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DANIELIN SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VIIKKOA(OSA II) 

 
1. ...niin hämmästynyt näistä meidän pienistä teini-ikäisistänne tänä 
aamuna, nämä pienet, tiedättehän, “Fefe” ja Fifi”, he ovat kuudentoista... Ja he 
tulevat kirkkoon... Tehän tiedätte kuinka pienet tytöt, tuon ikäisinä tahtovat 
näyttää kauniilta, tiedättehän, hiukset kaikki rullattuina päittensä päälle. Panin 
heidät nerkille saarnates-sani, ja näin kuinka heidän hiuksensa alkoivat 
tipahdella alas... ja jonkin ajan kuluttua he puhaltelivat niitä pois kasvoiltaan, 
kun nuo kaikki kiharat tulivat alas. 
2. Sisar Downingin pieni tyttö...Minä huomasin hänet. Ja veli Collinsin 
pieni...Mikä hänen nimensä on? Pikku Betty...Minä vähän nauroin sitä 
itsekseni, nähtyäni kaiken kauniisti laitettuna, tiedättehän, ja sitten se heti oli... 
3. Olkoon sydämenne siunatut, Kultaseni, minulle te olette kauniita joka 
tapauksessa. Se on totta. Kaunista on se, kun on kaunis henki joka tulee ja 
istuu kokouksessa sil-lä tavalla ja kuuntelee Evankeliumia. Se on mikä tekee 
tytöstä kauniin. Ja uskon että jokainen todellinen poika, joka on sen arvoinen 
että hänen kanssaan voi mennä naimisiin, ajattelee samoin. Kiitos sinulle, se 
on hienoa, ainakin joku on samaa mieltä kanssani. Se on oikein. Hyvä on. 
Minä uskon että se on totuus. 
4. No niin, eikö se olekin outoa? Avasin Raamattuni ja se avautui suoraan 
Danielin 9:n luvun kohdalta. Tavallisesti minä sanon etteivät ne ottaisi 
takkiaan pois, joilla on reikä paidassaan, joten toivon ettei minulla sitä ole, ... 
Mutta olen nähnyt aikoja jolloin en voinut riisua takkiani, koska paidassani oli 
reikä. Ja uskon kuitenkin ettei tääsä sitä ole. 
5. Nyt, omasta puolestani, ja uskon että niin on myöskin kuulijakunnan 
puolesta, että, me arvostamme Pyhän Hengen läsnäoloa tänä aamuna. Ja me 
arvostamme yhdessäoloamme toinen toistemme kanssa. Kuinka suloista, 
kuinka hyvää, kuinka miellyttävää on veljien asua yhdessä yksimielisinä. Se 
on kuin kailis voiteluöljy joka juoksee alas Aaronin parrasta, koko matkan alas 
hänen vaatteittensa helmaan asti. 
6. Menin tänään syömään Blue Boar’issa, ja kenet muut tapasinkaan siellä 
kuin veli Billin ja sisar Dauch’in, jotka istuivat siellä syömässä parhaimman 
näköistä kananpoi-kaa mitä koskaan olen nähnyt, ja heillä oli hienoa aikaa, 
hikoillen sen kanssa siellä, tiedättehän. Menin yläkertaan ja tapasin suurinnan 
osan seurakunnasta siellä, ja he halusivat jopa ostaa minulle päivällisen. No 
niin, se oli todella mukavaa; minä arvostan sitä. 
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7. Kun tulin kotiin, tuli Billy tomaattilaatikon kanssa, jonka joku oli tuonut 
minul-ke koko matkan sieltä mukavan viileästä (Georgian osavaltiosta asti, 
jossa he sanovat olevan niin viileätä tähän aikaan. 
8. Kohtasin erään pienen kaverin ulkopuolella; olin tulossa tapaamasta 
ihmisiä, ohittaen kirkon noin puolitoista tuntia sitten, ja eräs nuori mies seisoi 
