Carolinasta. 
14. No niin, luulisitteko ihmisten ajavan satoja ja satoja maileja vain 
osallistuakseen kokoukseen. Sitten kun he tulevat tänne, ei täällä ole heille 
tilaa istua, ei mitään ilmastoitua huonetta, vaan vain vanha kuuma rakennus, 
jossa seistä ja pyyhkiä hikeä, he säästävät lastensa ruuasta tullakseen tänne ja 
kuunnellakseen sanomaa. Tarkoitatteko sanoa minulle, ettei jossakin toisella 
puolella olisi sitä tyyntä paikkaa jonne he menevät yhtenä näistä päivistä? Se 
on uskollisuutta! Nuo ihmiset ovat kymmenysten maksajia. He eivät 
ainoastaan tule itse, vaan he tuovat minulle kymmenyk-sensä ja uhrinsa, he 
tuovat sen Herran huoneeseen, yrittäen tehdä sitä mikä on oikein. Jumala 
runsaasti siunatkoon senkaltaisia uskollisia ihmisiä, olkoon Jumalan laupeus ja 
armo heidän kanssaan. 
15. Näen ystäväni Charlie Coxin ja muut sieltä etelä Kentuckysta. Ja minne 
vain katsotte ympärillenne, te näette ihmisiä eri paikoista. 
16. Tämä nuori mies joka istuu tässä, en muista hänen nimeänsä. Tapasin 
hänet Chicagossa. Mutta sinä olet jostakin täältäpäin olevasta Raamattu 
koulusta, etkö olekin? Springfieldistä, Missourista; se on Assembly of God’in 
Raamattukoulu. Kyllä,hienoa. Katsokaahan, he vain tulevat kaikkialta tähän 
pieneen vanhaan kirkkoon. 
17. Ajatelkaa vain, kuinka noin kolmekymmentä vuotta sitten minä laskin 
tuon kulmakiven tuona aamuna, seisoin siellä Seventh Streetillä, yhden 
kulmavälin päässä. Minä en edes vielä ollut naimisissa, olin vain nuori mies. 
Ja minä näin näyn ihmisistä pakkautuneena tänne, jotka tulivat kaikkialta. Ja 
minä olin niin onnellinen seistessäni saarnapöydän takana. Ja se oli milloin 
Hän sanoi minulle, “Mutta tämä ei ole sinun tabernaakkelisi.” Ja Hän asetti 
minut alas taivasalle. Ja te tiedätte lopun tuosta kertomuksesta, joka on 
kirjoitettuna Raamatun lehdelle siellä kulmakivessa. 
18. Minä olen niin kiitollinen teistä ihmisistä. On niin vähän sanoa 
ainoastaan että “Minä olen kiitollinen teistä,” mutta minä rukoilen teidän 
puolestanne ja minä uskon teihin. Minä uskon teidän kokemuksiinne Jumalan 
kanssa. Minä en usko että joku mies tai nainen ajaisi satoja ja satoja maileja 
tullakseen tänne vain näyttämään minkälaisia vaatteita he käyttävät. Minä en 
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usko että he tekisivät sitä. Ei! He eivät tulisi tänne vain tullakseen nähdyiksi. 
He tulevat tänne koska he ovat syvällisiä ja vil-pittorniä sielujensa pelastuksen 
puolesta. Minun rukoukseni on: “Jumala auta minua. Auta minua olemaan 
edes puoliksi niin vilpitön yrittääkseni palvella heitä koko sydämestäni, 
katsoen Jumalaan.” 
19. Sanoma, niinkuin näette tänä aamuna, on piirretty tänne taululle täällä. 
Se on vain selittääksemme sitä, kun me menemme eteenpäin - yrittääksemme 
tehdä sen niin, että te voisitte ymmärtää mistä minä yritän puhua. 
20. Ja tämä DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ VIIKKOA on ollut 
ylitä suurta tutkimista -kaksi päivää ja kaksi yötä, melkeinpä viikonlopusta 
alkaen olen tutkinut sitä, yrittäen löytää mitä sanoa totuutena. Sen täytyy sopia 
yhteen lopun Raamatun kanssa. Ym-märrättehän? Te ette voi ottaa vain yhtä 
pientä Kirjoitusta, tehdä sitä ymmärrettäväksi ja sitten sanoa, “Tämä on mitä t 
ä m ä sanoo,” ja sitten kääntyä ympäri ja panoa, “No niin, mutta täällä Se 
sanoo jotakin muuta, joka on ristiriidassa tämän Raamattu ei voi tehdä sitä. 
Sen täytyy sanoa sana asia koko ajan. Jos te ette tee niin, silloin te olette 
väärässä. Ja sillä tavalla minä olen yrittänyt opettaa Sitä. 
21. Asiasta toiseen, koska tänä nauhoitetaan.... Suurin arvostelu koskien 
nauhoja, on veljiltäni eri puolilta maailmaa jotka uskovat Jumalan armoon - 
kun minä opetan sillä tavalla kuin teen - että meidät on ennaltamäärätty ennen 
maailman perusta mista. 
22. Helluntailais veljeni, tietenkin minä tiedän että teidän näkökantanne on 
lakiperäinen, ja tiedän sen vähän järkyttävän teidän näkemystänne, mutta etkö 
sinä Kristittynä veljenä harkitsisi sitä tarpeeksi mennäksesi polvillesi Jumalan 
eteen Raamattusi kanssa ja pyytäisi Jumalaa selittämään sitä sinulle? 
Haluaisitko tehdä sen? Vaihaluatko ottaa lakiperäisen asenteen ja saada sen 
sopimaan, yhteen Genesiksestä Ilmestyskirjaan? 
23. Ja käärmeen siemen, siinä vasta tappaja. Monet ihmiset eivät usko sitä. 
Mutta jos vain haluat lukea Genesiksestä, niin Raamattu sanoo että käärmeellä 
oli siemen. “Ja Minä panen vihollisuuden käärmeen siemenen ja naisen 
Siemenen välille.” Niinpä käärmeellä oli siemen. Ja jos käärmeen sienen oli 
hengellinen,silloin Jeesus ei ollut mies, joten naisen Siemen oli hengellinen. 
Heillä molemmilla oli siemenet, ja vihollisuus on yhä siellä. Käärmeellä oli 
siemen. Ja jos te vain otatte Raamattunne ja menette polvillenne, ja olette 
todella kunnioittavia Jumalan edessä, niin. niinä uskon että Jumala tulee 
paljastamaan sen teille. 
24. Ja jos te ette ymmärrä sitä, niin minä olen saatavilla milloin tahansa, 
tehdäkseni parhaani auttaakseni teitä kirjeitse, tui tapaamalla teitä, tai mitä 
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Kun siunattu Herramme on tuleva 
Ja tempaava odottavan Morsiamensa pois. 
Oi, maa vaikeroi jo itkee tuota suloisen vapautuksen päivää, 
Kun Pelastajamme tulee jälleen takaisin maan päälle. 
Oi, Herramme tulee jälleen takaisin maan päälle!  
Kyllä, Herramme tulee jälleen takaisin maan päälle!  
Saatana tullaan sitomaan tuhanneksi vuodeksi;  
Meillä ei silloin ole kiusaajaa;  
Senjälkeen kun Jeesus on jälleen tullut maan päälle. 

 Kuinka monet oavat valmiina, kohottaisitteko kätenne. Oi! 
Oi, Herramme tulee jälleen takaisin maan päälle! ....(Kertosäe lauletaan 
kahdesti.) 
Jeesuksen takaisin tuleminen on oleva vastaus 
Meidän suruumme ja itkuumme; 
öillä Herran tuntemus on täyttävä maan ja meren ja taivaan. 
Jumala on ottava pois kaikki sairauden; 
Ja kärsimyksen kyyneleet tulevat kuivaamaan; 
Senjälkeen kun Jeesus on jälleen tullut takaisin maan päälle 
(Kertosäe,) Oi, Herramme tulee jälleen takaisin.... (lauletaan)... 

230. Oi! Tuntuuko teistä hyvältä?, Ajatelkaa, ystävät, tämä on Helluntaita, 
palvontaa. Tämä on Helluntaita. Taputtakaamme käsiämme ja laulakaamme 
se. Helluntailai set, jokainen, yrittäkää irtaantua, pankaa pois tuo vanha 
Methodisti-muodollisuus. Tulkaahan nyt mukaani Laulakaamme sitä. 
 (‘Kertosäe: “Oi, Herramme tulee jälleen...” lauletaan kahdesti.) 
 Rakastattjeko te Häntä? . Kohottakaamme nyt kätemme Hänelle. 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä, 
Koska Hän ensin rakasti mua; 
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 
Minä rakastan Hintä, minä rakastan Häntä, 
Koska Hän ensin rakasti mua; 
Ja osti pelastukseni Golgatan puulla. 
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Nuoret ja vanhat katukaa kaikki syntinne,  
Pyhä Henki on varmasti tuleva sisälle.  
Siliä ehtoo Valot ovat tulleet;  
On tosiasia että Jumala ja Kristus ovat yksi. (Ei kolme, vaan yksi!) 

224. Takaisin Sanomaani Takaisin alkuun! Takaisin siihen mitä Paavali 
opetti! Tallaisin siihen kasteeseen jolla hän kastoi! Kun hän näki että ihmiset 
oli kastettu jollakin toisella tavalla, hän käski heitä tulemaan uudelleen 
kastettaviksi. Hän sa-ijoi että jos Enkeli Taivaasta-tulisi ja saarnaisi jotakin 
muuta, olkoon hän kirottu. Niinpä se on takaisin Sanomaan jälleen, ystävät! 
Me olemme ehtoo ajassa. 
225. Oi, minä rakastan Häntä niin paljon, ettekö tekin? Kuinka monet nyt 
näkevät nämä Danielin seitsemänkymmentä viikkoa, ja näkevät mitä tämä 
seitsemäskymmenes viikko on? Kuinka moni uskoo sen, sanokoon, “Aamen!” 
(Seurakunta sanoo, “Aamen!”) Ylistys Jumalalle! 
226. Ni niin, mikä on seuraava asia? Seitsemän Sinettiä. Me tulemme 
menemään niihin heti kun Herra vain sallii sen. Milloin se tulee olemaan, sitä 
en tiedä. Milloin tahansa Hän tulee antamaan sen, silloin me tulemme 
menemään suoraan siihen. Ja silloin meillä tulee olemaan pitkä, hyvin pitkä 
kokous, koske me tulemme ottamaan 6. luvusta alkaen 19:sta, ja menemään 
sen kaiken lävitse. Ja koska minä olen niin hidas sen kanssa... 
227. Minä en halua että kukaan lähtee nyt pois ymmärtämättä tätä. Nauhat 
pyörivät yhä. Minä en halua kenenkään väärinymmärtävän sitä. Älkää nyt 
väärinymmärtäkö ja sanoko, “Veli Branham sanoi että Jeesus tulisi vuonna 
1977.” Minä en ole koskaan sanonut jotakin sellaista. Jeesus voi tulla tänään. 
Mutta olen ennustanut että vuosien ’33 ja ’77 välillä jotakin tulisi 
tapahtumaan, että se on milloin nämä näyssä näkemäni asiat tulisivat 
tapahtumaan. Ja viisi niistä on jo tapahtunut. 
228. Ja minä uskon että nämä atomi asiat joita meillä on nyt... Huomasitteko 
mitä meidän Presidenttimme juuri sanoi? Hän halusi toista sotaa. Hän sanoi 
haluavansa tehdä Berliinin esimerkiksi. Hän halusi tehdä siitä esimerkin. Entä 
miten on Kuuhan kanssa tässä takaovellamme? Miksi ei tehdä esimerkkiä 
siitä? Miten on sen kanssa? Oh, se on sellaista mielettömyyttä! Näettekö? 
229. Oi, veljet, me olemme aivan lopussa. Se on tapahtuva juuri sillä tavalla 
kuin Jumala on sanonut sen olevan, joten mitä hyötyä on tehdä mitään muuta 
kuin lukea mitä Hän on sanonut, ja panna asiat kantoon ja valmistautua sitä 
varten, ja antaa sen sitten tulla! Me odotamme sitä. 

Me odotamme tuon iloisen Tuhatvuotispäivän tuloa, 

DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ VIIKKOA (OSA III) 5 
 
tahansa voinkin tehdä auttaakseni. Tietenkin ne käsi tänne ettei se pelasta 
miestä, eikä myöskään tuomitse häntä, mutta se valaisee sitä aihetta jota me 
niin kovasti yritämme saada ihmisiä näkemään. Se ainoastaan tuo valoa. 
25. Nyt tälle näkyvälle kuulijakunnalle, minä sanoin tämän vain 
ääninauhojen vuoksi. Ymmärrättehän? Koska nämä nauhat menevät kaikkialle. 
26. Kumartamaamme nyt päänne hetkeksi, ennenkuin lähestymme tämän 
Sanan Tekijää. Ja kuinka monilla kuulijakunnassa tänä aamuna on tarve? 
Sanokaa vain, “Minulla on tarve; oi Jumala, ole minulle armollinen.” Herra 
siunatkoon teitä. Ja niille jotka tulevat kuulemaan ääninauhan, kun te 
kuuntelette sitä, antakoon Jumala teille teidän pyyntönne. 
27. Taivaallinen Isämme, me olemme kiitollisia, vaikkakin arvottomia 
ihmisiä. Mutta me lähestymme Sinun armon valtaistuintasi tänä aamuna, koska 
meitä on pyydetty tulemaan. Jeesus sanoi, “Pyytäkää Isältä mitä tahansa 
Minun Nimessäni, niin Minä tulen tekemään sen.” Ja niin me tiedämme että se 
on Totuus. 
28. Ja täällä kuulijakunnassa, ja siellä minne nämä nauhat tulevat 
menemään, siellä tulee luultavasti olemaan kymmeniätuhansia 
uudestisyntyneitä Kristittyjä, jotka tulevat kuulemaan tämän. Ja me tiedämme, 
Isä, että kun me oienne syntyneet uudestaan, silloin meidän henkemme on 
syntynyt uudestaan ylhäältä. Se on Jumalan Henki, Pyhä Henki meidän 
yllämme. Ja me käsitämme että tuo Pyhä Henki on kaikkivoimainen, ja voi 
tehdä meille mitä tahansa me vain haluamme tehtäväksi. Sitten, taivaallinen 
Isä, me pyytäisimme että Sinä päästäisit irti meidän uskomme tuohon 
Henkeen, niin että Se kykenisi varmistamaan sen meille tänä aamuna, ja soisi 
Jumalan Valtakunnan kunniaksi kaikki nämä pyynnöt ja kaipaukset, niin että 
me voisimme parantua sairauksistamme ja vaivoistanne, voidaksemme 
palvella Jumalaamme kaikella mitä meissä on. 
29. Avaa korvamme ymmärtämään tänään. Ja kun minä pyrin tuomaan esiin 
tätä suurta kysymystä, niin selvitä se ihmisten mielissä... Ja minulla on se 
kirjoitettuna tänne paperille, Herra, ja olen myös piirtänyt tämän piirroksen 
tänne taululle, mutta olen täysin riittämätön selittämään sitä. Me pyydämme 
nyt apua Sinulta, suurelta Mestaril-”ta, joka kirjoitti Sanan, ja Joka innoitti 
Sen, Joka antoi sen profeetta Danielille; ja me rukoilemme että Sinä lähettäisit 
inspiraation tänä aamuna - näissä viimeisissä päivissä, koska Hän sanoi että 
kirja olisi suljettu tähän aikaan asti - niin että Sinä tulisit avaamaan meidän 
ymmärryksemme; ja voikoon sydämissämme olla pehmeä maa-perä 
odottamassa, niin että Sana ottaa otteen ja valaisee, ja tuo esiin vanhurskauden 
puut meidän elämissämme, niinkuin Sen on tarkoitettu tekevän . Voikoon 
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meidän uskomme Jumalaan varmistaa sen meille tänä aamuna. Sillä me 
nöyrästi odotamme nyt ja vihimme itsemme Sinulle Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Aamen. 
30. No niin, me olemme kiitolliset tästä aamusta, tästä suuremmoisesta 
tilaisuudesta jälleen avata näiden Jumalan iankaikkisten Sanojen sivut. 
31. Nyt syy miksi olen ottanut tehtäväkseni yrittää selittää tätä, on siksi että 
me olemme käymässä lävitse Ilmestyskirjaa, ja olemme juuri tulleet Seitsemän 
Seurakunta Ajanjakson lävitse. Ja sitten Ilmestyskirjan 3. luvun lopussa, 
Seurakunta on otettu maanpäältä ylös kirkkauteen. Ja minä yritän koko 
sydämestäni antaa tämän ihmisille, että he odottavat jotakin tapahtuvaksi mitä 
he näkevät kirjoitetuksi Ilmestyskirjassa, vaikka se ei kuulukaan seurakunnan 
ajanjaksolle. Ja me olemme lähempänä loppua kuin te luulettekaan. 
32. Muutama ilta sitten, minun miniäni soitti minulle myöhään yöllä, ja 
sanoi että siellä cli eräs mies nimeltään Andy Herman - joka on serkkuni - hän 
makasi kuolemaisillaan sairaalassa. Ja minä menin katsomaan häntä. He olivat 
lääkinneet häntä niin paljon että hän nukkui, enkä minä voinut puhua hänelle. 
Seuraavana aamuna... olin pyytänyt Jumalaa pitämään hänet elossa siihen asti 
kunnes voisin... Andy, hän on hyvä mies, mutta hän ei ollut Kristitty. Hän ei 
ole setäni, hän on serkkunaimisissa serkkuni kanssa. 

Ja sitten Hattie täti seisoessaan siellä sanoi minulle, “Billy, kaikkina 
näinä elämänsä kahdeksanakymmenenä vuotena, hän ei ole palvellut 
Jumalaa, mutta muutama viikko sitten istuessaan siellä kotona...” Hän 
on kahdeksankymmenen, ja tietenkään hän ei tee ruumiillista työtä. 
Mutta... 

 Hän kutsui häntä ja sanoi, “Hattie, tiedätkö mitä? Kristus tuli minun 
eteeni tähän juuri muutama minuutti sitten.” 
 Hän katsoi häntä ja sanoi, “Andy, oletko...Mikä on hätänä?” 
 Hän sanoi, “Ei mitään. Hän seisoi tässä edessäni ja sanoi jotakin.” 
 Hän kysyi, “Mitä Hän sanoi?” 
 “On myöhäisempää kuin luujetkaan.” 
33. Kaksi tai kolme viikkoa myöhemmin hänellä oli sydänkohtaus ja hän 
makasi halvaantuneena sairaalassa tehden kuolemaa. Minä sanoin, “Häpeä 
sinulle Hattie täti, kun et kutsunut minua tai jotakin muuta, valmistamaan 
hänen sydäntään oikeaan tilaan tätä hetkeä varten johon hän nyt on tullut.” 
34. Pyysin Herralta että Hän pitäisi hänet seuraavaan aamuun... Hän ei 
voinut puhua joten minä vain kysyin häneltä, “Voitko kuulla minua, setä 
Andy?” Ja hän vain nyökäytti päätään hieman ja liikutti leukaansa. Minä 

DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ VIIKKOA (OSA III) 47 
 

Mutta me vaellamme siellä missä apostolit ovat kulkeneet 
Sillä lunastuksen päivä on lähellä;  
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta;  
Olkaa täytetyt Hengellä,  
Lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina;  
Katsokaa ylös, lunastuksenne on lähellä. 

 Ettekö olekin iloisia? Takaisin Sanomaan, veli! Takaisin alkuperäiseeni 
Takaisin Helluntaihin! Takaisin todelliseen siunaukseen! Takaisin Jeesuksen 
Kristuk-sen Nimeen! Takaisin Pyhän Hengen Kasteeseen! Takaisin 
merkkeihin ja ihmeisiin! Takaisin Helluntaihin! Pankaa pois orkanisaationne! 
Takaisin Pyhään Henkeen! Hän on meidän opettajamme! 

Sillä lunastuksen päivä on lähestymässä;  
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta;  
Olkaa täytetyt Hengellä,  
Lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina;  
Katsokaa ylös, lunastuksenne on lähellä. 

222. Eikö se olekin ihmeellistä? Mitä profeetta on sanonut? Että tulisi aika 
jota ei voida kutsua päiväksi eikä yöksi. Katsokaa kuinka se on ollut. 
Näettekö? Oi, se on ollut niin huonoa näiden seurakunta ajanjaksojen aikana, 
mutta... 

Se on oleva valoisaa ehtoo ajassa; 
Polun kirkkauteen tulette varmasti löytämään; 
Veden tiellä on Valo tänään, 
Haudattuna kalliissa Jeesus Nimessä. 
Nuoret ja vanhat katukaa kaikki syntinne, 
Pyhä Henki, on_varmasti tuleva sisälle. 
Nämä ehtoo Valot ovat tulleet; 
On tosiasia että Kristus ja Jumala ovat yksi, 
On oleva Valo (Kaikki yhdessä!) ehtoo ajassa;  
Polun kirkkauteen tulette varmasti löytämään;  
Veden tiessä on Valo tänään,  
Haudattuna kalliissa Jeesus -Nimessä.  
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ovat? Näettekö te missä me elämme? Me olemme lopussa, rakkaat ystäväni. 
Me olemme lopussa. Pakanain päivät ovat... 

Kansakunnat hajoavat; Israel herää; 
Profeettain ennaltakertomat merkit; (Täällä me nyt olemme!) 
Pakanain päivät luetut (Tässä!) 
Kauhujen täyttämät; 
Palatkaa, Oi hajoitetut, omaanne. 

 Laulakaamme? 
Lunastuksen paiva on lähellä; 
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta.  
Olkaa täytetyt Hengellä,  
Lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina;  
Katsokaa ylös, lunastuksenne on lähellä.  
(Oi! eikö se olekin ilmeellistä?) 
Kansakunnat hajoavat; Israel herää; 
Profeettain ennaltakertomat merkit; 
Pakanain päivät luetut 
Kauhujen täyttämät; 
Palatkaa, Oi hajoitetut, omaanne. 

 Yhdessä nyt.  
Lunastuksen päivä on lähellä; 
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta; 
Olkaa täytetyt Hengellä, 
Lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina; 
Katsokaa ylös, lunastuksenne on lähellä. 

 Sallikaa minun laulaa teille pieni säkeistö. 
Väärät profeetat valehtelevat; 
Jumalan totuuden he kieltävät; 
Että Jeesus Kristus on meidän Jumalamme. (He tekevät Hänet joksikin 
kolmanneksi persoonaksi.  Te 
tiedätte sen! Mutta sitä Hän ei ole. Hän on meidän Jumalamme.) 
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rukoilin hänen puolestaan ja panin hänet tunnustamaan syntinsä Jumalan 
edessä. Halusin kastaa hänet, ja myös täti Hattie halusi tulla kastetuksi. 

Ja minä menin käytävää eteenpäin katsomaan erästä nuorta naista, joka 
nyt elää täällä lähistöllä, ja jonka he aikoivat lähettää mielisairaalaan. 
Mutta Herra teki suuren asian hänelle - hän tuli kotiin. 
Sitten ollessani matkalla sinne ylös minä kohtasin erään värillisen 
sisaren, joka kysyi, “Oletko sinä Veli Branham?” Minä sanoin, “Kyllä 
olen.” Hän kysyi, “Muistatko minua? Minä olen rouva Drye.” 

36. Ja minä sanoin, “Kyllä,uskon muistavani. Pete Drye ja muut heistä. 
Kyllä, minä muistan sinut.” Hän katsoi sisälle tuohon huoneeseen...Ja 
ihmettelin miksi hän sanoi sen. Ja siellä oli Andy setä noussut pystyyn 
vuoteessa, ja istuessaan siellä hän liikutteli käsiään ja käsivarsiaan aivan 
niinkuin ketä tahansa, yrittäen laskea sängynlaitaa alas päästäkseen pois sieltä 
ja lähteäkseen pois. Nyt he ovat tulossa kastettaviksi, hän ja hänen vaimonsa. 
37. Mutta syy miksi sanoin sen: On myöhäisempää kuin me luulemmekaan. 
Ja minä uskon että tämä Danielin Seitsemänkymmentä Viikkoa tulee antamaan 
meille ymmärryksen siitä. 
38. Nyt, useimmat Helluntailais veljistäni, niinkuin aikaisemmin sanoin 
nauhalla, he ovat erimieltä tämän kanssa. He odottavat jotakin suurta, jotakin 
voimallista tapahtuvaksi. Ja veljeni, jos vain haluatte kuunnella tarkkaavaisesti 
nyt, niin te tulette näkemään että tuo suuri, voimallinen jokin on jo takanapäin. 
Jeesus on valmis tulemaan takaisin. 
39. Seurakunta menee pois Ilmestyskirjan 3:lla luvulla. Siellä ei sanota 
mitään siitä, viimeinen asia on ainoastaan viimeinen sanoma tuolle 
ajanjaksolle. Sitten käsitellään Juutalaisia, kunnes Hän tulee jälleen 
Morsiamen kanssa 19:sta luvussa. 6:sta luvusta 19:sta lukuun, on kaikki 
Juutalaisille. Se on mitä haluan sanoa hyvälle veljelleni täällä, veli Woodille, 
joka aikaisemmin oli Jehovan Todistaja, hän ja koko hänen perheensä täällä 
tänä aamuna, että noilla 144,000 ei ole mitään tekemistä Pakanoiden kanssa; 
ne ovat Juutalaisia. Näetkö? Eikä se ole mystillinen Kristuksen Ruumis joka 
on maan päällä tänään, vaan Morsian on tuo mystillinen Ruumis. Ja Pyhällä 
Hengellä meidät on kastettu tuohon mystilliseen Ruumiiseen. 
40. Nyt me tiedämme että täällä Danielin Kirjassa, jota olemme lukeneet... 
Luke-kaanme se jälleen, koska se on Hänen Sanansa. Danielin 9. luku, 24. jae: 

Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi ja sinun 
pyhälle kaupungillesi, päättämään rikkomus, ja tekemään lopun 
synnistä, ja tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta, ja tuomaan 
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iankaikkisen vanhurskauden, ja sinetöimään näyn ja profetian, ja 
voitelemaan kaikkein Pyhin. 
(25. jae) Tiedä senvuoksi ja ymmärrä, että käskyn antamisesta... ( Nyt 
tämä on se mistä olemme puhuneet, ja johon päädyimme viime 
sunnuntai iltana, “voitelemaan kaikkein Pyhin.” Ja tämä on se mistä me 
aloitamme tänä aamuna, tämä 23. jae.) 
Tiedä senvuoksi ja ymmärrä, että käskyn antamisesta ennallistuttaa ja 
rakentaa Jerusalem...(Se on “Siiran pyhä kaupunkisi.” Ymmärrättekö?) 
... 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 
itsensä tähden: ja tulevan ruhtinaan väki on hävittävä kaupungin ja 
pyhäkön; ja sen loppu on oleva tulvassa, ja sodan loppuun asti 
hävitykset on määrätty. (Muistakaa nyt, se on sodan loppu. Meillä on se 
täällä taululla. Ja nyt me aloitamme jotakin muuta.) 
Ja hän on vahvistava liiton monien kanssa yhdeksi viikoksi: ja viikon 
keskellä hän aiheuttaa uhrin ja uhraamisen lakkauttamisen, ja 
kauhistuksen levittämisellä hän on tekevä sen autioksi, aina täydelliseksi 
saattamiseen (loppuun) asti, ...(Siinä kaikki!) ... ja se mikä on määrätty 
vuodatetaan lohduttoman ylle. (Suom. huom. “autioksi- sanan aeamesta 
voidaan käuttää sanaa “lohduttomaksi.”) 

41. Oi mikä oppitunti! Sanoin vaimolleni tässä yhtenä päivänä, 
“Ihmettelenpä josko ihmiset todella käsittävät sitä.” Nyt minä haluan teidän 
käsittävän sen. Jos teidän täytyy viipyä täällä koko pitkä päivä, niin viipykää. 
Me haluamme nyt ymmärtääsen. Näettehän? Me haluamme tietää että se on 
Totuus... Jospa te vain voisittenähdä sen. 
42. Sitten jälkeenpäin minä tulen jättämään tämän piirroksen tänne, ja te 
voitte tulla tänään iltapäivällä tänne ja kopioida sen, tai milloin tahansa 
haluatte tehdä niin. Se tulee auttamaan teitä ymmärtämään. Se on syy miksi 
piirsin sen, jotta te voisitte ymmärtää sen. 
43. Kerratkaamme nyt asiaa hieman, saadaksemme perustan. Daniel siellä 
oli huolissaan kansastaan, koska hän oli lukenut profeetta Jeremiaa, ja 
ymmärtänyt Jeremian sanoneen että he tulisivat olemaan siellä vankeudessa 
seitsemänkymmentä vuotta. Ja sitten hän näki että he olivat jo olleet siellä 
kuusikymmentä-kahdeksan vuotta, joten hän tiesi että aika oli käsillä. Niinpä 
hän pani syrjään kaikki työnsä, kaikki päivittäiset tehtävänsä, ja kohdisti 
kasvonsa Jumalaan, pukeutui säkkiin ja tuhkaan ja 
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216. Muistatteko tuon vanhan äiti prostituoidun, joka istuu helakanpunaisen 
pedon selässä vaatetettuna sillä tavalla, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen 
sarvea, muistatteko te sitä? Ja hänellä oli kädessään malja täynnä hänen 
kauhistustensa saastaisuutta; joka oli hänen oppinsa jota hän antoi ihmisille. 
Siinä se on meillä, veljeni. Me olemme lopun ajassa. 
217. Te pienet lapset, me emme koskaan tiedä. Ke emme ehkä elä niin kauan 
että tulisimme takaisin tänä iltana; me emme ehkä elä nähdäksemme 
toisiamme jälleen. Minä en tiedä. Mutta loppu on niin lähellä. Loppu on niin 
lähellä. Tässä on Kirjoitus. Siellä, se on ehdottoman täydellinen Kirjoituksen 
todistus. 
218. Nyt jos on jotakin jota te ette ymmärtäneet, niin kirjoittakaa minulle ja 
antakaa minun tietää siitä. Ymmärrättekö? sanokaa jotakin. Jotkut teistä 
veljistä siellä muualla, jotka kuuntelette nauhaa, jos siinä on jotakin jossa voin 
auttaa, niin antakaa minun tietää. Te saatatte olla eri mieltä kanssani. Minä 
saatan olla eri mieltä teidän orkanisaationne kansaa, en teidän kanssanne, vaan 
teidän orkanisäätiönne järjestelmän kanssa. Minä en ole erimieltä Katolisten 
ihmisten kanssa. En sano etten pitäisi Katolisista, etten pitäisi orkanisaation 
ihmisistä; sitä se ei ole. Minä rakastan kaikkia ihmisiä, mutta minä olen 
erimieltä tuon järjestelmän kanssa, joka pitää teitä kahleissaan. Sitä se on, se 
on tuo järjestelmä. Se se on. 
219. Minä en ollut Saksaa vastaan; vaan se oli tuo Nazismi. Minä en ollut 
Italialaisia vastaan; vaan Facismia vastaan. Ja muistakaa, minä ennustin erään 
toisen asian tuohon aikaan - se oli vain ennustus, ja monet teistä entis-
aikaisista muistatte sen. Minä sanoin, “On kolme suurta “ismiä” jotka yrittävät 
saada otteen maailmasta tänään: Facismi, Nazismi, ja Kommunismi.” Ja mitä 
minä sanoin? Ne tulisivat kaikki päätymään Kommunismiin. 
220. Sitten minä panin teidät kaikki sanomaan sen yhteen ääneen: “Pitäkää 
silmällä Venäjää.” Muistatteko te sitä? “Pitäkää silmällä Venäjää. Se 
tuleekaikki päätynään Kommunismiin.” Ja sitten se tulee kaikki lopulta 
päätymään Katolisuuteen. Muistakaa, se tulee kaikki päätynään Katolisuuteen 
lopun ajassa. Se on tarkalleen oikein. Se on täällä Harmakedonin taistelussa, 
juuri tässä kun Kristus tulee Itse... 
221. Mutta nämä kolme ja puoli vuotta, ja se on Ilmestyskirja 11:3 - te olette 
lukeneet sen menta kertaa - “Minä annan vallan kahdelle todistajalleni, ja he 
tulevat profetoimaan tuhat-kaksisataa-kuusikymmentä päivää.” Kuinka pitkä 
aika on tuhat-kaksi sataa-kuusikymmentä päivää? Kolme ja puoli vuotta. Ja 
sitten heidät tapetaan kaduilla, tämän seitsemänenkymmenennen viikon 
keskellä. Näettekö te nyt missä nämä Danielin seitsemänkymmentä viikkoa 