ulkopuolella... Minä sanoin, “On kuumaa.” 
 Hän sanoi, “Varmasti on.” Ja tiesin hänen olevan Georgiasta, joten hän 
sanoi, “Varmasti on kuumaa myös alhaalla Georgiassa.” 
 No niin, me yritämme paeta jotakin kuumempaa paikkaa, emmekö 
vaan? Se on syy miksi me olemme täällä. 
10. Kiitoksia paljon teille ystävät hyvyydestänne. Mitä voisin tehdä ilman 
teitä? Mitä minä tekisin ilman teitä? Jos minulla ei olisi ketään joka rakastaisi 
minua, ketään joka kuuntelisi Sanomaa, silloin koko minun Sanomastani ei 
olisi mitään hyötyä. Miinä en voi saarnata sitä puhelinpylväille ja puille. Ne 
eivät ymmärtäisi sitä. Niinpä tarvitaan teidänkaltaisianne ihmisiä, jotka 
tahtovat tulla ja kuunnella sitä. Ja kun te tulette ja istutte tämänkaltaisessa 
kuumassa paikassa... Vaimoni sanoi että hänestä tuntui kuin hän olisi palanut 
siellä takana tänä aamuna. Ja kun näkee ihmisten, joskus sairaidenkin, istuvan 
noissa kokouksissa sillä tavalla, niin Jumala antakoon teille kauniin ja 
miellyttävän kodin kirkkaudessa on minun rukoukseni. Ja minä toivon ja 
luotan siihen että Hän tulee tekemään sen. 
11. No niin, katsokaamme nyt. Minun pää1lystakkini, joku toi sen tänne. Ja 
minulla on jotakin pientä luettavaksi tänä iltana. Kuinka monet ovat nauttineet 
tämän ensimmäisestä osasta? Oi, kunpa ei olisi niin kuumaa, niin me 
jatkaisimme suooraan koko viikon lävitse Ilmestyskirjan kanssa. Ja minä 
yksinkertaisesti rakastan Sitä, ja elän Siinä. Ja rukoilkaa te minun puolestani 
tällä viikolla, koska ensi sunnuntaina, jos se on Herran tahto, minun täytyy 
asettaa nuo viikot yhteen. Ja se on jotakin josta en tiedä yhtään mitään. Ja 
niinpä minä tulen luottamaan Herraan että Hänellä tulee olemaan vastaus 
minua varten. 
12. Ja minä olen lukenut useiden eri miesten kirjoituksia siitä. Minä olen 
lukenut Tri Scofieldin, tuon suuren oppineen alaviitteet täältä Raamatustani, 
enkä voinut olla samaa mieltä monien kanssa niistä, sillä en voi nähdä missä... 
Sen täytyy saada kuva näyttämään oikealta. 
13. Se on aivankuin olisitte kokoamassa yhteen palapeliä, ja sanoisitte, “On, 
tämä kuuluu tänne ylös.” “Ei, olen varma että se kuuluu tänne ylös.” No niin, 
teidän täytyy katsoa sitä täältä kaavakuvasta nähdäksenne mitä olette 
tekemässä. Ja jos ette tee sitä, te saatte koko maiseman näyttämään sekavalta. 
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 (Edellä oleva säkeistö lauletaan uudestaan.) 
 Rakastatteko te Häntä? Silloin.... 
 Jeesus Nimi ota myötäs.... (Ensimmäinen säkeistö ja kuoro lauletaan.) 
 Älkää nyt unohtako ensi sunnuntai aamua, kello 9:30; ja silloin me 
tulemme yrittämään, jos se on Herran tahto ja pääsemme lävitse hyvissä ajoin, 
rukoilla sairaiden puolesta. Ensi sunnuntai aamuna kello 9:30. 
 Jeesus Nimi ota myötäs... (Ensimmäinen säkeistö ja kuoro.) 
 Kuunnelkaapa tätä seuraavaa säkeistöä: (Toinen säkeistö ja kuoro 
lauletaan.) 
 Nyt annan kokuuksen pastorille. Veli Neville tulee lopuksi sanomaan 
jotakin, tai mitä hänellä sitten onkin. 