44 
 
213. Ja tässä se tulee jälleen ja näyttää sen kuinka minä silloin ennustin... 
Minä en koskaan sanonut että Heera sanoi sen minulle, mutta seistessäni tuona 
aamuna siellä seurakunna edessä, minä sanoin, “Sillä tavalla kuin kehitys...” 
Minä menin sinne sei nän takapäähän ja juoksin seinän toiseen päähän ja 
sanoin, “Siitä tavasta miten kehityän menee eteenpäin, minä ennustan että se - 
en tiedä miksi sanon sen - mutta minä ennustan että se kaikki tulee 
tapahtumaan tämän vuoden 1933 ja vuoden 1977 välillä.” 
 Ja tietämättä sitä, Jumala tuntee sydämeni, minä en tiennyt sitä kuin 
vasta eilen, että vuosi 1977 on Riemuvuosi, ja Pakanoille on silloin ollut 
tarkalleen yhtä paljon aikaa kuin Mitä Hän antoi Israelille, ja kaikki on 
lopussa. Joten me olemme...ja täällä me olemme ajanjakson lopussa, ja 
seitsemäskymmenes viikko on tulossa. Me emme tiedä millin aikaan 
Seurakunta tulee menemään pois. Oi! Mitä me voimme tehdä, ystävät? Missä 
me olemme? 
214. Näettekö te missä me olemme nyt? Ymmärrättekö te nyt Danielin 
seitsemännenkymmenennen viikon? Katsokaahan nyt, kun me menemme 
näihin Sinetteihin ja muihin asioihin, näiden sinettien murtamiseen, niin 
ensimmäisenä tulee esiin valkoisen hevosen ratsas taja, ja hänellä on jousi 
kädessään. Tarkatkaa sitä kuka tuo kaveri on. Tarkatkaa tuota kalpealla 
hevosella ratsastajaa hänen jälkeensä. Ymmärrättekö? Tarkatkaa kuka se on. ja 
katsokaa kuinka hän tulee sisälle. Tarkatkaa noiden 144,000 sisälle tuloa. 
Tarkatkaa tuota nukkuvaa neitsyttä, sen tullessa esiin. Sitten tarkatkaa kaikkien 
näiden asioiden tapahtumista, Vihanmaljojen vuodattamista, Voi-huutoja, 
kolmea saas taista sammakonkaltaista henkeä; tarkatkaa noita asioita, kuinka 
ne kaikki sopivat yhteen, noita vitsauksia, ja tarkalleen sitä milloin ne on 
vuodatettu. Joka kerta kun Sinetti avattiin, vuodatetaan vitsaus ja tulee hävitys. 
Ja tarkatkaa sitä mitä tapah tuu juuri nyt lopussa. 
215. Ja Oi, tarkatkaa näitä kahta profeettaa, kun he astuvat esiin täällä. Ja 
viikon keskellä heidät tapetaan sillä tavalla, ja sitten alkaa Harmakedonin 
taistelu, ja Jumala Itse aikaa puhua,. Silloin Hän astuu esiin ja alkaa taistella. 
Nuo profeetat lyövät maata. He saarnaavat Jeesuksen Kristuksen Nimeä. He 
kastavat samalla tavalla. He tekevät samat asiat joita ensimmäiset Helluntai 
isät tekivät, ja monet seuraavat heitä. Kutta tuo orkanisaatiöiden liitto on 
mukana loppuun asti, eikä edes noiden profeettojen voima murtanut sitä. Ja 
lopulta he anoivat, “Me tulemme tekemään sen kaiken yhdeksi 
orkanisaatioksi,” ja hän tuo sisälle kauhistuksen (mikä se on?) Roo-
ualaisuuden, levittäytymään työn koko asian ylle, saaden aikaan autioituksen. 
Tuo kauhistus joka aikaansaa autioitumisen, tuo sisälle kaikenlaista saastaa. 
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alkoi paastota ja rukoilla, voidakseen ymmärtää milloin tuo aika tulisi 
olemaan. 
44. Sitten me näemme, niinkuin olen sanonut aikaisemmin, että Daniel 
halusi tämän tiedon kansansa tähden. Ja uskon että jos Danielilla, lukemalla 
itseään edeltäneitä Profeettoja, oli tämänkaltainen ymmärrys siitä että hän oli 
lähellä loppua, ja hän et-\3i Jumalaa saadakseen tietää kuinka lähellä loppu oli, 
silloin uskon että me olemme oikeutetut, nähdessämme olevamme tien päässä 
nyt, emme pukeutumaan säkkipukuun ja tuh-kaan, vaan heittämään pois 
maailman asiat ja tämän elämän huolet, ja etsimään Jumalaa nähdäksemme 
missä vuodenpäivässä me olemme, koska me näemme olevamme lopussa. Ja 
siksi että Seurakunta tulisi paastoamaan ja rukoilemaan ja olemaan valmis, 
minä olen pyrkinyt tekemään tämän, tietämättä kuinka selittää tätä. Minä olen 
aina mennyt sen ohitse, ja sanonut, “Nämä Danielin seitsemänkymmentä 
viikkoa,” koska en voinut ymmärtää sitä... Ja siksi olen ottanut tehtäväkseni 
yrittää selittää sitä, ja uskon Herran avulla voivani tehdä sen, Hänen 
armostansa - osoittaakseni teille kuinka lähellä ne olemme Herran tulemusta. 
45. Nyt Danielilla oli jäljellä vain kaksi vuotta. Ja sitten me näemme että 
hänen rukoillessaan lähetettiin Enkeli Gabriel hänen tykönsä, eikä ainoastaan 
selittämään hänelle sitä milloin hänen kansansa lähtisi vankeudesta, vaan 
myöskin kaiken sen mitä oli määrätty hänen kansallensa, kaiken mitä vielä oli 
jäljellä hänen kansaansa varten. Hän sanoi, “Nämä seitsemänkymmentä 
viikkoa ovat vielä jäljellä Juutalaisia varten.” 
46. Sitten me näemme että hänellä oli kuusinkertainen tarkoitus, ja ne olivat 
päättäu rikkomus tehdä loppu synnistä tehdä sovitus pahojen tekojen puolesta 
tuoda iankaikkinen vanhurskaus sinetöidä näky ja profetia ja voidella kaikkein 
Pyhin. 
47. Ja viime sunnuntai aamuna ne käsittelimme Danielia siellä 
rukoilemassa; viime sunnuntai iltana me annoimme Raamatunpaikkoja, niin 
että ihmiset voisivat lukea ne päästyään kotiin. Luitteko te sitä? Pidittekö te 
siitä? Hienoa! 
48. Nyt tämä kuusinkertainen tarkoitus - me näemme siinä että kuudes 
tarkoitus oli, “voidella kaikkein Pyhin” ja me näemme että tuo kaikkein Pyhin 
aina edustaa Seurakuntaa. Tabernaakkelia. Ja viimeinen asia joka tuli tehdä, oli 
voidella kaikkein Pyhin; se on Tuhatvuotisvaltakunnan Tabernaakkeli, jossa 
Hän tulee elämään Tuhatvuotisvaltakunnan aikana, jossa me tulemme 
elämään. 
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49. Nyt tänään me lähestymme aihetta, “Mitä ovat nämä 
Seitsemänkymmentä Viikkoa?” ja tämä on hyvin elintärkeä osa, 
Seitsemänkymmentä Viikkoa. 
50. Me tiedämme että Kirjoitukset eivät voi valehdella. Niiden täytyy olla 
totta. Ja jos tämä Enkeli Gabriel tuli ja sanoi että oli vain seitsemänkymmentä 
viikkoa jäljellä Juutalaisia varten... No-niin, me sovelluttaisimme sitä 
seitsemänpäiväisiin viikkoihin. Mutta profetiassa se aina annetaan 
vertaukuvina. 
51. Ja niinpä ei ole epäilystäkään siitä, että aikojen kuluessa on ollut satoja 
ja satoja ihmisiä, oppineita, kykeneviä miehiä, jotka ovat yrittäneet selittää 
mitä nämä seitsemänkymmentä viikkoa olivat. Ja minä olen lukenut monien 
heidän selityksensä siitä. Ja olen kovasti kiitollinen Adventistikirkosta olevan 
herra Smithin mielipiteistä. Olen kiitollinen tri Larkinille hänen 
mielipiteistään. Olen kiitollinen kaikille näille suurille oppineille heidän 
mielipiteitään tästä. Ja lukiessani niitä, se valaisee minua niin paljon että voin 
löytää paikkoja jotka näyttävät oikeilta. Mutta päästäkseni siihen mitä yritän 
selittää, minä etsin läpi sanakirjan käsitettä aika,, nähdäkseni mitä aika 
merkitsee. 
52. Me näemme että meillä on tässä aika, ajat ja puoli aikaa. Mikä on aika? 
Mikä on viikko? Siitä on 3,430 vuotta kun Jumala alkoi toimia Juutalaisten 
kanssa -se oli monia vuosia sitten. Danielin aikana oli vuosi 538 ennen 
Kristusta, kun hän puhui tästä ajasta, ajoista ja puolesta ajasta ja 
seitsemästäkymmenestä viikosta. Katsokaa minne asti seitsemänkymmentä 
viikkoa olisi vienyt hänet. Hänhän olisi yhä Babylonissa noiden 
seitsemänkymmenen viikon kuluttua, ja kuitenkin Jumala sanoi hänelle, että se 
oli kaikki aika joka oli määrätty hänen kansallensa. 
53. No niin, minun seurakuntani täällä tietää että minä aina kautta vuosien 
olen sanonut teille, “Jos te haluatte tietää mikä viikonpäivä on, katsokaa 
kalenterista. Mutta jos te haluatte tietää missä ajassa me elämme, niin 
tarkatkaa noita Juutalaisia.” Se on ainoa ajannäyttäjä. Jumala ei ole säätänyt 
mitään määrättyjä aikoja Pakanoita varten. Ei ollut mitään määrättyä 
ajanjaksoa. Se on missä uskon monien suurten kirjoittajien sekoittaneen sen, 
kun he yrittivät sovelluttaa tätä sekä Juutalaisiin että Pakanoihin. Mutta Hän 
sanoi, “Sinun kansallesi,” Hän puhui Danielille eikä Seurakunnalle, Danielin 
kansalle, Juutalaisille. Jos Hän olisi puhunut Seurakunnalle, niin te ette voi 
saada sitä sopimaan mihinkään. Se olisi jo päättynyt ennen Kristuksen 
tulemusta. Se olisi jo päättynyt, vaikka te tekisitte siitä minkäkaltaisen 
profeetallisen viikon tahansa. Se olisi jo päättynyt. Mutta Hän puhui 
Juutalaisille, ja niinpä Juutalaiset ovat senvuoksi Jumalan ajannäyttäjä. 
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206. Tämä tuo meidät sitten Presidentti Kennedyn valitsemiseen, ja tämän 
auton tule minen näyttämölle, täyttäen viisi niistä seitsemästä asiasta 
tarkalleen. 
207. Sitten ennustin ja sanoin, “Minä näin suuren naisen tulevan esiin - 
kauniilta näyttävän, puettuna todella kuninkaallisesti aivankuin purppuraan” ja 
minulla on täällä alhaalla sulkumerkeissä kirjoitettuna, “Hän oli suuri hallitsija 
Yhdysvalloissa, ehkä-(pä Katolinen kirkko.” Nainen, joku nainen.... Minä en 
tiedä varmuudella onko se Katollinen kirkko. Minä en tiedä. En osaa sanoa. 
Ainoa asia oli että minä näin tuon nai-Isen; siinä oli kaikki. 
208. Mutta tämä kansakunta kuuluu naiselle. Tämä kansa on numero 
kolmetois-ta profetiassa. Sen lipussa on kolmetoista juovaa, kolmetoista 
tähteä, sen alkaessa kolmenatoista siirtomaana. Kolmetoista, kolmetoista, 
kaikki on kolmetoista, ja se jopa tulee esiin Ilmestyskirjan 13:sta luvussa. 
Amerikka on kolmetoista, ja se on naisten kansakunta. 
209. Amerikan avioero-oikeudet tuottavat enemmän avioeroja, johtuen 
naisistamme, kuin kaikki muut kansat yhteensä. Meidän maamme moraali ja 
avioerot, se on alhaisempaa kuin mitä se on Ranskassa ja Italiassa, joissa 
prostituutio on laduilla... Mutta he ovat prostituoituja, kun taas meidän 
naisemme ovat naimisissa olevia naisia jotka yrit tävät elää useisen miesten 
kanssa, ja naimisissa olevat miehet yrittävät elää muiden naisten kanssa. 
210. Niissä maissa joissa heillä on moniavioisuus, on asia tuhat kertaa 
paremmin. Ja kuitenkin, moniavioisuus on väärin; me tiedämme sen. 
211. Mutta osoittaakseni kuinka rappeutuneita me olemme, minulla on 
lehtileike joka osoittaa, että kun meidän Amerikkalaiset poikamme lähtivät 
meren ylitse tässä viimei sessä sodassa, joka on ohitse, niin uskon että se oli 
noin seitsemänkymmentä prosent tia... Hetkinen vain, uskon että se oli kolme 
neljästä merentaakse menneestä, joiden vaimot ottivat heistä avioeron ennen 
heidän paluutaan takaisin. Suuret pääotsikot lehdissä kirjoittivat, “Mitä On 
Tapahtunut Amerikan Kansan Moraalille?” Muistatteko nähneenne sitä? 
Arvelen teidän kaikkien nähneen sen. Mitä on tapahtunut meidän 
Amerikkalaisten naistenne moraalille? He ovat töissä jossakin toisten miesten 
kanssa. Tämä maa on naisten maa. Mitä Amerikalla tuleeolemaan? Nais 
jumala - tai jumalatar. 
212. Sitten sen jälkeen, minä käännyin katsomaan, ja näin tämän 
Yhdysvaltojen palavan tai kytevän, - näytti kuin kiviä olisi räjäytetty ylös. Se 
näytti kuin kasa puun runkoja tai jotakin olisi sytytetty tuleen; ja katsoin niin 
pitkälle kuin voin nähdä, se näytti olevan kuin räjähdyksen jäljiltä. Ja sitten tuo 
näky jätti minut. ‘Viisi noista seitsemästä asiasta on jo tapahtunut. 
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202. Minä sanoin, “Se diktaattori joka nyt nousee esiin Italiassa (joka oli 
Mussoliini) hän tulee valtaan, ja tulee menemään Etiopiaan; ja Etiopia tulee 
kaatumaan hänen jalkoihinsa.” Täällä on läsnä nyt ihmisiä jotka tietävät että 
siellä oli ryhmä ihmisiä (kun minulla oli kokous, ja saarnasin siellä Redmans 
Hall’illa) - jotka aikoivat heittää minut ulos sieltä kokouspaikasta, koska olin 
sanonut sellaisen asian (Kyllä, rouva Wilson. Tiedän sinun olleen siellä...) Se 
on. totta - siksi että sanoin sen. 
 Mutta tekikö Mussoliini sitä? Ja minä sanoin, “Hän on saava häpeällisen 
lopun”, ja hän sai. Hänet ja tuo nainen jonka kansaa hän juoksenteli, 
ripustettiin köydellä jaloistaan riippumaan ylösalaisin kadun ylle, niin että 
heidän vaatteensa riippuivat alas. Hyvä on, se tapahtui.. 
203. Ja sitten minä sanoin, “Naisille annetaan lupa äänestää. Joka on 
ehdottomasti häpeä kansakunnan yllä. Ja äänestämällä, he tulevat jonakin 
päivänä valitsemaan väärän miehen.” Ja he tekivät sen näissä viimeisissä 
vaaleissa. 
204. Numero neljä: Minä sanoin, “Meidän sotamme tuleeolemaan Saksan 
kanssa, ja he tulevat rakentamaan suuren betonisen suojavarustuksen itselleen, 
ja Amerikkalaiset tulevat saamaan kauhistuttavasti selkäänsä.” Kaikkivaltias 
Jumala, jonka edessä minä nyt seison, tietää että minä näin noiden itsenäisten 
Matsien potkivan Amerikkalaisa sillä tavalla, ja mitä muuta he tekivät siellä 
muurilla. Ja täällä on nyt monia poikia, jotka olivat siellä Siegfried-Linjalla, ja 
tietävät miten se kaikki oli siellä. Ja muistakaa, se oli yksitoista vuotta ennen 
Siegfried-Linjan rakentamista. Onko Jumala totinen? Kertooko Hän yhä 
asioiden tapahtumiset ennakolta? Tarkatkaa nyt. Se oli neljäs. 
205. Nyt viides asia: “Tiede tulee kehittymään sellaisella tavalla, että he 
lopulta valmistavat auton joka ei tarvitse ohjauspyörää, ja autot tullaan 
valmistamaan enemmän ja enemmän munan muotoisiksi loppuun asti” lopun 
ajalla. Näin Amerikkalaisen per heen kulkevan valtatietä autossa, niin että 
heidän selkänsä olivat käännettyinä meno suuntaan - ja näytti kuin he olisivat 
pelanneet shakkia tai korttia. Ja meillä on se nyt. Se on televisiossa. 
“Mekaniikka” lehdessä ja kaikkialla kerrotaan siitä; meillä on nyt tuo auto. 
Sitä hallitaan kauko-ohjauksella - tutkalla. Siinä ei enää tarvita edes 
ohjauspyörää. Valitkaa vain määrätty numero, niinkuin soittaisitte puhelimella, 
ja autonne vie teidät suoraan sinne, eikä ole enää mitään kolareita eikä muuta 
sellaista. Muut autot eivät törmää teihin, koska työntävä magneetti estää sen. 
Heillä on se nyt. Ajatelkaa sitä. Se ennustettiin kolmekymmentä vuotta ennen 
kuinse tapahtui. 
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54. Te muistatte kuinka jokin aika sitten veli Arganbright Kaliforniasta, 
joka on Täyden Evankeliumin Liikemiesten Yhdistyksen vara-presidentti, tuli 
luokseni ja toi minulle erään filmin joka heillä oli - Kolme Minuuttia 
Keskiyöhön. Se oli tehty tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Kun minä näin 
noiden Juutalaisten palaavan takaisin Jerusalemiin, minä tulin tänne 
tabernaakkeliin ja sanoin, “Minusta tuntuu kuin minulla olisi ollut 
uudelleenkääntymys.” Monet teistä muistavat sen. Minä sanoin, “Nähdä 
noiden Juutalaisten palaavan takaisin...” Jeesus sanoi Matteuksen 24. luvussa, 
“Kun te näette viikunapuun työntävän esiin silmujansa, silloin te tiedätte mitä 
odottaa.” Näettehän? Juutalaiset ovat palaamassa. 
55. Minulla on nyt joitakin huomautuksia kirjoitettuna tässä, ja haluaisin 
mennä niihin. Ja tulen ottamaan aikaa niin että te voitte kirjoittaa ne ylös. No 
niin, tämä kaikki tapahtuu... Sen ajan kuluessa jossa me nyt olemme, tämä 
kaikki tapahtuu... Se koskee Juutalaisia, eikä sillä ole yhtään mitään tekemistä 
Seurakunnan kanssa. Millään Ilmestyskirjan 3:sta luvusta alkaen 19:sta lukuun 
asti, ei ole mitään tekemistä Seurakunnan kanssa. Muuten ette te saa sitä 
sopimaan oikein. Sitä ei yksinkertaisesti ole siellä. 
56. Minä haluan nyt selittää kuinka löysin tämän. Monet teistä näette että 
olen piirtänyt tänne taululle piirroksen ajasta, kuinka se tulee paikallensa, niin 
että jokainen voi ymmärtää sen. Oletan ettette te voi nähdä sitä sieltä takaa; se 
on liian pienikokoinen, ja se on Beckyn käsialaa - omani oli sitäkin huonompi 
- mutta Becky piirsi tämän kuvan Nebucadnessarin unesta. Ja minun 
mielestäni se näyttää enemmänkin tytöltä, Becky, kuin mieheltä. Mutta joka 
tapauksessa, se tulee antamaan meil 
le sen tiedon mitä me haluamme. 
57. Nyt jos me luemme Raamatusta että siellä ovat nämä 
seitsemänkymmentä viikkoa määrätty Danielin kansalle, niin silloin sillä ei ole 
mitään tekemistä Seurakunnan kanssa; näillä seitsemälläkymmenellä viikolla 
ei ole mitään tekemistä Seurakunnan kanssa. Jos huomaatte tässä piirroksessa 
minulla on seurakunnan ajanjakso noiden seitsemänkymmenen viikon välissä. 
Meillä on se täällä. Joku veli Georgiasta piirsi sen minulle tänne, kun me 
kävimme lävitse seurakunta ajanjaksoja. Ja me olemme varmat että me 
voimme ymmärtää mitä tämä merkitsee. 
58. Tämä valkoinen osa tässä seurakunnassa merkitsee että se oli 
anostolinen. Sitten toisessa seurakunta ajanjaksossa heillä oli Nikolaiittain 
teot; ne eivät olleet vielä tulleet opiksi. Kolmannessa seurakunta ajanjaksossa 
se tuli opiksi, ja neljännessä se orkanisoitiin ja tuli paavillinen Rooma. Ja tuo 
neljäs seurakunta ajanjakso oli Pimeä Ajanjakso. Te huomaatte että kaikki 
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tämä pimeys siellä edustaa Nikolaiittalai-suutta tai Roomalaisuutta. Valkoinen 
osa taas edustaa Pyhää Henkeä, Seurakuntaa. Niin kuin se alussa Pyhän 
Paavalin aikana oli, koko apostolinen Seurakunta oli täytetty Pyhällä Hengellä. 
Sitten antikristus alkaa tulla sisälle. Sitten se lopulta liittää sen kaiken yhteen 
ja tekee siitä täysin uuden seuralainaan, ja tuota pientä Seurakuntaa heitä 
poltettiin ja kivitettiin, ja syötettiin leijonille, ja muuta sellaista. 
59. Lutherin uskonpuhdistuksessa tuli hieman kirkkaampaa, näettehän. Ja 
Wesleyn päivinä tuli vielä hieman kirkkaampaa, mutta täällä viimeisessä 
seurakunta ajanjaksossa, Nikolaiittain Seurakunta Ajanjaksossa - ei 
Nikolaiittain vaan Laodikean - se on tässä ajanjaksossa jossa me elämme, 
pankaa merkille ettei siellä ole liian paljon valoa. 
60. Joku joka oli nähnyt tämän piirroksen, sanoi, “Häpeä sinulle, veli 
Branham, tämä on suuri valistuksen päivä...” 
 Minä sanoin, “Voin kuvitella, että kun se todella siivilöidään, niin tämä 
ei tee edes oikeutta sille.” Kun te otatte ne jotka ovat todella puhtaita 
sydämessään, jotka ovat uudestisyntyneet Hengestä... Muistakaa, tämä oli 
ainoa seurakunta aika, jossa-UCristus oli pantu seurakunnan ulkopuolelle, 
Oman seurakuntansa ulkopuolelle, ulos kai-(kista niistä. Meillä on paljon 
tunnustamista, mutta omistaminen on se mistä me puhum-fme. Onko Kristus 
todella seurakunnassa? Se tulee olemaan hyvin suurena vähemmistönä. 
61. No niin, hahmotelkaamme nämä Danielin seitsemänkymmentä viikkoa. 
Voisin sanoa tässä jälleen: Evankeliumin saarnaajat, jos olette erimieltä tästä, 
niin se kyllä sopii. Ne ovat jaetut kolmeen eri jaksoon. Ensimmäinen, 
seitsemän viikon jakso; sit ten on kuusikymmentä-kaksi viikkoa; ja lopuksi 
yhden viikon jakso. Ne on jaettu kolmeen eri ajanjaksoon. 
62. Minulla on se nyt jaettuna täällä taululla. Ensimmäinen jakso, toinen 
jakso, ja minun ymmärrykseni Evankeliumista, Pyhän Hengen mukaan, on se 
että lopun aikana Jumala palaa takaisin Juutalaisille. 
63. No niin, me tiedämme kaikista Evankeliumeista, Paavalin ja muiden 
opetuksesta, että Jumala tulee palaamaan jälleen Juutalaisille. Niinpä sitten, jos 
Hän tulee palaamaan jälleen Juutalaisille, niin kuinka me voimme sovelluttaa 
sen sinne Danielin aikaan? Meidän täytyy sovelluttaa se tänne viimeiseksi, 
viimeiseen ajanjaksoon, ja se on senjälkeen kun Pakana Seurakunta on 
mennyt, koska Hän toimii Israelin kanssa kansana ja meidän kanssamme 
yksilöinä. 
64. Nyt minulla on kirjoitettuna tänne jotakin jonka haluaisin lukea teille 
mennessämme eteenpäin. Käskyn antamisesta jälleenrakentaa Jerusalem, joka 
oli 14 pvä maalis -kuuta....Jos haluatte kirjoittaa sen muistiin, niin te näette että 
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A.D. 33, se oli 1954 vuotta. Ja nyt meillä on seitsemäntoista vuotta jäljellä. 
Meillä on ollut hieman yli 1930 vuotta. Meillä on seitsemäntoista vuotta 
jäljellä vuoteen 1977, joka tulee olemaan seitsemäskymmenes Riemuvuosi, 
siitä alkaen kun Riemuvuodet alkoivat. Ja mitä se tulee olemaan? Oi veli! 
Olkaa tarkkaavaiset nyt. Älkää kadottako sitä. Se tulee olemaan Pakana 
Morsiamen kanssa ylös menemisen Riemuvuosi, ja Kristuksen palaaminen 
takaisin Juutalaisille, kun he pääsevät vapaaksi orjuudesta. Aamen! Ettekö te 
näe sitä? He kokoontuvat kaikkialta maailmasta sinne tuota päivää varten. Oi! 
Näettekö missä me olemme? Me emme tiedä milloin se saattaa tapahtua. Me 
olemme lopun ajassa. 
199. Kuunnelkaa nyt. Teidän, jotka olette olleet täällä seurakunnassa pitkän 
aikaa, minä haluan teidän huomaavan jotakin. Minä en tiennyt tätä ennenkuin 
vasta eilen. Minä otin sen eräältä historioitsijalta, Paul Boyd’ilta, ja sitten 
jäljitin sitä läpi Kirjoitusten,otin nämä muut päiväykset tässä ja niin edelleen, 
ja seurasin niitä lävitse. 
200. Nyt, vuonna 1933 kun me pidimme kokouksia täällä Masonic 
temppelissä, jossa nykyisin on Church of Christ, niin yhtenä huhtikuisena 
aamuna ennen kotoa lähtöäni, minulla oli vuoden ’33 mallinen auto, ja olin 
vihkimässä sitä Herran palvelukseen, ja silloin minä näyssä näin lopun ajan. 
Huomatkaa nyt kuinka erikoista tämä on. Silloin aikaisemmin kun olin vain 
poikanen, ja te voitte kuvitella miltä vuoden 1933 mallinen auto näytti. Ja 
sitten menin sinne Masonic temppeliin jossa... Jotkut teistä vanhemmista täällä 
muistatte sen; se on minulla kirjoitettuna vanhalla paperilla kotona. Se on 
myös painettu ja lähetetty ympäri maailman. Näettehän? Se oli vuonna 1933. 
Ja minä ennustin että jokin suuri murhenäytelmä tulisi kohtaamaan 
Yhdysvaltoja vuonna 1977 tai aikaisemmin. Kuinka moni muistaa minun 
sanoneen sen? Katsokaa näitä käsiä. Varmasti! 
201. Nyt tarkatkaa. Minä ennustin että seitsemän asiaa tulisi vielä 
tapahtumaan ennen tuota suurta hävitystä tai tuota suurta asiaa joka tulisi 
tapahtumaan täällä Yhdysvalloissa - ennen tuota suurta ja kauhistuttavaa asiaa. 
Muistakaa nyt, tämä oli ennen kuin se alkoi. Minä sanoin että me menisimme 
toiseen maailmansotaan. Kuinka monet muistavat minun sanoneen sen, 
sanokaa “Aarneni” (Seurakunta vastaa, “Aarneni”) Hyvä on. Toinen 
maailmansota. Minä sanoin, “Presidentti joka meillä nyt on (minä kopioin tä-
män vanhasta kirjoituksesta eilen) - että Presidentti joka meillä nyt on, joka oli 
(kuinka moni muistaa kuka se oli?) Franklin D. Roosevelt...” Minä sanoin, 
“Tämä Presidentti joka meillä nyt on tulee olemaan neljännen 
presidenttikauden (ja hän oli silloin ensimmäistä kauttaan) - tulee olemaan 
neljänen kerran Presidenttinä, ja meidät viedään toiseen maailmansotaan.” 
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etsien kuulla Jumalan Sanaa? Se ei ole yksin leivästä, vaan Jumalan Sanan 
kuulemisesta. Onko se oi-kein? Mehän elämme juuri nyt keskellä sitä. 
Näettekö missä me olemme? Me odotamme tuota Kiveä... 
195. Nyt eräs huomiota herättävä lausunto: Siitä ajasta alkaen kun Jumala 
antoi lupauksen Abrahamille (Alkää nyt kadottako tätä!) - siitä ajasta alkaen 
kun Jomala antoi lupauksen Abrahamille, Genesis (l.Moos.) 12:3, siihen 
aikaan asti kun Kristus hyljättiin vuonna A.D. 33, Galatalaisten 3:16-17 
mukaan, ja Usherin (U-s-h-e-r-i-n) Hebrealaisten Ai ka kirjan mukaan, 
Jumalan voima oli Juutalaisten kanssa tarkalleen 1954 vuotta. Jumala toimi 
Juutalaisten kanssa 1954 vuotta, Juutalaisten aikakirjojen ja Galat.3:16-17 
mukaan. Minulla on täällä monia muita Kirjoituksia, mutta annan vain sen. 
Sitten senjälkeen kun he hylkäsivät Kristuksen, Hän kääntyi Pakanoihin 
ottaakseen heistä ihmiset Nimellensä. Haluatteko siitä Raamatun-paikan? 
Apostolien Tekojen 15:14. 
196. Ja kun laskemme aikaa, ne näemme että meillä on tarkalleen 
(kuunnelkaa!) seitsemäntoista vuotta jäljellä, ja silloin meille on annettu sama 
ajanjakso Jumalan toimia meidän kanssamme Pyhän Hengen voimassa, alkaen 
vuodesta A.D.33, vuotesi 1977* sama aika 1954 vuotta. Jumala toimii meidän 
kanssamme saman ajan jonka Hän toimi Juutalaisten kanssa. Mitä te siihen 
sanotte? (Suomentajan huomautus: Jos me otamme vuodesta 1977 pois 
kolmekymmentä kolme vuotta on vastaus 1944, joten kysymyksessä on 
laskuvirhe ja oikean vuosiluvun tulisi olla 1987, vuoden 1977 asemesta.) 
197. Merkitkää nyt kirjaanne pieni Raamatunpaikka jonka haluan antaa teille 
tässä. Leviticus (3.Moos. 25), alkaen 8. jakeesta. Jumala kutsui Riemuvuoden 
aina neljänkymmenen yhdeksän vuoden välein; viideskymmenes vuosi oli 
Riemuvuosi. Me teidämme sen. Me ymmärrämme sen. Ensimmäisestä 
Riemuvuodesta Leviticus 25:8 alkaen vuosi 1977 tulee olemaan 
seitsemäskymmenes Riemuvuosi, ollen tarkalleen 3430 vuotta. Riemuvuoai 
merkitsee ylös menemistä, vapautusta. 

Oi me odotamme tuon . iloisen Tuhatvuotis-päivän tuloa, 
Kun meidän siunattu Herramme on tuleva, 
Ja tempaava odottavan Morsiamensa pois. 
Oi, maailma vaikeroit. itkien tuota suloisen vapautuksen päivää, 
Kun Pelastajamme tulee jälleen takaisin maan päälle. 

198. Ymmärsittekö te sitä? Jumala on toiminut kanssamme silloin tarkalleen 
saman ajan jonka Hän toimi Juutalaisten kanssa, siitä ajasta alkaen jolloin Hän 
antoi lupauksen Abrahamille, siihen asti kun he hylkäsivät Messiaan vuonna 
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sitä kutsutaan Hebreaksi N-i-s-a-n - Nisan, joka merkitsee “Maaliskuu”. Käsky 
rakentaa temppeli, annettiin 14 päivänä Maaliskuuta vuonna 445 ennen 
Kristusta. Te ymmärrätte sen, te ihmiset jotka olette lukeneet Kirjoituksia. 
Temppelin rakentamiseen ja kunnes se oli valmis, siihen kului 49 vuotta. Ja 
Raamattu sanoo tässä, tai tämä Enkeli puhuu Danielille, että se tultaisiin 
rakentamaan vaikeuksien aikoina. Ja monet meistä muistavat kuinka heillä 
rakentaessaan oli tiili toisessa kädessä ja miekka toisessa, heidän pitäessään 
silmällä vihollista. “Ja se tultaisiin rakentamaan vaikeuksien aikoi-na.” Niinpä 
tässä on se josta minä löydän noiden päivien tarkoituksen. 
65. Meillä on kolme erilaista kalenteria. Me menemme takaisin vanhaan 
astronoomiseen kalenteriin ja ne huomaamme että Juliaanisessa kalenterissa 
heillä on 365 ja 1/4 päivää vuodessa. Ke ovat ajoittaneet sen tähtien kulusta ja 
niin edelleen.  
 Ja me löydämme Roomalaisesta kalenterista, jonka mukaan me elämme, 
että siellä on 365. päivää kalenterivuodessa. Mutta Kristillisess, 
profeetallisessa kalenterissa, me löydämme olevan vain 360 päivää vuodessa. 
66. Nyt te saatatte ihmetellä kuinka tämä epäjärjestys on tullut olemaan. 
Tämän minä voin sanoa vain itsestäni. Minä uskon että varhaisina aikoina 
ennen vedenpaisumusta, Jobin päivinä ja niin edelleen, he pitivät ajan tähtien 
mukaan, ja ennen tuota aikaa maailma seisoi pystyasennossa, Sitten ihmisten 
tehtyä syntiä, tuli vedenpaisumus, ja noiden tulvavesien tullessa se kallisti 
maapalloa, ja senvuoksi meillä on nämä suuret mannerjäätiköt ja niin edelleen; 
ja maapallon ylä ja alaosa on täynnä jäätä. Me tiedämme sen. Ja me tiedämme 
ettei maa ole suoraan pystyssä, vaan kallellaan. Se ravisteli sen pois 
paikoiltaan, niin ettei aikaa enää voida pitää kuun ja tähtien mukaan, koska se 
nyt on kallellaan. Senvuoksi nuo tahdet eivät enää osu kohdalleen samaan 
aikaan, koska se on poissa linjasta noiden tähtien kanssa. Ymmärrättekö te? 
Minä uskon että siitä se johtuu. 
67. Se on siinä tilassa, ja se ainoastaan osoittaa että tämä on vain eräs 
ajanjakso. Ettekö te voi nähdä sitä? Jumalalla ei ole asiat poissa kohdaltaan. 
Hän vain antaa sen jatkua sillä tavalla vähän aikaa. Ja minä todella uskon että 
se tapahtui sillä tavalla, koska Jumala näissä viimeisissä päivissä tulisi 
paljastamaan nämä salaisuudet Seurakunnalle. Hän ei ole tehnyt sitä 
aikaisemmin, ja syy miksi Hän ei ole tehnyt sitä on pitää Seurakunta 
valvomassa ja rukoilemassa koko ajan, kun he eivät tietäisi milloin se tulisi. 
Mutta te muistatte Hänen sanoneen Danielin 12: “Viisas on ymmärtävä tämän 
viimeisissä päivissä”? Se on annettu hänelle. 
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68. Viisauden Henki tulee Seurakuntaan, tekemään sen tunnetuksi 
Seurakunnalle Pyhän Hengen ilmestyksen kautta - tuoden Seurakunnan sisälle 
ja paljastaen missä päivässä me elämme. Aivan samoin kuin Gabriel tuli 
Danielille, samoin Pyhä Henki tulee Seurakunnalle viimeisissä päivissä 
paljastaakseen nämä suuret, syvälliset, salaiset asiat. Ymmärrättekö te sen nyt? 
69. No niin, se panee pois paikaltaan astronoomisen vuoden, koska maailma 
on kallellaan. Me kaikki tiedämme sen kouluajoilta, että se on poissa 
paikaltaan. Senvuoksi nuo tähdet eivät ohita maan linjaa samaan aikaan. 
Senvuoksi myös Rooman kalenteri on väärässä, koska te ette jaetuksi päiviä... 
On niin monia asioita joita voisin sanoa tässä. Mutta me näemme että jopa 
luonto itse opettaa meille että kuukaudessa on vain kolmekymmentä päivää. 
70. Menkäämme nyt Ilmestyskirjassa noiden kahden profeetan päiviin. 
Raamattu sanoo että he profetoivat tuhat kaksisataa kyysikymmentä päivää. 
Ottakaa nyt astronoominen kalenteri, niin se on kaukana kolmesta ja puolesta 
vuodesta. Ja jos otatte sen Roomalaisen kalenterin joka meillä on tänään, niin 
sekin on kaukana siitä. Mutta ottakaapa profeetallinen kalenteri, jossa 
kuukaudessa on kolmekymmentä päivää, niin silloin tuhat-kaksisataa-
kuusikymmentä päivää on tarkalleen kolme ja puoli vuotta. Näettekö? 
71. Meillä on joissakin kuukausissa kolmekymmentä päivää, toisissa taas 
kolmekymmentä yksi päivää ja jossakin kaksikymmentä-kahdeksan. 
Katsokaahan, me olemme kokonaan se kaisin. Mutta Jumalalla se ei ole sinne 
ja tänne, ylös ja alas, edestakaisin; Hänellä ne ovat tarkalleen samat, tarkalleen 
samat - kolmekymmentä päivää kuukaudessa. 
 Ei kolmekvmmentä-yksi, sitten kolmekymmentä, ja jotakin muuta. 
Näettekö? Mutta se kaikki on tehty Jumalan suuressa taloudessa, pitämään 
Seurakunta valvomassa ja rukoilemassa, olemaan valmis, niin että heidän 
vaatteensa ovat pestyt Karitsan Veressä. Oi, näissä viimeisissä päivissä Hän 
lupasi... No niin, me näemme missä me elämme. Ja muistakaa, 
tarkoituksemme, pohjimmainen tarkoituksemme on tehdä tämä. 
72. Katsokaa nyt, siellä oli tarkalleen neljäkymmentä-yhdeksän vuotta, jotka 
kuluivat temppelin rakentamiseen, seitsemän profeetallista viikkoa, seitsemän 
viikkoa, koska siellä oli seitsemän viikkoa määrätty temppelin 
jälleenrakentamiseen; ja se raken nettiin tarkalleen neljässäkymmenessä-
yhdeksässä vuodessa. Nyt meillä on se mitä nämä viikkojen ajat tarkoittavat, 
koska jos tuo Enkeli sanoi että “tuluisi seitsemän viikkoa temppelin 
rakentamiseen... Ja se oli tarkalleen neljäkymmentä-yhdeksän vuotta mikä 
kului temppelin rakentamiseen, alkaen Maaliskuun 14 pstä vuonna B.C. 538, 
siihen asti 
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saarnattu. Juutalaiset ovat olleet neljäkymmentä vuotta palaamassa takaisin. 
He ovat kotimaassansa. Mitä tulee tapahtua seuraavaksi? Tuo Kiven 
tuleminen. Siinä se on meillä! Mihin aikaan se tulee tapahtumaan? Minä en 
tiedä. Mutta, veli, omasta puolestani, minä haluan olla valmis. Minä haluan 
olla vaatetettu valmiiksi. 
192. Nyt meillä on vain muutama minuutti aikaa jäljellä, ja toivoisin teidän 
kuuntelevan vaiti minuutin verran. Sillä hetkellä jona Hän aloittaa 
seitsemännenkymmenennen viikon, tai nämä seitsemän vuotta, Seurakunta on 
mennyt. Kuunnelkaa nyt. Itinä lainaan sitä uudelleen, niin että te ette unohda 
sitä. Tämä on se mitä Pyhä Henki pani kynäni kirjoittamaan ollessani 
kirjoittamassa. Ile olemme Laodikean Ajanjaksossa. Kristus on oman 
seurakuntansa hylkäämä. Tämän ajanjakson tähti, Sanoma on tullut esiin, ja 
Israel on omassa maassaan. Näettekö te missä me olemme? Me olemme 
lopussa. Ja nyt vielä yksi tai kaksi kommenttia lisää. 
193. Kaikki tämä nyt mitä me näemme tulee auttamaan meitä, kun me nyt 
Hänen armostansa pyrimme lähestymään näitä viimeisiä Seitsemää Sinettiä. 
Näettekö missä me olisimme kulkeneet sen ohitse? Ilmestyskirjan 6:1:stä 
Ilmestyskirjan 19:21:teen, me olisimme kadottaneet sen, koska me olisimme 
yrittäneet sovelluttaa tänne aikaisempaan Pakanain ajanjaksoon, vaikka te nyt 
näettekin että se kuuluu tähän ajanjaksoon tässä. Ymmärrättekö? Me olemme 
todistaneet sen Jumalan Sanalla, historialla, ja kaikella muulla, aikojen 
merkeillä, ja päivillä, ettei ole mitään muuta jäljellä. Me olemme Pakanain 
ajan lopussa. Mitä me tulemme tekemään sen kanssa? Kysymys on minun 
sielustani ja teidän sieluistanne; minun elämästäni ja teidän elämästänne; on 
kysymys teidän rakkaittenne elämästä. Meitä on hemmoiteltu liian paljon. 
Liian monet asiat ovat olleet meille liian helppoja. Meidän on parasta lähteä 
liikkeelle. On myöhäisempää kuin luulettekaan! Muistakaa se. 
194. Nyt jotakin hyvin erikoista, jos haluatte kirjoittaa sen muistiin. 
Kuunnelkaa tarkasti, olkaa hyvät. Tämä on viimeistä edellinen kommenttini. 
Minulla on eräs pienen pieni asia heti tämän jälkeen, pieni muistiinpano josta 
haluan puhua. Levätkää nyt hetkinen ja kuunnelkaa tarkasti. Annan teille 
jotakin hyvin hämmästyttävää joka kuuluu tähän yhteyteen. Näettekö? Ei ole 
edes veitsenterän paksuutta tämän ajanjakson lopun ja Kristuksen tulemuksen 
välillä. Mitään muuta ei ole jäljellä. Onko Israel kotimaassaan? Me tiedämme 
sen. Olemmeko me Laodikean ajanjaksossa? Onko tämän Helluntai ajanjakson 
Sanoma tullut esiin ja yrittänyt ravistella ihmiset takaisin alkupe-räiseen 
Helluntai siunaukseen? Eivätkö kaikki sanansaattajat kautta ajan ole tehneet 
tarkalleen samoin? Ovatko kansat kansoja vastaan? Onko ruttoja? Onko 
maassa tänään nälänhätä, niin että todellinen Seurakunta ajaa satoja maileja 
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Paavali, Pyhässä Hengessä, oli nähnyt sen Hengen kautta. Ja seurakunta 
arvohenkilöineen ja niin edelleen... He olivat nähneet että jotakin oli tulossa, ja 
Pyhä Henki varoitti heitä viimeisistä päivistä. Ettekö muis ta kuinka Jeesus 
puhui siitä, näistä Nikolaiittain teoista, joista lopulta tuli oppi, ja senjälkeen 
orkanisaatio? Veljet, me emme nyt ole pimeydessä, muistakaa se. Naettehän, 
tässä se on meillä. 
187. Oi, kuinka olisinkaan halunnut olla istumassa siellä ja kuuntelemassa 
Paavalin saarnaa siitä, ettekö tekin? Kuinka olisinkaan halunnut kuunnella 
häntä. 
188. Nikolaiittain teot, orkanisaation alkaessa, kun nuo suuret arvohenkilöt 
tulivat ja ottivat hallintaansa seurakunnat ja niin edelleen, ja sitten se 
muodostui Katoliseksi kirkoksi. Ja Paavali sanoi ettei loppu voisi tulla, ettei 
tuo aika voisi tulla, ennenkuin ensin tulisi poislankeaminen todellisesta 
Helluntai-uskosta. Helluntaiusko häviäisi pois, kun kaikki nuo arvohenkilöt 
tulisivat sisälle. Heillä tulisi olemaan mies joka ottaisi Jumalan paikan, joka 
istuisi Jumalan temppelissä ja korottaisi itsensä kaikkien muiden ihmisten 
yläpuolelle sillä tavalla. Näettekö mitä se on? N i k o, “ottaa valtaansa 
maallikot.” Näettekö? Yläpuolelle kaikkea mitä kutsutaan Jumalaksi, hän tulisi 
istumaan Jumalan temppelissä, kuten Jumala. Paavali sanoi, että viimeisissä 
päivissä siellä tulisi ensin olemaan pois lankeaminen. Ja täällä me nyt olemme 
ja näemme tuon pois lankeamisen, ja me näemme seurakunnan menevän pois, 
pidemmälle ja pidemmälle siitä, ja menevän suoraan takaisin jälleen, ja me 
olemme lopun ajassa. 
189. Hyvä on nyt. Jos nuo kuusikymmentä-yhdeksän viikkoa osuivat 
tarkalleen kohdallensa, ja Juutalaiset ovat nyt kotimaassaan, ja Pakana 
seurakunta on tullut ajanjaksonsa loppuun - Laodikean aikaan - niin kuinka 
lähellä ne olemme Herran tulemusta, kaikkien asioiden loppua, tämän 
ajanjakson loppua, ja ylöstempausta? Sillä hetkellä,jolloin Hän aloittaa tuon 
seitsemännenkymmenennen viikon, tai seitsemän vuotta, silloin Seurakunta on 
mennyt pois. Voitteko te nähdä sitä, ystävät? Kohottakaa kätenne jos voitte 
nähdä sen. 
190. Katsokaahan, älkäämme nyt olko lapsia. Älkäämme enää leikitelkö 
enempää. Me olemme lopun ajassa. Jotakin on aikeissa tapailtua. Me olemme 
lopussa. Tässä se on meillä. 
191. Nämä kuusikymmentä-yhdeksän viikkoa olivat tarkalleen, samoinkuin 
Juutalaisten hajoittaminen ja seurakunnan ajanjaksot, tarkalleen, täydellisesti. 
Me olemme lopun ajassa, Laodikean Seurakunta Ajanjaksossa - sen lopussa. 
Nuo tähdet, sanansaattajat ovat kaikki saarnanneet sanomansa. Sanoma on 
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kunnes temppeli oli ennallistutettu ja katu rakennettu, se oli tarkalleen 
neljäkymmentä-yhdeksän vuotta. Niinpä mitä me saamme tulokseksi? Sillä jos 
seitsemän viikkoa merkitsi neljääkymmentä-yhdeksää vuotta, silloin yksi 
viikko on seitsemän vuotta, ja seitsemän kertaa seitsemän on neljäkymmentä-
yhdeksän. Se on tarkalleen! Siinä se on teille. 
73. Niinpä sitä ei nyt enää tarvitse arvailla. Me tiedämme nyt että jokainen 
viikko merkitsi seitsemää vuotta. Oletteko käsittäneet sen? Sanokaamme se 
yhdessä: 
 “Yksi viikko on sana kuin seitsemän vuotta.” Ke tiedämme nyt että 
meillä on se. Yksi viikko on sama kuin seitsemän vuotta. 
74. Tässä me olemme juuri tässä - ensimmäinen viikko... (Veli Branham 
näyttää taululta.) Neljäkymmentä yhdeksän vuotta kului temppelin 
rakentamiseen. Ja tämä ylimmäinen viiva tässä edestaa Juutalaista kansakuntaa 
sen kulkiessa eteenpäin. Tämä merkitsee vain aikaa, ja kun se tipahtaa alas 
tässä, tipahtaa aika pois Juutalaisilta ja tulee Pakanain ajaksi, sitten se nousee 
jälleen ylös, tavoittaen Israelin ja jatkaa eteenpäin. 
75. No niin, Pakanoille ei ole jaettu mitään määrättyä aikaa - siitä sanotaan 
vain “Pakanain aika.” Ja me näemme ettei edes Jeesus asettanut heille jotakin 
aikaa, sillä me löydämme täältä Luukas 21:24, Hän sanoo, “He polkevat 
maahan Jerusalemin muureja kunnes Pakanain....” Sallikaa minun lainata sitä. 
Lainaan sitä vain muistista, mutta sallikaa minun lukea se, koska se tulee 
olemaan nauhalla, ja me haluamme olla varmat että ymmärrämme sen oikein. 
Hyvä on, jos haluatte mennä kanssani Luukas 21:24. Minä tutkin tätä 
aikaisemmin parhaani mukaan. 
 Ja he kaatuvat miekan terään, ja heidät viedään...(Keistä Hän puhuu? 
Juutalaisista. Tämä on temppelin hävitys vuonna A.D. 70.) ... ja heidät viedään 
vankeina, kaikkien kansojen sekaan: ...(Muistakaa nyt, ei vain Babyloniin, ei 
vain Roomaan, vaan kaikkiin kansoihin. Se on missä Juutalaiset ovat tänään, 
kaikissa kansoissa.) ... ja Jerusalem on oleva Pakanain tallattavana, kunnes 
Pakanain ajat täyttyvät. 
76. Silloin siellä on määrätty aika, mutta kukaan ei tiedä milloin se tulee 
olemaan. Näettehän, Pakanain aika on salaisuus, ymmärrättekö? Me emme voi 
sanoa mikä aika on Seurakunnan mukaan, että onko se luopunut vai kulkeeko 
se eteenpäin tai mitä muuta se tekee, se ei sano teille mitään; mutta katsokaapa 
Juutalaisia, siinä on meille ajan-näyttäjä. Näettekö te sitä? Jumala jakoi heille 
tarkan päivän, hetken ja ajan, mutta Hän ei koskaan tehnyt sitä Pakanoille. Hän 
teki sen Juutalaisille, joten tarkatkaamme Juutalaisia, ja silloin me tulemme 
näkemään missä me olemme. 
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77. No niin, nämä seitsemän viikkoa olivat neljäkymmentä-yhdeksän 
vuotta. Meillä on se nyt selvänä, että yksi viikko on seitsemän vuotta. 
78. Meille on sanottu että käskyn antamisesta rakentaa kaupunki, 
Messiaaseen (ja Messias tietenkin oli Kristus.) olisi seitsemän viikkoa ja 
kuusikymmentä-kaksi viikkoa, joka on yhteensä kuusikymmentä-yhdeksän 
viikkoa. Näettekö? Hyvä on. Ja seitsemän kertaa kuusikymmentä-yhdeksän on 
483 vuotta. Oletteko kirjoittaneet sen muistiin? Jos te haluatte minun kertaavan 
sen, niin teen sen mielelläni. 
79. Meille on kerrottu että käskyn antamisesta jälleenrakentaa kaupunki 
Messiaaseen asti on oleva seitsemän viikkoa ja kuusikymmentä-kaksi viikkoa, 
joka yhteensä on kuusikymmentä-yhdeksän viikkoa. Seitsemän kertaa 
kuusikymmentä-yhdeksän tekee 483 vuotta. Senvuoksi, Messiaaseen asti (me 
olemme nyt tulossa tähän osaan tässä) - Messiaaseen asti, siellä täytyy olla 483 
vuotta. 
80. Ja Jeesus, Messias ratsasti Jerusalemiin valkoisen aasin selässä 
Palmusunnuntaina Huhtikuun 2.pnä Vuonna A.D. 30. Ja nyt vuodesta B.C. 
445 vuoteen A.D. 30 on tarkalleen vain 475 vuotta. 
81. Mutta niinkuin olemme jo nähneet, niin kuusikymmentä-yhdeksän 
viikkoa tekee 483 vuotta... No niin, se on missä vaikeus tulee, juuri siinä. 
Näettekö? Meillä on Raamatun merkintöjen kukaan täällä aikaa ainoastaan 475 
vuotta ja itseasiassa se on 483 vuotta, jossa on eroa kahdeksan vuotta. 
82. No niin, Jumala ei voi tehdä virhettä. Jos Hän sanoisi että se on niin ja 
niin monta päivää, silloin se on niin ja niin monta päivää. Niinpä mitä me nyt 
teemme? Nyt, vuodesta B.C. 445 vuoteen A.D. 30 on 475 Juliaanista tai 
astronoomista vuotta joissa kussakin on 365 1/4 päivää kussakin. Mutta kun 
me vähennämme nuo päivät meidän profeetallisen kalenterimme mukaisiksi... 
83. Sallikaa minun nyt pysähtyä juuri tässä hetkeksi. Että te voisitte tietää 
sen ilman epäilyksen varjoakaan, niin minä en ottaisi ainoastaan tuota yhtä 
paikkaa, vaan minä voin viedä sen kautta koko Kirjoitusten ja todistaa teille 
että yksi viikko on seitsemän vuotta Raamatussa. Tein sen juuri tässä 
Ilmestyskirja 11:3. Nuo profeetat tulevat profetoimaan tuhat-kaksisataa-
kuusikymmentä päivää, joka on keskellä Juutalaisten viimeistä viikkoa. Sitten 
heidät tapetaan ja Harmakedon alkaa. Sitten jos se on niin, niin siellä on 
jälleen tarkalleen kolmekymmentä päivää kuukaudessa. Näettekö? Silloin ei 
ole mitään kolmeakymmentä-yhtä tai kahtakymmentä-kahdeksaa päivää, vaan 
tarkalleen kolmekymmentä päivää jokaisessa kuussa. 
84. Meidän profeetallinen kalenterimme antaa meille 360 päivää vuodelle, 
niinkuin me nyt käytämme sitä Kirjoituksissa. Silloin meillä on tarkalleen 483 
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183. 2.Tess. 2:3 - 4... Katsokaamme mitä Paavali sanoo tässä siitä, kun tuo 
suuri Pyhä Henki oli tämän suuren Herran profeetan yllä, nähkäämme mitä hän 
sanoo siitä viimeisissä päivissä. 2.Tess. 2. luku. Hyvä on, aloittakaamme 3. 
jakeesta. Lukekaamme se nyt. Kuunnelkaa tarkasti, jokainen. Kuinka moni 
uskoo että Paavali oli täytetty Pyhällä Hengellä? Tarkatkaa tätä tässä. 
 Älkää..antako kenenkään pettää itseänne millään tavalla: sillä tuo päivä 
ei tule, paitsi kun tulee pois lankeaminen ensin,...(Hän yrittää saada pois 
heidän mielestään sen, että Hän tulisi juuri silloin. Hiinpä täytyy olla 
seurakunnasta poislankeaminen ensin, näettekö, täytyy tulla tähän Laodikean 
ajanjaksoon.)... ja tuo synnin mies on paljastettu,... (Tuo synnin mies, ei usko 
Pyhään Henkeen - epäusko.) ...on paljastettu, kadotuksen poika; (Kuten Juudas 
oli, seurakunnan rahastonhoitaja.) 
 Joka vastustaa ja korottaa itsensä yläpuolelle kaiken mitä kutsutaan 
Jumalaksi, tai mitä palvotaan; niin että hän niinkuin Jumala istuu Jumalan 
temppelissä ,... (Veli, onko maanpäällä yhtään henkilöä vatikaanin 
ulkopuolella joka tekee sen? Missä se on?)... näyttäen itsensä että hän on 
Jumala. 
184. Menkää tänne Ilmestyskirjan 17. lukuun, ja se osoittaa että tuo kaupunki 
istuu seitsemällä kukkulalla. Ja tuon pedon luku on 666. Roomalaisin 
numeroin kirjoitettu-na 666 on “Vicarivs Filii Dei”, mikä merkitsee “Jumalan 
Pojan sijasta,” se on kirjoitettuna paavin valtaistuimella, Siellä on tuo 
kolminainen kruunu, olen itse nähnyt sen, olen seissyt niin lähellä sitä kuin 
käteni on kasvoistani, tällä tavalla, ja minä olen itse nähnyt tuon 
kolmikerroksisen paavin kruunun siellä Vatikaanissa, seisoin siellä 
katselemassa sitä, ollakseni varma että tiedän mistä puhun. Hän korottaa itsen-
sä yläpuolelle kaikkea sitä mitä kutsutaan Jumalaksi, yläpuolelle kaikkia 
jumalisia miehiä. Hän on pyhin niistä kaikista. Hän istuu Jumalan temppelissä, 
näyttäen itsensä että hän on Jumala, antaen anteeksi syntejä maan päällä ja niin 
edelleen, tiedättehän . Varmasti. 
185. Paavali sanoi että pois lankeamisen täytyy tulla ensin, ja tuo kadotuksen 
poika paljastetaan. Ettekö te muista, että, kun minä vielä olin teidän kanssanne, 
minä kerroin teille nämä asiat? 
186. No niin, mitä hän tulee tekemään? Kuvan pedolle, 2.Tess. Kuulkaa nyt. 
Kuun nelkaa tarkasti, todella tarkkaavaisesti nyt. Seurakunta jo tunsi paavin 
tulemisen. Mitä se on? Se tiedettiin jo Paavalin seurakunnan ajanjakson 
lopulla. He olivat näh neet tämän Nikolaiittain asian nousevan esiin; he 
aikoivat tehdä jonkun pyhäksi mie heksi. Miksi? Paaviksi. Maailmallisuus ja 
ylhäisö oli hiipinyt sisälle seurakun taan, muuttaen palvonnan järjestyksen. 
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176. Huomatkaa nyt tässä. Viikon keskellä - kolmen ja puolen vuoden 
kuluttua, hän rikkoo liiton ja lakkauttaa uhrin, jonka he ovat aloittaneet... 
Koska he tulevat sanomaan, “Katsokaahan nyt, te olette kaikki kirkkoja; teidät 
voidaan ottaa tähän pedon kuvaan. Meillä tulee kaikilla olemaan yhteys 
keskenämme. Me tulemme hävittämään Kommunismin. Me tulemme 
pyyhkäisemään Kommunismin kokonaan pois.” Näettekö? Ja he voivat tehdä 
sen. Ja he tulevat tekemään sen. 
177. Mutta tarkatkaa nyt. He asettavat päivittäisen palvonnan - ja uhraaminen 
on tuleva takaisin kaupunkiin senjälkeen kun temppeli on uudelleenrakennettu. 
Ja tämä ruhtinas, joka on tuleva keskellä tätä viikkoa, tulee rikkonaan liittonsa 
ja lakkauttamaan uhrin - niinkuin sanoin, hän tulee hajoittamaan sen, ja se mitä 
hän teki, jatkuu 
178. edelleen loppuun asti. Ja huomatkaa tämä kauhistuksen levittäytyminen 
aiheuttamaan autioitumisen. Mitä on kauhistus? “Saastaisuus.” Tehdä autioksi, 
mitä se on? “Poistaa jotakin.” Levittämällä tätä, poistaa t ä -m ä . 
Ymmärrättekö? Levittämällä Rooman valtaa voittaakseen kaikki nukkuvat 
neitsyet, Juutalaiset ja kaikki... Me tulemme olemaan Roomalaisia, tai sitten 
emme ole mitään. Hän tulee rikkomaan liittonsa viikon keskellä. 
179. Kauhistuksen leviäminen... Se oli kauhistus Jeesuksen aikana, kun 
Rooma tuli sinne propagandansa kansaa - se tulee jälleen olemaan Rooma - se 
tulee jälleen olemaan kauhistus seurakunnalle. Tekemään autioksi, ja on 
jatkuva loppuun asti... Mitä hän tulee tekemään? Hän tulee jatkamaan sitä 
täydeliiseksi saattamiseen asti, joka on loppu. 
180. Nyt, Juutalaisuus, Roomalaisuus ja Protestautisuus, (se on, nukkuva 
neitsyt) liittyvät yhteen ja muodostavat Kirkkojen Liiton. Ja se tulee olemaan 
niinkuin Jeesus sanoi Matteus 24, ja mitä sanotaan Ilmestyskirja 13:14. 
Menkäämme Ilmestyskirja 13:14 ja nähkäämme kuinka... Minä olin merkinnyt 
sen tänne nähdäksemme mitä 13:14. Hyvä on. 

Ja pettää ne jotka asuvat maan päällä niillä ihmeillä joita sillä oli valta 
tehdä... (lujittaen kirkkonsa yhteen) ...pedon nähden; sanoen heil-1 e 
jotka maan päälla asuvat, että heidän pitäisi tehdä kuva pedolle, jossa 
oli miekanhaava, ja joka eli. 

181. Me tiedämme ilman raitaan epäilyksen varjon, kuka tuo peto oli, tuo 
valta jolla oli kuolettaya miekanhaava, ja joka eli. Se oli kun Pakanallinen 
Rooma tapettiin ja paavillinen Rooma otti sen paikan - kun pakanallinen valta 
tapettiin ja paavillinen valta otti sen paikan. 
182. Jeesus Matteuksen 24 varoitti heitä siitä. “Kuva pedolle.” 
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vuotta, siinä se on - 483 vuotta. Tässä meillä on tarkka todiste profetiasta, 
tarkalleen totuus. Sillä käskyn antamisesta rakentaatemppeli, siihen asti kun he 
hylkäsivät ja tappoivat Hänet vuonna A,D. 33 - kun Kristus tapettiin, on 
tarkalleen 483 vuotta. Nyt, käskyn antamisesta jälleenrakentaa Jerusalem, sille 
oli määrätty seitsemän viikkoa, joka tarkoitti neljääkymmentä-yhdeksää 
vuotta, ja se oli naulankantaan. Sitten temppelin rakentamisesta Messiaaseen 
oli 434 vuotta ja 434 plus 49 tekevät tarkalleen 483 vuotta. Se osuu tarkalleen 
naulan kantaan - päivälleen. Aarneni Siinä se on teille. 
85. Messias, tuo Prinssi tulisi. Näettekö? Seitsemän kertaa 63 on 483 vaotta 
tarkalleen; se osui naulan kantaan. Niinpä me silloin tiedämme Kirjoituksen 
olevan tarkalleen oikeassa. Tässä se on. Mutta katsokaahan, kaikki nämä... 
86. Kun Jumala hävitti maailman vedenpaisumuksessa, Hän muutti 
astronomisen päivän ja salli Roomalaisten tulla ja tehdä oman kalenterinsa, 
joko hyppää sinne ja tänne. Ja jopa suuressa tietosanakirjassa jota olen 
lukenut... 
87. Asiasta toiseen, veli Kenny Collins, onko hän rakennuksessa tänä 
aamuna, veli Kenneth Collins? Tiedätkö kun sinä lähetit minulle tuon suuren 
tietosanakirjan? Muistatko sitä? Sinä lähetit niitä minulle melkein 
autokuormallisen. Minä ajattelin, “Mitä maailmassa minunkaltaiseni vasta-
alkaja voisi tehdä kaikella tuolla?” Tiedätkö että Herra johdatti sinua Kenny. 
Se on mistä sain tietoni, tuon “ajan” jota tutkin, sain sen tuosta vanhasta 
tietosanakirjasta. Ja Becky käyttää niitä koulussa. Minulla on ne 
työhuoneessani alakerrassa. Ja minä menin sinne ja tarkistin sen siitä, ja löysin 
sen tarkalleen”, siellä oli piirrettynä kaikki kalenterit ja ajat mitä milloinkaan 
on ollut. Näettehän? Niinpä meillä nyt on se. 
88. Siellä on kalenterin mukaan tarkalleen 483 vuotta käskyn antamisesta 
rakentaa temppeli, siihen aikaan asti jolloin Prinssi, Messias hyljättiin, se tekee 
tarkalleen 483 vuotta. 
89. Nyt te näette että me käytämme tätä samaa kalenteria täällä lopussa, 
koska jos Jumala käytti tätä kalenteria täällä, niin silloin Hänen täytyy käyttää 
sitä koko ajan kautta Raamatun. Onko se oikein? Jumala ei muutu. Niinpä jos 
seitsemän viikkoa oli neljäkymmentä-yhdeksän vuotta, silloin seitsemän 
viikkoa on jälleen neljäkymmentä-yhdeksän vuotta. Yksi viikko on seitsemän 
vuotta, niinpä se on aivan täydellistä. Ja jos se osui tarkalleen naulankantaan 
siellä, se tulee jälleen osumaan tarkalleen naulan kantaan. Aamen! Se saa 
minut kiihtymään. Minä rakastan sitä kun tiedän mistä puhun. 
 Kuten tuo vanha mies siellä Kentucyssa sanoi, “Minä haluan kuulla 
jonkun puhuvan, joka tietää mistä hän puhuu.” 
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 Minä sanoin, “Minä myös.” 
 Hän sanoi, “Se on se mikä on vikana teillä saarnaajilla. Te ette tiedä 
mistä te puhutte.” 
90. “Hyvä on,” minä sanoin, “minä arvostan kohteliaisuuttasi, mutta on 
joitakin asioita joista me tiedämme mitä me puhumme.” Minä tiedän että olen 
syntynyt uudestaan, Minä tiedän siirtyneeni kuolemasta Elämään. Minä tiedän 
että on olemassa Jumala, koska olen puhunut Hänelle. Ja Hän on puhunut 
minun kauttani, ja puhunut minun kanssani, ja puhunut muille, ja Hän on 
kertonut minulle muista; ja minä tiedän että Hän on Juma-l-i.. Se on totta. Hän 
oli niin hienotunteinen että hän tuli alas ja antoi ottaa valokuvan Itsestään 
minun kanssani, niin ettei edes tieteellinen maailma voi kieltää sitä. Ja minä 
tutkin Kirjoitusta ja näin että se oli tarkalleen se minkä tuli täyttyä tässä 
surakunta ajanjaksossa - tarkalleen se mitä tapahtuu. Niinpä minä tiedän että 
me olemme täällä. Aarneni 
91. Niinpä me emme ehkä ole koulutettuja; me emme ehkä ole korkeassa 
asemassa olevia ihmisiä ja muuta sellaista; me emme ehkä ole kuuluisuuksia, 
mutta me tunnemme Jumalan. Me tunnemme Hänet Pyhästä Hengestä, joka 
pysyy sanasta sanaa Kirjoituksessa. Me tiedämme että se on totta. Me elämme 
viimeisessä päivässä. 
92. Muistakaa nyt, että profeetallinen vuosi on 360 päivää 
vuodessa...Katsokaa kaikkea muuta. Niinkuin jotkut teistä voitte ymmärtää, 
jopa luonnon toimintaa naisissa. Näettekö? Kolmekymmentä päivää... 
Katsokaahan, koko luonto on sillä tavalla. Ei mitään kolmeakymmentä-yhtä ja 
kahtakynmentä-kahdeksaa, vaan tarkalleen kolmekymmentä päivää 
kuukaudessa. Profeetallisen kalenterin mukaan se oli tarkalleen 483 vuotta. 
93. Meillä on tarkka todiste tuon profetian paikkansapitävyydestä - se oli 
tarkalleen oikea. Mutta kaikki mitä oli profetoitu tapahtuvaksi tuossa 
seitsemässäkymmenessä viikossa, ei kuitenkaan tapahtunut silloin, joten se on 
nyt jätetty viimeisiä päiviä , varten. 
94. Nyt te Helluntailais veljeni ja te Jehovan Todistaja veljeni, käsitättekö 
te... Käsitättekö-te missä nuo 144,000 ilmestyvät? Tiedättekö te missä kaikki 
nuo Ilmestyskirjan ihmeet tapahtuivat? Ne ovat Juutalaisten ajanjaksossa, 
eivätkä meidän. Meidän ajanjaksossamme siitä ei puhuta mitään, on vain 
Seurakunnan valmistautuminen ja pois meneminen. Varmasti, Jumalan 
Voimalla me voimme tehdä ihmeitä ja urotekoja, me tiedämme sen. Mutta 
todellinen asia oli täällä Juutalaisille - tarkoitan tuota todellista ihmeitä tekevää 
voimaa. 
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tappamaan heidät Ja kaikki kansakunnat tulevat vihaamaan heitä - viikon 
keskellä - koska he olivat nostaneet esiin tuon suuren voimallisen 144,000 
joukon. Heillä oli Pyhä Henki, ja veli, te puhutte ihmeiden tekemisestä, he 
tekivät niitä. He sulkivat taivaat, niin ettei satanut heidän profetoimisensa 
päivinä ja he löivät maata vitsauksilla niin usein kuin tahtoivat. He tulevat 
antamaan noille Roomalaisille vaikeat ajat, mutta lopulta heidät tullaan 
tappamaan. Meidän Jumalamme on kauhistuttava Jumala kun Hän on vihai-
nen. Mutta muistakaa, se tapahtuu Juutalaisten seitsemännessäkymmenennessä 
viikossa, ja Seurakunta on silloin Kirkkaudessa. Aarneni Hääateria on silloin 
meneillään. Kyllä! 
172. Huomatkaa nyt. Se on missä me näemme heidän tulevan takaisin 
Tuhatvuotisvalta-kunnan temppelipalvontaan, täällä Juutalaisten ajanjakson 
lopussa - tässä Hän tulee ratsastaen valkoisella hevosella, ja nuo jotka 
seurasivat Häntä ratsastivat valkoisilla hevosilla (hevonen kuvaa voimaa), 
puettuna valkoisiin, Hänen vaippansa oli kastettu vereen, ja Häntä kutsuttiin 
“Jumalan Sanaksi.” Hän tulee, mahtava Voittaja (kyllä vaan), pystyttämään 
Tuhatvuotisen Valtakunnan - Hän tulee temppeliin. Kunnia! Siellä Hän tulee 
kohtaamaan nuo 144,000. 
173. Nyt tuon seitsemännenkymmenennen viikon jälkeen... Tämä tapahtuu 
tämän seitse-uännenkymmenennen viikon kuluessa. Ja sen keskellä hän rikkoo 
liiton, koska hän tappaa nuo kaksi Helluntailais profeettaa (Kyllä vaan!) jotka 
lyövät maata. Ja pojat, Hän kiroaa tuon kirkon ja polttaa sen tulella. Me 
näemme että jopa laivamiehet seisovat etäämpänä ja nauravat sitä viimeisen 
kerran, sanoen, “Tuo suuri moraaliton Rooman kaupunki, sen loppu tuli 
yhdessä tunnissa.” Se oli räjäytetty kappaleiksi. Jumala tietää kuinka tehdä 
asiat. Ja yksi Enkeleistä katsoi sitä ja sanoi, “Jokaisen Kristuksen marttyyrin 
veri löytyi hänestä,” hänen petollisuutensa vuoksi, orkanisoiduttu-aan ja 
tehtyään kaikkia näitä asioita, saastuttamalla seurakunnan, tuomalla nuo asiat 
sinne. Ja ne jotka yrittivät ylläpitää seurakuntaa ja tuoda heidät ulos sieltä, 
heidät tapettiin marttyyreina. Kunnia! Oi, en tiedä. Minusta tuntuu kuin 
haluaisin matkata eteenpäin. 
174. Ettekö te olekin iloiset vaeltaessanne Auringonvalossa? Missä me 
olemme veljet? Viimeisessä tunnissa! Se saattaa tapahtua milloin tahansa! 
I75. Sanoma on kulkenut viimeiselle seurakunnalle; seurakunta on hyljännyt 
Kristuksensa. Juutalaiset ovat kotimaassaan. Uusi kaupunki on rakennettu. 
Mitä he odottavat? Messiaan tulemusta. Milloin se tulee olemaan? Minä en 
tiedä. Kun tuo Kivi iskee tuota kuvapatsasta, Seurakunta on mennyt. Silloin se 
on kaikki ohitse. 
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sitten he suuttuvat näihin profeettoihin, ja itseasiassa tappavat heidät. Onko se 
oikein? Ja heidän ruuniinsa makaavat sen kaupungin kadulla jota hengellisesti 
kutsutaan Sodomaksi, ja jossa meidän Herramme ristiinnaulittiin, se on 
Jerusalem. Onko se oikein? Ja he tulevat makaamaan siellä kolme päivää ja 
yötä, jonka jälkeen elämän henki on tuleva heihin, ja he nousevat ylös ja 
menevät kirkkauteen. Kymmenes osa kaupunkia kukistui siihen aikaan. Onko 
se oikein? Keskellä tätä viimeistä viikkoa näistä seitsemästäkymmenestä. 
169. Kun Seurakunta menee ylös, silloin tämä kirkkojen liitto, nukkuvat 
neitsyet -Methodistit, Baptistit, Presbyteerit ja penseät Helluntailaiset - kaikki 
ne yhdessä muodostivat tämän liiton, jota varten heillä on jo nyt oma suuri 
hallintoelimensä... Ja kun he tekevät sen, he tulevat tekemään liiton... Tämä 
uusi paavi joka heillä nyt on, haluaa tuoda heidät kaikki yhteen. Ettekö te voi 
nähdä että tuo asia on ottamassa muotoa? Hän tulee puhumaan siitä ja tuomaan 
heidät kaikki yhteen - satoihin ja satoihin ja satoihin vuosiin - tuhanteen tai 
kahteentuhanteen vuoteen sitä ei ole tehty. Mutta nyt, hän on tuova heidät 
kaikui yhteen ja muodostava kirkkojen liiton, ja siellä Juutalaiset tulevat 
hyväksymään sen. Oi, kunnia halleluja! Kunnia olkoon Jumalallenne joka elää 
aina ja iankaikkisesti. Siinä se on teille! Nyt veli, se on niin yksinkertaista että 
pieni lapsikin voisi nähdä sen. Tämä kirkkojen liitto tulee tuomaan Juutalaiset, 
Protestantit ja Katoliset kaikki yhteen. Ja muistakaa... 
170. Mitä nämä kaksi profeettaa tulevat tekemään kun he tulevat? Tämä peto, 
tämä ruhtinas joka hajoittaa pyhän kansan voiman, mitä hän tulee tekemään? 
Hän tulee rikkomaan liittonsa heidän kanssaan kolmen ja puolen vuoden 
jälkeen. Hän tulee karkoittamaan heidät. No niin, ihmiset ajattelevat että se on 
Kommunismi. Se on vain siksi ettei Jumalan Henki ole vielä toiminut teidän 
kanssanne. Se ei ole kommunismi, vaan uskonto. Raamattu sanoo sen olevan 
niin lähellä että se pettäisi jopa valitutkin jos se olisi mahdollista. Jeesus sanoi 
niin. Katsokaahan, me olemme viimeisessä. 
171. Nyt nämä kaksi profeettaa, mitä he tulevat tekemään? Ne ovat Mooses 
ja Elia jotka tulevat nousemaan näyttämölle. He tulevat kertomaan noille 
Juutalaisille heidän erehdyksensä. Ja tuosta Juutalaisten joukosta joka siellä on 
nyt, on tuleva nämä 144,000, jotka Jumala tulee kutsumaan ulos näillä 
kahdella profeetalla...Mitä se on? Tämän Pakana Seurakunnan Elian Henki, 
tulee siirtymään suoraan tuolle Juutalais seurakunnalle, menevä sinne ja 
kusuva Mooseksen mukaansa. Halleluja! Näettekö sitä? Ja hän tulee 
saarnaamaan sanan Helluntai sanoman noille Juutalaisille, jotka hylkäsivät 
 Messiaan. Aamen! Näettekö te sitä? Se tulee olemaan sana Helluntai 
sanoma jonka nämä Juutalaiset tulevat saarnaamaan takaisin heille. Ja he 
tulevat vihaamaan noita Juuta-laisia niin paljon että he lopulta tulevat 
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95. Noita 144,000 ei näy Ilmestyskirjan 3:ssa luvussa, ne ovat siitä 
eteenpäin Kirjoituksissa. Ja me näemme että kaikkien näiden asioiden tuli 
tapahtua tässä seitse-uässäkymiaenennessä viikossa, viimeisessä viikossa. Nyt 
jos Juutalaisilla jo on ollut kuusikymmentä-yhdeksän viikkoa, ja he ovat 
eläneet ne tarkalleen sillä tavalla kuin Jumala sanoi että he tulisivat tekemään, 
ja se tapahtui tarkalleen sillä tavalla kuin Jumala oli sen sanonut, silloin on 
vielä yksi viikko lisää luvattu Juutalaisille. No niin, veljet, Valmistautukaa. 
Näettehän? Kuunnelkaa kuinka lähellä me olemme. Viimeinen viikko - 
seitsemän vuotta.... 
96. Ymmärtääkö jokainen nyt tähän asti? Ymmärtääkö jokainen tähän asti, 
että se on täydellisesti totuus, että ne ovat Raamatun mukaisesti profeetallisia 
vuosia? 
97. Nyt me olemme tulleet tähän, missä he hylkäsivät Messiaan - Messiaan 
hylkäämiseen viimeisellä viikolla. 
98. Minä haluan, nyt pysähtyä tähän hetkeksi ja selittää tämän. Että kun he 
hylkäsivät Messiaan, oli tietenkin se kun he hylkäsivät Jeesuksen Pelastajana 
ja ristiinnaulitsivat Hänet. Te muistatte kuinka Raamattu täällä sanoi: “Ja 
Hänet tapetaan, mutta ei Itsensä tähden, Messias, tuo Prinssi...” Ajatelkaa nyt 
kuinka tarkkaan tuo profetia osui kohdalleen. Minä haluan saada tämän 
uppoamaan syvälle teihin, että jos tuo profetia osui tarkalleen, päivälleen, 
tarkalleen sillä tavallakuin sen sanottiin tulevan olemaan, niin silloin myöskin 
nämä viimeiset seitsemän vuotta tulevat olemaan tarkalleen Kirjoituksen 
mukaisesti. 
99. Muistakaa nyt, Hänet, Messias tapettiin. Juutalaiset tappoivat Hänet ja 
Jumala lakkasi toimimasta heidän kanssaan. He eivät menneet yhtään 
pidemmälle. Ja sitten Rooman Valtakunta hajoitti heidät. Ja oletteko 
huomanneet tässä piirroksessani... Haluan teidän saavan tämän nyt ja piirtävän 
sen. Huomaatteko tämän paikan johon olen piirtänyt ristin? Se on paikka jossa 
he hylkäsivät Hänet. Mutta aika jatkui hieman pidemmälle. Näettekö? Miksi? 
Noin neljäkymmentä vuotta myöhemmin tuo Roomalainen kenraali Tiitus 
hävitti Jerusalemin, ja hajoitti ihmiset kaikkialle maailmaan. 
100. Katsokaahan, Tiitus 40 vuotta myöhemmin... Niinpä itseasiassa 
Juutalaisten aika ulottui... Jumala ei kuitenkaan toiminut heidän kanssaan. Hän 
toimi heidän kanssaan vain siihen asti kunnes he hylkäsivät Kristuksen. Sitten 
kun he ristiinnaulitsivat Kristuksen, he huusivat, “Olkoon Hänen verensä 
meidän ja meidän lastemme yllä,” ja siten se on ollut siitä alkaen. Mutta 
ennenkuin heidät hajoitettiin... Kuulkaa! Oi veli! Mutta ennenkuin heidät oli 
hajoitettu kaikkialle maailmaan, siihen kului Jumalalta noin neljäkymmentä 
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vuotta repiä maahan temppeli ja hajoittaa heidät. Mutta Jumala ei enää 
toiminut heidän kanssaan. Hän alkoi toimia Pakanain kanssa. Te tiedätte sen - 
ymmärrättekö sen nyt? Tässä alkavat meille seurakunta ajanjaksot, Pakanain 
aika, ja Jumala on poissa Juutalaisilta. 
101. Nyt kallis lähetyssaarnaaja veljeni, sinä kallis veljeni joka olet täällä jos-
sakin, tämä on se mitä haluan sinun käsittävän ja ymmärtävän. Katsohan, 
Jumala lakkasi toimimasta Juutalaisten kanssa juuri siellä, koska Jumala toimii 
Israelin kanssa aina kansana. Me kaikki tiedämme sen. Israel on kansa. 
Pakanat ovat ihmisiä. Ja Hänen täytyi ottaa ihmisiä Pakanoista Omalle 
Nimellensä. Me tulemme siihen muutamassa minuutissa. 
102. Mutta nyt, tässä Seitsemässä Seurakunta Ajanjaksossa, jonka olemme 
käyneet lävitse, tässä Pakanain ajassa, Kristuksen ristiinnaulitsemisesta 
seurakunta ajanjaksojen loppuun - me olemme käyneet sen kaiken lävitse. Nyt 
me olemme tulossa paikkaan jossa me voimme mennä noihin Seitsemään 
Sinettiin, Seitsemään Vihanmaljaan, Seitsemään Pasuunaan, ja kaikki mitä se 
laivaa yhdessä, kaikki toiminta Juutalaisten kanssa, ja Jumalan tuomio 
ihmisille maan päällä, ja tuo jäännös... 
103. Muistakaa nyt, tässä suuressa ahdistuksen ajassa tulevat miljoonat 
Pakanat kuolemaan, nuo jotka hylkäsivät morsiamen - tuo naisen siemenen 
jäännös, nukkuva neitsyt. He ovat menevä suoraan sen lävitse. Se on aivan 
yhtä selvää kuin tämä seitsemänkymmentä viikkoa, aivan yhtä selvää. He 
tulevat menemään sen lävitse. Niinpä jos teillä ei ole Pyhää Henkeä,silloin 
teidän on parasta tulla Siihen niin nopeasti kuin voitte. Me olemme lopun 
ajalla. 
104. Huomatkaa nyt nämä Seitsemän Seurakunta Ajanjaksoa. Minun ei 
tarvitse mennä niiden lävitse, koska meillä on ne ääninauhoilla; ja niitä ollaan 
tekemässä kirjoiksi ja kaikkea, mutta tästä ajasta Jumala ei koskaan sanonut 
että tulisi olemaan niin ja niin monta päivää, niin ja niin monta tuntia, tai niin 
monia vuosia. Hän ei sanonut siitä yhtään mitään; Hän sanoi, “Kunnes 
Pakanain ajanjakso on päättynyt,” Jerusalem olisi Pakanain tallattavana siihen 
asti kunnes Jumala lakkaisi toimimasta Pakanain kanssa. 
105. Me näemme nyt että kautta näiden ajanjaksojen meillä on ollut Pyhä 
Henki, joka sieltä Kristuksen hylkäämisestä alkaen... Jumala näytti 
Johannekselle tarkalleen mitä tulisi tapahtumaan Pakanain aikana. Nyt, meille 
ei ole rajoitettu mitään aikaa, niin-kuin Juutalaisille, mutta meille on annettu 
merkki. Meillä on tienviitta. Mutta Jumala teki Juutalaisille aivan tarkalleen 
Liitä Hän sanoi että Hän tulisi tekemään noina 483 vuotena, noina 
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l63. Me olemme kotimaassamme. Juutalaiset ovat kotimaassaan. Me olemme 
ajanjakson lopussa, valmiina ylöstempausta varten. Ylöstempaus tulee, 
Seurakunta meneeylös, meidät temmataan ylös kohdataksemme Hänet ilmassa. 
Me kaikki tiedämme sen. Tuo Kivi joka hakattiin irti vuoresta on valmis 
tulemaan millä hetkellä tahansa. Ja kun Se tulee, mitä Se tekee? Se päättää 
Pakanain ajanjakson. Siiloin on kaikki ohitse ja Jumala lakkaa täydellisesti 
toimimasta heidän kanssaan. “Hän joka on saastainen, ol-ko.on saastäinen yhä; 
hän joka on “yhä, olkoon yhä pynä.” Näettekö? Mitä Hän tekee silloin? Hän 
ottaa Seurakuntansa, Pyhällä Hengellä täytetyn Seurakunnan. 
164. Mitä ovat nuo saastaiset? Ne ovat nukkuva neitsyt ja muut, jotka tulevat 
tuomiolle täällä aivan lopussa, ja ne tulemme ottamaan sen toisessa 
piirroksessa kun tulemme jatkamaan tämän kanssa, kuinka he tulevat ylös 
Valkoisen Valtaistuimen Tuomiolle, ja heidän täytyy tulla lunastettujen 
tuomittaviksi. Paavali sanoi meille ettemme veisi asiaa oikeuteen, koska pyhät 
tulevat tuomitsemaan maailman. Se on oikein. He olemme lopun ajassa, aivan 
varmasti. 
165. Ja keskellä tätä viikkoa.... No niin, jos meillä jo on ollut 
kuusikymmentä-yh-dek3än viikkoa ja sitten meillä on Pakanain ajanjakso, jo 
me tiedämme devamme sen lopussa, silloin on jäljellä enää yksi viikko 
Juutalaisia varten. Onko se oikein? Ja se on tarkalleen seitsemän vuotta. Jos 
nämä olivat seitsemän vuotta, silloin tämäkin on seitsemän vuotta, Koska Hän 
sanoi, “Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi.” Hiinpä me 
tiedämme että meillä on seitsemän vuotta Juutalaisia varten. onko se totta? 
Katsokaa nyt sitä. Jos on jotakin kysyttävää, niin haluan tietää sen. 
166. Ja keskellä viikkoa - keskellä tätä Juutalaisten viikkoa - joka on kolme 
ja puo-1i vuotta - antikristus, tuo ruhtinas joka on tuleva... Ja muistakaa, hän 
tulee Koomasta. Tuo ruhtinas joka on tuleva, mikä hän on? Paavi, ruhtinas 
ihmisten keskuudessa, joka on tuleva... Tulee nousemaan Faarao joka ei tunne 
Joosefia. 
167. Nyt te Protestantit sanotte, “Hyvä on, siinä se on.” Mutta hetkinen vain. 
Me näemme että Protestanteilla on orkanisaatio, he muodostavat kirkkojen 
liiton, pedon kuvan, ja menevät yhteen heidän kanssaan. Ja me näemme että 
Juutalaiset ovat kutsutut tähän liittoutumaan. Kyllä vaan! Ja he tulevat 
liittymään siihen. Ja Raamattu sanoo että he tekivät niin. 
168. Ja hän tekee liiton heidän kanssaan, ja seitsemännenkymmenennen 
viikon keskellä hän rikkoo - antikristus rikkoo liittonsa Juutalaisten kanssa - 
“sinun kansasi” kanssa. Miksi? Nyt kun te luette Ilmestyskirja 11, että Hän 
tulee lähettämään kaksi profeettaansa, ja he tulevat profetoimaan tuon ajan. Ja 
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virtoja. Se on kaikkein kaunein paikka mitä koskaan olette nähneet. Heillä on 
kaupunki rakennettuna siellä. Heillä on siellä kastelukanavansa. Heillä _on 
paras maa mitä maailmassa on. Ja me näemme että kuolleessa meressä on 
enemmän kemikaaleja, kun tarvitaan maailman ostamiseen. 
158. Kaikki tipahti suoraan heidän käsiinsä. Kuinka he tekivät sen? Siten että 
Hitlerin sydän kovetettiin; Mussoliinin sydän kovetettiin; aivan niinkuin 
Faaraon sydän kovetettiin, ja heidät ajettiin takaisin tuohon maahan. Ja 
neljäkymmentä vuotta he nyt ovat palanneet tuohon maahan. Ja siellä he nyt 
ovat odottamassa. 
159. Pakana seurakunta on Laodikean ajanjakson lopussa. Jos Juutalaiset 
ovat jo kotimaassaan ja Pakanain luopumus on jo tapahtunut, ja meillä on sen 
kaltainen Presidentti niinkuin meillä on, ja kansa on niin hajallaan kuin meillä 
on, meillä on atomi-poamit lähtötelineissään, meillä on seurakunta joka on 
haalea, meillä on Seurakunta joka koostuu ihmisistä jotka ovat tulleet yhteen, 
meillä on palvelus tehtävä joka on Jeesuksen Kristuksen palvelustehtävän 
kaltainen, vastaanottamaan tuo Kivi, kun Hän tu-lee, niin mitä silloin on enää 
jäljellä minkä tulee tapahtua? Se voi olla millä hetkellä tahansa! Mitään muuta 
ei ole jäljellä. Me olemme lopunajassa! Oi, kunnia! En tiedä kykenenkö 
pääsemään tuohon Riemuvuoteen asti vai en, mutta joka tapauksessa haluan 
antaa teille osan siitä. 
160. Kuulkaa. Kuinka monet voivat nähdä sen nyt? Näettekö missä Kirjoitus 
todistaa että nuo seitsemän viikkoa olivat neljäkymmentä-yhdeksän vuotta? 
Näettekö te että nuo kuusikymmentä-kaksi vuotta olivat 434 vuotta? Näettekö 
kuinka kuusikymmentä-yh-deksän viikkoa oli 483 vuotta... Te näette missä 
tämä Prinssi tapettiin. Te näette että kului neljäkymmentä vaotta Juutalaisten 
lopulta tulla sille paikalle, johon Jumala sanoi heidän tulevan. 
161. Katsokaa tänne kuinka Pakanain ajanjakso on kulkenut kaiken sen 
lävitse, niinkuin Raamattu sanoi sen tekevän. - Mitä Raamattu sanoi että se 
tulisi tekemään, ja on tullut nyt tähän viimeiseen ajanjaksoon, ja 
neljänkymmenen vuoden aikana ovat Juutalaiset palanneet takaisin 
valmistautuen Jumalaa varten, aivan sanoin kuin alussa. He menivät ulos sillä 
tavalla ja he tulevat sisään sillä tavalla. Ja Israel on takaisin kotimaassaan. 
162. No niin, milloin Jumala tulee aloittamaan heidän viimeisen viikkonsa? 
Malloin? Se voi olla tänään. Se voi olla ennen auringonlaskua. Jumala tulee 
julistamaan sen. Milloin se on, minä en tiedä. Minä vain ihmettelen. Mutta 
tulen tuomaan tähän jotakin muutaman minuutin kuluttua, enkä tiedä tuletteko 
te uskomaan sitä tai ette. Mutta minun on pakko sanoa se joka tapauksessa. 
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kuutenakymmenenä-yhdeksänä viikkona. Ja yksi viikko on jäljellä, yksi viikko 
on vielä määrätty. 
106. No niin, me emme voi sovelluttaa sitä tähän, koska tämä on Pakanain, 
Seurakunnan aika. Kuinka monet ymmärtävät sen? Tämä on Ilmestyskirjan 
1:stä luvusta kolmanteen lukuun, Laodikean ajan loppuun. Me näemme 
tarkalleen kuinka se oli seurakuntamaailma kokonaisuudessaan - Jumala ei 
koskaan sisällyttänyt siihen syntistä, joka ei halua pelastua. Mutta seurakunta 
maailma oli kokonaan valkoinen, ja sitten tulivat Nikolaiitat jotka halusivat 
muodostaa orkanisaation. Kuuluisuus tulivat siihen. Tämä tapahtui Ni-keassa, 
Roomassa, jossa heillä oli Nikean Kirkolliskokous. Ja mitä he tekivät? He 
orkanisoivat seurakunnan, joka sitten alkoi vainota Kristittyjä. Sitten 
seuraavassa seurakunta ajanjaksossa, Kristillisyys, joka perustui Pyhän 
Hengen Kasteeseen, oli melkein kokonaan pyyhkäisty pois. 
107. Mutta sitten niinkuin te tiedätte, minä menin takaisin historiassa, ja otin 
Nikealaiset Isät, ja Esi-Nikealaiset Isät, ja kaikki seurakunnan historiat, ja 
useimmat vanhoista käsikirjoituksista joita voin löytää, ja joka ainoa niistä 
todisti teille että tuo Seurakunta josta Jumala puhui, ei ollut tuo orkanisoitunut 
Katolinen Kirkko, eikä mikään muukaan orkanisaatio. ...Ja kaikki nuo 
ajanjaksojen tähdet olivat miehiä jotka opettivat Pyhän Hengen Kastetta, ja 
kastetta Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja Jumalan Hengen tulemista, ja 
kielilläpuhumista, ja kielten tulkitsemista, parantumisia ja ihmeitä ja merkkejä. 
Se on Jumalan säädös. Hän ei voi muuttaa mieltänsä ja sanoa, “Tämä on 
Minun ajatukseni seurakunnasta, apostolisesta seurakunnasta. Mutta nyt olen 
muuttanut mieleni ja se on arvohenkilöiden seurakunta.” Jumala ei muutu! Se 
on yhä Pyhä Henki. 
108. Ja me tarkkasimme sitä ja näimme Jumalan luonteen - ja kuinka Hän 
sitten täyttää Oman Kirjoituksensa, ja sitten me otimme historian ja osoitimme 
kuinka se osui naulankantaan, tarkalleen päivälleen, ajälleen, me näimme 
kaiken tapahtuneen mitä Jumala oli sanonut Johanneksen kautta, se tapahtui 
tuossa Pakanain ajanjaksossa. 
109. Nyt me löydämme itsemme ilman pienintäkään epäilyksen varjoa 
Laodikean ajanjaksossa. Me tiedämme olevamme siitä. Me olemme tulleet 
Lutherin ajanjakson lävitse; me olemme tulleet Wesleyn ajanjakson lävitse; ja 
nyt me olemme Laodikean ajanjaksossa, viimeisessä ajanjaksossa. Ja me 
käsitämme että jokaisella noista seurakunnista oli sanansaattaja. Me näimme 
että Seitsemän tähteä Hänen kädessänsä olivat Seitsemän Hen-keä jotka 
lähtivät Jumalan edestä. Jokaisella seurakunnalla oli sanansaattaja. Ja me 
näemme Raamatusta mikä tuon sanansaattajan luonne tulisi olemaan, ja sitten 
me otamme historiasta esiin miehen jolla oli tuo luonne, ja me tulimme 
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näkemään että hän oli sanansaattaja tuolle seurakunta ajanjaksolle. Sitten me 
näemme mitä tuo henki tuossa miehessä teki. Ja me näemme että hän oli 
Pyhällä Hengellä täytetty pyhä, kuten pyhä Iranaeus ja pyhä Columbus, ja 
kaikki nuo Hengellä täytetyt miehet. Ja me tiedämme Kirjoituksen mukaan että 
tuon tyyppisen hengen tuli olla tuon tyyppisen miehen päällä juuri tuohon 
samaan aikaan. Joten siinä se on, eikä se voi olla väärin. Aamen! Kunnia 
Jumalalle! 
110. En tiedä, veli. Se tekee minulle enemmän kuin mikään mitä tiedän, 
koska se on Jumalan Sana Itse puhumassa. Kun minä kuulen Jumalan sanovan 
jotakin, minä sanon, “Aamen!” Niin se on. Se selvittää sen. Se on lopullista. 
Jumala sanoi niin. Siinä se on. No niin, jumala oli sanonut että se tulisi 
tapahtumaan sillä tavalla, ja sitten me löysimme sen historiasta Kirjoituksen 
mukaisesti. Me voimme lukea tästä seurakunta ajanjaksosta, mitä. se tulisi 
tekemään, mitä tulisi tapahtumaan, ja minkälainen sanansaattaja se tulisi 
olemaan tälle seurakunta ajanjaksolle: “Laodikean seurakunnan en- , kelille...”; 
Sardeen seurakunnan enkelille, Tyatiran ja kaikkien näiden muiden. . Ja me 
voimme mennä taaksepäin historiassa, ja löytää sieltä tuon seurakunnan 
sanansaattajan, ja me tulimme näkemään kuka hän oli. Niinpä me sitten 
piirsimme sen, ja panimme heidän nimensä kunkin alle, ja siellä ne ovat. 
Katsokaahan, me tiedämme että se osui tarkkaan kohdalleen. 
111. Ja me tiedämme että Jumala on aina ollut orkanisoitunutta uskontoa 
vastaan. Kyllä vaan! Hän sanoi, “Nikolaiitat joita minä vihaan.” Niko 
merkitsee “valloittaa.” tai “voittaa.” L a i t y - on maallikot, joka on 
seurakunta, ruumis. N i k o merkitsee “valloittaa, voittaa,” toisin sanoen, tehdä 
jostakin pyhä mies joka on toisten yläpuolella. Ke olemme kaikki lapsia ja 
meillä on yksi Kuningas, joka on Jumala. Meillä on vain yksi Pyhä , ja se on 
Jumala. Aamen! Ja Hän on meidän keskellämme Pyhän Hengen muodossa. 
Hän on tuo Pyhä. 
112. Nyt me voimme olla ehdottoman varmat, seuratessamme Juutalaisten 
ajanjaksoa, että meillä on nuo kuusikymmentä-yhdeksän viikkoa tarkalleen 
historian mukaan, kalenterin mukaan, Jumalan profeetallisen vuoden mukaan - 
me toimme profeetallisen kalenterin historian Vanhasta Testamentista Uuteen 
ja osoitimme että ne olivat tarkalleen samat. Näettehän? Ja nyt meillä on 
Pakana seurakunta järjestyksessä alusta alkaen viimeiseen päivään, ja me 
tiedämme elävämme viimeisissä päivissä. Aamen! Ymmärrättekö te? 
 Nyt jos me sitten elämme tässä viimeisessä päivässä, tämän ajanjakson 
lopussa, niin missä me silloin olemme? 
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151. Ja kun tämä vanha rabbi seisoi siellä ja näki tämän lentokoneen 
laskeutuvan... Nuo Juutalaiset siellä, niinkuin olette lehdistä lukeneet, käyttivät 
yhä puisia auroja. Ja kun he näkivät siellä lentokoneen, eivät he uskaltaneet 
mennä sitä lähelle. Silloin tuo vanha rabbi astui esiin ja sanoi, “Muistakaa 
profeettamme sanoneen, että kun me menemme takaisin kotimaahamme, 
meidät tullaan kuljettamaan takaisin kotkan siivillä.” 
 Kansakunnat hajoavat; Israel herää; 
 Merkit jotka profeetat ennustivat;  
 Me olemme tulossa tuohon seitsemänteenkymmenenteen viikkoon. 
152. Ajattelin itseäni seisomassa siellä, kun veli Pethrus lähetti sinne nuo 
pienet Uudet Testamentit, ja he lukivat ne. He sanoivat, “Hyvä on, jos tämä on 
Messias, antakaa meidän nähdä Hänen tekevän Profeetan merkin, joo kerran 
Hän ei ole kuollut, vaan elossa.” He sanoivat, “Jos Hän on noussut ylös ja elää 
Seurakunnassansa, niin antakaa meidän nähdä Hänen tekevän Profeetan 
merkin, ja me tulemme uskomaan Häneen.” Juutalaiset aina uskovat siihen. He 
tietävät että Messiaan tuli olla Profeetta. 
153. Ja seistessäni siellä veli Arganbrightin luona tuona päivänä, noiden 
Juutalaisten ollessa siellä, he sanoivat, “Tule meidän kansanne luo.” 
154. Minä sanoin, “Varmasti, tulen ilomielin.” Tein vain päätökseni liian 
nopeasti. Ja päästyäni Kairoon, Egyptissä... (Ensimmäinen nauhan puolikas 
päättyy epätäydellisenä. ) 
155. tuhansia johtajia. “Kerää heidät sinne ulos jonnekin tasangolle, ja me 
tulemme näkemään onko Hän yhä Profeetta vai ei. (Aamen!) Katsokaamme 
mitä Hän tulee tekemään.” Oi, se oli suoraan heidän käsissänsä, Se oli mitä he 
halusivat. Jos he voisivat nähdä sen, he tulisivat uskonaan sen. 
156. Niinpä mitä minä tein? Olin siellä Kairossa, lippu kädessäni, ja aikaa oli 
noin kaksikymmentä minuuttia koneeseen menoon. Jokin sanoi, “Ei nyt. 
Pakanain vääryyden malja ei ole vielä täyttynyt. Amorilaisten malja ei ole 
vielä täynnä. Pysy poissa sieltä!” Ajattelin ehkä vain kuvitelleeni sen, joten 
nenin lentokenttärakennuksen taakse ja rukoilin. Sanottiin, “Pysy poissa sieltä 
nyt.” Silloin vaihdoin lentolippuni ja menin jonnekin muualle. Minä en 
mennyt sinne, sillä tuo hetki ei ole vielä,tullut. 
157. No niin, minkä ajan Jumala on antanut noille Juutalaisille, - 
aloittaakseen toimimaan heidän kanssaan, en osaa sanoa. Minä en tiedä sitä. 
Kukaan ei tiedä sitä. Mutta kuulkaa. Jos Israel on jo kotimaassaan, se on jo... 
Kaikki kivet on noukittu, ja heillä on keinokastelukanavat ja vettä, ja kaikki 
mitä Jumala on luvannut, he ovat löytäneet sieltä kaivoja ja suuria avoimia 



30 
 
“Katso Minä lähetän sanansaattajani kasvojeni edellä...” Uskoisin että se on 
Matteus 11:6. Jostakin sieltä Matteuksen 11:sta luvusta te löydätte sen. 
147. Mutta näissä viimeisissä päivissä on Elian Henki tuleva Uimisten 
keskuuteen, ja hän on tekevä samoja asioita joita he tekivät siellä aikaisemmin. 
Hänen luonteensa tulisi olemaan samanlainen, Elian luonne; tämän henkilön 
luonne tulisi olemaan tarkalleen sama. Ja Sanoma tulee esiin yrittäen... Hän 
tulisi olemaan ihmisten vihaama. Hän tulisi vihaamaan huonoja naisia; 
raikastamaan erämaata; olemaan pahantuulinen, kiihoittuva kaveri, kuten Elia 
ja Johannes olivat. Ja me olemme nähneet kaiken tämän tapahtuvan. Jos meillä 
on ollut Sanoma, me näemme Kristuksen hyljättynä. Hänen täytyy 
kuulua yhteen näistä orkanisaatioista, tai te ette voi päästä niihin. Niinpä Hänet 
on heitetty ulkopuolelle. Näettehän? Kristus ei voi työskennellä heidän 
keskuudessaan. 
 He kysyvät, “Mikä sinä olet?” - “Kristitty 
 “Mihin kirkkokuntaan sinä kuulut?” - “En mihinkään.” 
148. “Silloin me emme voi käyttää sinua.” Näettekö? Hän, Kristus on 
hyljätty. Näettekö, hyljätty. Niin olivat myös Elia ja Johannes hyljättyjä. 
Vahingoittiko se heitä? Vahingoittiko se heidän Sanomaansa? He sanoivat, Oi, 
te jäykkäniskaiset.” lie todella vuodattivat sen heidän ylleen. He eivät 
pelanneet pj tään. He jatkoivat’ suoraan eteenpäin. Ja Jumalan Sanoma tulee 
kulkemaan suoraan eteenpäin huolimatta siitä mitä kuka tahansa sanoo, 
täydelliseksi saattamiseen, loppuun, asti, ja se mikä on määrätty tullaan 
vuodattamaan; me olemme lopussa... 
149. Me löydämme itsemme nyt ajasta, jolloin Juutalaiset ovat 
neljänkymmenen vuoden aikana olleet palaamassa takaisin omaan maahansa, 
Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen. Jumala ei koskaan toiminut Israelin 
kanssa, ennenkuin he olivat omassa maassaan. 
150. Muistatteko te sitä kun nuo Juutalaiset sieltä alhaalta muista kansoista 
olivat palaamassa takaisin, Look-lehdessä oli siitä artikkeli. Luin lehtileikkeitä 
jostakin uskonnollisesta lehdestä, siitä kuinka nuo lentokoneet menivät sinne 
noutamaan näitä Juutalaisia sieltä Iranista... No niin, he olivat todellisia 
Juutalaisia, niitä joilla ei koskaan ole ollut tilaisuutta. Veli, siellä ovat teidän 
144,000. Kun me tulemme Ilmestyskirja 11, te tulette näkemään heidät. Hän 
sanoi, “Siellä on kaksitoista tuhatta Gaadin sukukunnasta, kaksitoista-tuhatta 
Asserin sukukunnasta ja niin edespäin... Ja missä he kaikki seisoivat? Siinain 
Vuorella. Juutalaiset - takaisin kotimaassaan. Siellä he olivat, eikä se ollut 
tämä Wall Streetin epärehellinen joukko. Ei koskaan! Vaan todelliset 
Juutalaiset. 
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113. Huomatkaa,’tässä paljon aikaisemmin... Te näette tämän viivan 
piirrettynä tähän, osoittamassa aikaa jolloin Jumala toimi Juutalaisten kanssa. 
Sitten Hän ei toiminut heidän kanssaan, mutta Häneltä kului neljäkymmentä 
vuotta saada heidät siihen tilaan että hän voi saada heidät hävitetyiksi kaikkiin 
kansoihin. Koko matkan Pakanain päivien aikana, Hänen myös täytyi saada 
heidät siihen tilaan jossa Hiin voi saada Sanansa toteutumaan. Näettekö mitä 
tarkoitan? Jos ymmärrätte sen, sanokaa, “Aamen!” (Seurakunta sanoo, 
“Aamen!”) Haluan olla varma että te käsitätte sen. 
114. Nyt, mitä on tapahtunut? Katsokaa tämän viimeisen seurakunta 
ajanjakson loppua? Näettekö tämän pienen jatkon? Pakanain päivät ovat 
päättymässä. Ja viimeiset neljäkymmentä vuotta Juutalaiset ovat palanneet 
Jerusalemiin, mennen takaisin kotimaahansa. Näettekö missä me olemme? 
Tarvittiin neljäkymmentä vuotta Messiaan tappamisesta sii-henasti kun Tiitus 
tuli ja hävitti temppelin ja hajoitti Juutalaiset. Ja on ollut toiset neljäkymmentä 
vuotta jolloin Jumala on kovettanut kaikenkaltaisten Faaraoiden sydämet 
kaikkialla, ja ajanut Juutalaiset takaisin kotimaahansa. Mutta tänään he ovat 
jälleen kotimaassansa, ja Seurakunta on lopussa. Aamen! 
115. Huomatkaa! Juutalaiset ovat kotimaassaan ja ovat menossa takaisin... 
Jos te otatte kirjan “Maailmansodan vaientuminen”, sen toisen osan, niin te 
voitte lukea kuinka kenraali Allenby Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen, 
lensi Jerusalemin ylitse, ja valloitti sen, ja nuo Kristityt miehet marssivat 
Jerusalemiin paljastetuin päin; ja nuo Turkkilaiset antautuivat Allenbylle ilman 
laukaustakaan. Ja senjälkeen Jumala kovetti Mussolinin, Hitlerin, Stalinin ja 
muiden miesten sydämet kaikkialla,jotka vihasivat Juutalaisia. 
116. Ja sitten nuo suuret linnut menivät sinne, joita kutsuttiin Eastern 
Airlines, tai Pan American Airlines, tai mitä se olikin... Uskon että se oli 
TWA. Uskon sen olleen Life-lehdessä - juuri viimeisenä kolmena tai neljänä 
vuotena. Jumala on ajanut Juutalaisia takaisin kotimaahansa, josta he ovat 
olleet poissa kaksituhatta vuotta, jolloin Pakanat ovat valmitautuneet. Ja nyt 
Pakanat ovat työntäneet Kristuksen seurakunnan ulkopuolelle, Ilmestyskirjan 
3. luvun mukaisesti. Hän ei voi edes päästä takaisin Omaan seurakuntaansa. 
Siellä ei ole Hänelle paikkaa minne mennä. Hänet on hylätty! Ja on tullut aika 
ylöstempausta varten! 
117. Kaikki lunastetut kautta näiden seurakunta aikojen... Nämä pienet 
pisteet tässä laivaavat pyhien esiintulemista ylösnousemuksessa. Katsokaahan, 
me tulemme kaikki olemaan yhdessä täällä. Raamattu sanoo, “Me jotka 
olemme elossa ja olemme jääneet tänne Herran tulemukseen emme ole estävä 
niitä jotka nukkuvat.” He nousevat koko matkan täältä, täällä ja täältä. 
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118. Nyt, Helluntailais veljet, kuinka te voitte sovelluttaa sen kaiken tänne 
Laodikean Seurakunta Ajanjaksoon? He ovat nukkuneet jokaisessa näistä 
ajanjaksoista, he odottavat. “Ja me jotka olemme elossa (tämä pieni 
jäljelläoleva joukko tässä), jotka olemme jääneet Herran tulemukseen emme 
tule estämään niitä jotka nukkuvat; sillä Jumalan pasuuna soi ja Kristuksessa 
kuolleet nousevat ylös ensin; ja me tulemme temmatuiksi ylös yhdessä heidän 
kanssaan (Aamen!) - heidän kanssaan (tässä me olemme, me tapaamme heidät 
tässä) kohdataksemme Herran ilmassa. Missä me olemme? Juuri tässä. Missä 
kohdassa Messias tapettiin? Tarkalleen siinä missä Sana sanoi. Missä tuo 
seitsemäskymmenes viikko tulee alkamaan? Tarkalleen seurakunnan pois leik-
kaamisen jälkeen. Silloin Jumala palaa takaisin Juutalaisille. 
119. Ettekö te muista että niin pian kuin Seurakunta menee pois, tulevat 
Juutalaiset sisälle. Mutta ensimmäiseksi, seuraava asia järjestyksessä ei ole 
jokin mahtava herätys Pakanain keskuudessa. Seuraava asia järjestyksessä on 
Jumalan Valtakunnan tuleminen, Kristuksen tuleminen. 
120. Jos te haluaisitte, niin me voisimme mennä tallaisin tänne Danielin 2. 
lukuun, 34. ja 35. jakeeseen. Kun Danielille oli annettu tuo näky että hänen 
kansansa päivät olisivat ohitse määrätyksi ajaksi, ja hän oli nähnyt Pakanain 
tulevan sisälle, ja nähnyt näyn tuosta suuresta kuvapatsaasta jonka päa oli 
kultaa ja rinta hopeaa (Tarkatkaa nyt kuinka se kovenee, kullasta hopeaan), 
lantiot vaskea, ja sitten jalat ja jalkaterät rautaa. Mutta nuo kymmenen varvasta 
olivat rautaa ja savea. Ja Hän sanoi, “Niinkuin olet nähnyt ettei rauta sekoitu 
saven kanssa, niin eivät nämäkään jakaantuneet valtakunnat tule sekoittumaan 
toistensa kanssa, mutta he sekoittavat siemenensä yhteen yrittäen murtaa 
toisensa vallan. Näettekö? 
121. Nyt se mitä tapahtui, oli että tuo kultainen pää oli Nebucadnessar, jonka 
hän tulkitsi. Sanottiin, “Toinen kuningas on tuleva ja oleva sinua alhaisempi,” 
joka oli Darius, Medo Persian valta joka hallitsi pakanamaailmaa. Mikä tuli 
seuraavaksi Medo Persian jälkeen? Kreikkalaiset, Alexanteri Suuri ja niin 
edespäin; Kreikkalaiset ottivat hallinnan. Sitten mikä otti vallan 
Kreikkalaisilta? Roomalaiset. Ja ketkä ova hallinneet Pakanamaailmaa siitä 
alkaen? Roomalaiset. No niin, se oli tuo rauta. 
122. Sitten huomatkaa, Rooma on olemassa loppuun asti, koska rauta oli 
varpaisiin asti. Ja me näemme saven, (ja ne ovat ihmiset, se on mistä meidät on 
tehty) - ja rauta, Rooman valta, joka jatkui jokaiseen noista varpaista. Ja 
Rooman _valta Qn jo-kaisessa kansakunnassa Taivaan alla. 
123. Maailmassa on vain yksi mies joka voisi lopettaa tai aloitta sodan, 
sanomalla vain yhden sanan. Se on paavi. Mitä jos hän sanoisi, “Kukaan 
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liiton...” Haluan mennä siihen hieman myöhemmin. Tuo liitto, minä haluan... 
Haluan aloittaa tästä nyt. 
143. Jokainen näistä Pakana ajanjaksoista on pettämättömästi todistettu 
oikeaksi, samoinkuin heidän sanansaattajansa, sanomansa ja mitä tulisi 
tapahtumaan. Tämä ajanjakso tässä, oli loistava ajanjakso. Seuraavassa 
ajanjaksossa tulisi sisään jotakin jota kutsuttiin “Nikolaiittain teoiksi.” Sitten 
seuraavassa tuosta asiasta tuli oppi. Sitten se avioitui Nikolaiittain kirkon 
kanssa ja aloitti pyhien vainon. Kaikki tapahtui juuri sillä tavalla. Sitten alkoi 
vähäinen valo lisääntyä. “Sinulla on vähän voimaa, ja sinulla on nimi että sinä 
elät, mutta sinä olet kuollut. Vahvista sitä mitä sinulla jo on, etten minä tulisi 
ja siirtäisi pois lampunjalkaa.” 
144. Senjälkeen tuli mukaan Wesley omassa ajanjaksossaan. Miksi sitä 
kutsuttiin? Filadelfiäksi. Suurin rakkauden ajanjakso mitä meillä on ollut, oli 
Filadelfian ajanjakso. Ja sen mentyä tuli sisään Helluntailaiset, ja se oli haalea 
(penseä). Sitten me menemme ja katsomme minkä kaltainen Sanoma tulisi 
Helluntailaisille lopussa... Ja muistakaa, jokainen sanansaattaja tuli ajanjakson 
lopussa. Paavali, Iranaeus ja kaikki muut heistä tulivat ajanjakson lopussa. 
Toisen ajanjakso jatkui toiseen, ne olivat päällekkäin, ja seuraava sanansaattaja 
otti sen ja meni sen kanssa seuraavaan ajanjaksoon. Näettehän? 
145. Nyt me näemme atä tässä ajanjaksossa... Nuo tähdet jotka meillä on 
siellä. 
 Meillä on tähti, sanansaattaja; meillä on joku henkilö joka tuo esiin 
Sanoman ajan-’ jaksolle, ja ihmiset joko hylkäävät sen toi vastaanottavat sen. 
Ja tämän ajanjakson sanansaattajan tuli tulla Elian voimassa Kyllä; Ja hänen 
tuli palauttaa lasten usko takaisin isiin, tuoda jäljelläoleva Helluntailaisten 
jäännös takaisin todelliseen apostoliseen uskoon. 
146. No niin, todellisessa apostolisessa uskossa, jos haluatte- lukea siitä 
apostolien teoista, niin te tulette näkemään ettei siellä koskaan yhtään kertaa 
kastettu ketään ‘Isän, Pojan, Pyhän Hengen’ nimessä. Koskaan siellä ei ketään 
pirskoiteltu. Siellä ei ollut mitään tästä mitä me tänään kutsumme Helluntaiksi, 
sellaista ei tapahtunut siellä. Heidän keskuudessaan olivat todelliset Jumalan 
Hengen julki tulemiset, todistaen että pettämätön Jumalan Poika työskenteli 
heidän kanssaan. Tämän henkilön jonka tuli tulla Sanoman kanssa, hänen tuli 
olla kuten Elia. Elian 
tuli tulla kolme kertaa. 
 Nyt te sanotte, “Se oli Johannes Kastaja!” Jos panette merkille niin 
Jeesus sanoi että Johannes Kastaja oli Malakia 3. sanansaattaja, ei Malakia 4. 
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tarkalleen niinkuin Raamattu on sanonut... Ja Daniel sanoi tarkkailleensa tätä 
Pakanain ajanjaksoa, kunnes tuo Kivi ha-kattiin irti vuoresta ilman käsiä. He 
eivät koskaan panneet huippukiveä tuohon pyramiidiin. Sitä ei hakattu irti 
ihmiskäsin. Ne olivat Jumalan kädet jotka hakkasivat irti tuon Kiven. Näettekö 
sitä? Ja mitä Se teki? Se iski tuota kuvapatsasta suoraan jalkateriin, ja rikkoi 
sen palasiksi, jauhaen sen tomuksi. Halleluja! Mitä ta-pahtui tuohon aikaan, 
tuon Kiven tullessa? Seurakunta meni kirkkauteen ylöstempauksessa, koska se 
päätti Pakanain ajan. Jumala päätti sen tuon Kiven tulemuksessa. 
138. Täällä seurakunnassa oli aikanaan joitakin ihmisiä, eräs pieni mies ja 
hänen vaimonsa. He ottivat Raamatun, laskivat Sen maalian jonnekin ja 
kiersivät Sitä laulaen: 
 Oi, minä odotan tuota Kiveä, joka tuli vyöryen Babyloniin, Vyöryen 
Babyloniin. (Kotiin mennessään he sanoivat,; “Odotan tuota Kiveä, 
 Joka tulee vyörymään Babyloniin.” 
139. Siellä Hän on! Kristus on tuo Kivi. Hän ei syntynyt miehestä, Hän 
syntyi Jumalasta. Hän tulee Seurakuntaa varten joka on syntynyt uudestaan 
Jumalan Hengestä. koska tuon Pääkiven voima juoksee koko Seurakunnan 
lävitse kuin magneetti. 
140. Muistan kuinka olin kerran täällä konepajalla ja katselin kuinka miehet 
lopettaessaan työnsä lakaisivat kaikki sorvauslastut ja muun metalliromun 
yhteen kasaan ja sitten sieltä tuli tuo suuri kivi - tuo suuri magneetti ja nosti 
sen kaiken ylös, koska se oli magnetisoitunut siihen. Ja meidän täytyy olla 
magnetisoituneita tuohon Pääkiveen. Tuo Pääkivi on Pyhä Henki - Kristus. Ja 
joka ainoa meistä jolla on tuo Pyhän Hengen magneettisuus, on pakeneva 
Siihen, tuon Kiven iskiessä tuota kuvapatsasta Seurakunta otetaan ylös pyhien 
ylöstempauksessa tuona päivänä. 
141. Katsokaapa nyt tänne. Me olemme nähneet Juutalaisten nyt palaavan 
takaisin noin neljänkymmenen vuoden aikana, on kulunut summilleen sama 
aika joka kului Messiaan tappamisesta.temppelin hävittämiseen ja Juutalaisten 
hajoittamiseen. On kestänyt noin neljäkymmentä vuotta heidän tulla takaisin, 
kunnes he jälleen uudelleen rakentavat temppelin. Katsokaahan, me olemme 
aivan tien päässä. 
142. Me näemme Seurakunnan... Tuon Kiven tulemuksen. Ottakaamme 
viimeinen ajanjakso. Me kävimme sen lävitse ja näimme kuinka...Uskon että 
minulla on täällä jotakin kirjoitettuna siitä. Hetkinen vain. “Ja tuo tuleva 
prinssi, joka on antikristus, on tekevä liiton Juutalaisten kanssa - Daniel 9:27 - 
Ja keskellä viikkoa, joka on kolme ja puoli vuotta, tulee peto tekemään 
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Katolinen ei ota asetta.” Se selvittäisi sen, veli. Sanokaa mitä haluatte, mutta 
suurin osa Kristillistä maailmaa on Katolisia. Näettekö? Hyvä on. 
124. Antaa hänen sanoa yksi sana, ja sillä tavalla se on. Se on tällä tavalla.... 
Me tulemme siihen myöhemmin. Kuka kykenee sotimaan petoa vastaan? Kuka 
voi puhua hänen tavallaan? Kuka voi tehdä sen? “Tehkäämme silloin laiva 
pedolle.” Se on kirk kojen yhteenliittymä, muodosten senkaltaisen kuvan. 
Näettekö? Se on liittää kirkko-icunnat yhteen, jonka he jo ovat tehneet. Ui, me 
olemme aivan lopussa. “Tehkäämme pedolle kuva,” jotakin sen kaltaista. Kuva 
on jotakin joka näyttää joltakin. Näettekö? 
 No niin, me olemme lopun ajassa. 
125. Huomatkaa nyt tässä tämän ajan lopussa... Daniel, 2.luvun 34. ja 35. jae, 
tarkkasi tätä kuvapatsasta suurella mielenkiinnolla. Ja hän tarkkasi sitä kunnes 
kivi hakattiin irti vuoresta ilman käsiä, ja se veiri ja iski kuvapatsasta 
jalkateriin, särkien sen... Se ei iskenyt sitä päähän, vaan jalkateriin. Se oli 
lopunaika, nuo kymmenen varvasta. 
126. Panitteko merkille kuinka juuri ennenkuin herra Eisenhower, Amerikan 
viimeinen Protestantti Presidentti meni ulos...ja minä epäilen tuleeko vielä 
toista olemaan... Jospa ihmiset vain voisivat herätä. Viimeisessä neuvottelussa 
joka heiliä oli Venäjän kanssa, siellä oli edustettuna viisi itä-blokin maata ja 
viisi länsivaltaa. Herra Khrushchev oli itäisten maiden johtaja; Herra 
Eisenhower oli läntisten maiden johtaja. Ja Khrushchev, niinkuin ymmärrän 
sanotun, että Venäjän kielessä Khrushchev merkitsee “savi,” ja Eisenhower 
merkitsee “rauta” Englanniksi. Siinä ovat teidän rautanne ja savenne jotka 
eivät sekoitu. Ja hän veti pois kenkänsä ja koputti sillä koroketta ja kaikkea 
muuta! Se ei sekoitu! Mutta se on näiden valtojen päivinä, jolloin tuo Kivi, 
joka hakattiin irti vuoresta ilman käsiä, iski tuon kuvapatsaan jalkateriä. 
127. No niin. Hakattiin irti vuoresta... sen on täytynyt olla kivinen vuori. Se 
hakattiin irti vuoresta joka oli kiveä. Huomasitteko te nyt... 
128. Saarnaaja veljet, ja veljet ja sisaret ympäri maailman, minun 
ymmärrykseni mukaan, ensimmäinen Raamattu joka oli kirjoitettu, Jumala 
kirjoitti sen taivaalle, koska heidän täytyy Katsoa ylös ja nähdä että Taivaassa 
on Jumala, että Jumala on heidän yläpuolellaan. Ja jos huomaatte niin 
linnunradassa... 
 Älkää nyt ketkään teistä ihmisistä... Pysykää suoraan tämän Raamatun 
kanssa tässä. Ymmärrättekö? Mutta linnunrata, niiniojiin minä sen ymmärrän, 
on ensimmäinen kuvio siinä neitsyt; ja viimeinen on Leo, leijona. Se on 
Kristuksen ensimmäinen tulemus neitsyen kautta; Toinen tulemus on Juudan 
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sukukunnan Leijonana. Näettekö? Sitten meillä on myös syövän ajanjakso, 
linnunradan lopussa. 
129. Me näemme myös että seillä oli toinenkin; ja se oli pyramiidi. Panitteko 
merkille kuinka pyramiidit alkavat pohjalta leveänä kuin vuori. Se on 
valmistettu lujasta kivestä, ja kapenee huippua kohden, mutta tuohon suureen 
pyramiidiin siellä Egyptissä, ei koskaan asetettu huippukiveä. Jos teillä on 
taskussanne dollarin seteli, niin katsokaa sitä, ja te tulette löytämään Amerikan 
sinetin yhdeltä puolelta; ja toisella puolella siinä on pyramiidin pohja, ja sen 
yläpuolella on huippukivi, mutta se on suuri silmä, ja täällä pyramiidin 
pohjalla sitä kutsutaan, “Suuri sinetti.” Eikö nyt Amerikan kotka olekaan tuo 
suuri sinetti? Se on Jumalan sinetti.  
 Muistatteko kuinka meillä oli tapana laulaa erästä pientä laulua: 

Koko matkan tuon sielun todelliseen asuinpaikkaan,  
Siellä on Silmä joka tarkkaa sinua.  
Jokaisella askelella jonka otat,  
Tämä suuri Silmä on valveilla, 
(Siellä on silmä joka tarkkaa sinua. 

 Se on totta. Muistatteko kuinka meillä oli tapana riemuita ja sanoa: 
Jos sinä varastat ja petät ja valehtelet, 
Ja jos sinä seurakunnassa annat todistuksen, niin’ 
Siellä on Silmä joka tarkkaa sinua. 

130. No niin, se on suuri sinetti. Minä en ymmärrä näitä pyramiidin 
mitoituksia, mutta olen vain kertonut teille näistä opetuksista joita on 
meneillään, niin että te näette kuinka se kaikki on yhdessä... 
131. Nyt tuo pyramiidin alku edustaa seurakuntaa, se on leveä pohjalta. Ja 
kun se tulee lähemmäksi huippua, se kapenee yhä enemmän ja enennän. 
132. Me näemme kuinka se tulee huippuunsa, mutta he eivät koskaan 
saattaneet sitä loppuun. Miksi? Miksi? Ihmettelenpä miksi! Koska Raamattu 
sanoo että Huippukivi hyljättiin 
133. Nyt tarkatkaa seurakunta ajanjaksoa... Kuunnelkaa nyt tarkasti. Älkää 
nyt kadottako tätä. Seurakunta on kasvanut Lutherin uskonpuhdistuksesta 
alkaen, aikaisemmat ajat olivat laskettuja peruskiviä, joka oli apostolien oppi. 
Sitten me näemme ajan kuluessa ja siirryttäessä ajanjaksosta toiseen, kuinka 
Seurakunta tulee enemmän ja enemmän vähemmistöksi koko ajan, kunnes se... 
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Luther saarnasi vanhurskauttamisen. Silloin jos te tunnustitte olevanne 
Kristittyjä, teidät tapettiin, noina marttyyrien päivinä. 
134. Nyt me näemme myös että Wesleyn päivinä te olitte pyhä kieriskelijä, 
joa te tunnustitte Kristuksen - tuolla uudella tavalla. Uimiset tulivat kun 
Wesley ja Asbury tulivat tänne, pitämään kokouksia täällä Amerikassa 
(lukekaa historiaanne;, he tulivat sinne missä he pitivät kokouksia kouluissa; 
heidän kirkkonsa eivät ottaneet heitä vastaan. Ja lopulta he tulivat sille paikalle 
että Pyhä Henki saattoi langeta heidän ylleen, ja he kaatuivat lattialle. Ja he 
kaatoivat vettä heidän päälleen ja löyhytteli-vät heitä, ajatellen heidän 
pyörtyneen. Ja minä itse olen ollut heidän kokouksissaan viidenkymmenen 
ikävuoteni aikana. Ja minä olen nähnyt heidän kaatuvan Pyhän Hengen 
voiman alla sillä tavalla, ja he heittivät vettä heidän kasvoilleen ja kaikkea 
muuta -nuo vanhat vapaat Methodistit monia vuosia sitten. Se oli vainoa. 
135. Sitten kun tuo Wesleyn ajanjakso oli kulunut loppuun, alkoi 
Helluntailaisten ajanjakso Pyhän Hengen Kasteen kanssa. Katsokaa kuinka se 
on ottamassa muotoa koko ajan. Muistakaa tuota Huippukiveä ei vielä ollut 
siinä. Miksi? Seurakunta muotoon-tui aivan pyramiidin tavalla sopivaksi 
vastaanottamaan huippukiven, mutta huippukiveä ei tullut. Oh, te näette mistä 
puhun, ettekö näekin? 
136. Nyt Lutherista alkaen aina tänne Heiluntaiajanjakson loppuun täällä, se 
on vain pienen pienenä vähemmistönä täällä ylhäällä... Se on syy miksi valo 
melkein häviää tässä ajanjaksossa, tässä piirroksessa. Se on Helluntai 
ajanjakso, ei Helluntailais kirkkokuntien ajanjakso, koska he tekivät aivan 
tarkalleen kuten Nikolaiitat, he orka-nisoituivat. Mutta todellinen Seurakunta 
kaikkialla ympäri maailman on muotoutunut sille paikalle että heidän 
keskuuteensa on tullut palvelustehtävä joka on aivan tar-kalleen niinkuin 
Jeesuksen Kristuksen palvelustehtävä. Mitä heillä nyt on? 
 Heillä on nyt asia oikeassa tilassa. Mikä nyt on oleva seuraava asia? 
Tämä hyljätty Kivi pyramiidiin, joka hakattiin irti vuoresta ilman mitä? Ilman 
käsiä. Jumala lä-hetti Sen. Näettekö te sitä? Tuo Hyljätty, tuo hyljätty liivi, se 
on huippukivi. Juuri se jonka he ovat hyljänneet tässä Pakanain ajanjaksossa, 
se on Kristus. Ja Kristusta ei tapettu ja asetettu tänne seurakuntaan 
jonkinlaisena Jumalan Pojan sijaisena tai jonakin suurena arvohenkilönä. Hän 
on Pyhä Henki. Ja huippukiven asettaminen pyramiidiin tulee olemaan 
Kristuksen tuleminen. Näettekö te sitä? 
137. Näettekö kuinka minä olen piirtänyt tämän pyramiidin muotoon? Pyhien 
ylösnouse-minen aloittaa marssin kirkkauteen. Ymmärrättekö te sen nyt? 
Kristus, tuo Pääkivi. tuo hyljätty Kivi, tuo kaikki-näkevä Silmä, tulee 