38 
 

Älkää himoitko tämän maailman turhia rikkauksia,  
Jotka niin nopeasti rappeutuvat,  
Vain rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Ne eivät tule koskaan katoamaan pois! 

 Kohottakaamme nyt kätemme laulaessamme: 
Pitäkää kiinni Jumalan nuuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan nuuttumattomasta kädestä! 

156. Silläaikaa kun seisomme, kääntykäämme ympäri ja puristakaamme kättä 
jonkun kanssa nyt. Me jatkamme kokousta hetken kuluttua, mutta haluan 
teidän tekevän sen, laulaessanne toisen säkeen tuosta laulusta. 

Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! (Tee se, Äiti! Tee se, 
Isä!) 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 
  (Tehkää se, lapset! Tehkää se, veljet ja sisaret!) 
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!! 

157. Ettekö olekin iloiset Hänestä? Sanokaa “Aamen!” (Seurakunta sanoo 
“Aamen!) Ylistys Herralle! (Seurakunta sanoo “Ylistys Herralle!) Kaikki jotka 
uskovat että te olette menossa tuohon Kaupunkiin, jossa on neljä sivua, 
kohottakaa kätenne. (Pitäkää ne ylhäällä hetken laulaessanne.) 

Olen matkalla tuohon kauniiseen Kaupunkiin. (Mitä te siitä pidätte nyt?) 
Jonka Herra on valmistanut omillensa; 
Jossa kaikkien aikojen lunastetut 
laulavat kunniaa Valkoisen Valtaistuimen ympärillä. 
Joskus tunnen koti-ikävää Taivaaseen, 
Ja kaipaan sitä kirkkautta jota siellä olen katseleva. 
Mikä ilo se tuleekaan olemaan, 
Kun tulen näkemään Pelastajani, 
Tuossa kauniissa kultaisessa Kaupungissa. 

 Ettekö pidäkin siitä? 
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14. Mitä jos teillä olisi suuri kaunis kuva maaseudulta, jossa lehmä söisi 
ruohoa puun latvassa? Se ei olisi oikein, eihän, koska lehmä ei syö ruohoa 
puunlatvassa. Niinpä se on sillä tavalla, jos Pyhä Henki ei aseta Kirjoituksia 
yhteen, ja vasta sitten teillä on koko suuri lunastuksen kuva... Se on minkä me 
haluamme, Totuuden. Ja siihen asti kunnes tiedämme Totuuden, me jätämme 
sen rauhaan. Ja sitten, kun Jumala antaa meille Totuuden, minä tulen 
puhumaan sen. 
15. Tiedättehän, arvelisin veli Roy Slaughterin ja joidenkin muiden entisiltä 
ajoilta olevan täällä, jotka aloittivat siellä pitkän aikaa sitten... Uskoisin että 
siellä minun palvelustehtäväni kolme neljä ensimmäistä vuotta olivat täällä 
tabernaakkelissa. Minä en edes halunnut saaranata aiheesta “helvetti”, koska 
en voinut ymmärtää oliko se jokin palava paikka, vai oliko se hauta... Ja joka 
kerta kun Sana sanoi, hauta sanoi Kreikankielen käännös hades. H a d e s on 
hauta. Joka kerta kun Sana puhui helvetistä (oli siellä hades ) hauta... Ja minä 
vain jätin sen rauhaan siihen asti kunnes todella tiesin mistä puhuin, ja sitten 
vasta minä saarnasin helvetistä. Niinpä kun olin todella löytänyt koko kuvan ja 
nähnyt mistä oli kysymys... Koska tunnen että sananpalvelija on vastuussa 
Jumalalle siitä mitä hän sanoo seurakunnallensa, koska ne tulevat pitämään 
kiinni siitä. Ja niinpä sitten, mitä jos minä olisin saanut heidät pitämään kiinni 
väärästä paikasta, ja sitten tulisi aika jolloin tuo ote ei pitäisikään. 
Ymmärrättekö? Ja tuossa näyssä jonka Herra antoi minulle jokin aika sitten, 
jossa tuo joka puhui minulle sanoi, “Sinut tullaan ensin tuomitsemaan 
saarnaamasi Evankeliumin mukaan.” 
16. Minä sanoin, “Minä saarnasin saman asian jonka Paavali teki, ja loput 
heistä.” 
17. Ja kaikki nuo miljoonat äänet huusivat, “Me lepäämme sillä.” 
Ymmärrättekö? Se oli se. Näettehän? Oikein. 
18. Niinpä minä nyt haluan jatkaa tänä iltana, ettemme olisi liian pitkään. Ja 
älkää nyt unohtako... Tein sen tänä aamuna... Minulla on pieniä muistiinpanoja 
täällä. Tänä aamuna puhuin Danielista vankeudessa ja Gabrielin tulosta hänen 
luokseen antamaan hänelle ohjeita tulevaisuudesta. Se on mitä meillä oli tänä 
aamuna, opetus tulevasta. 
19. Nyt, tänä iltana me puhumme aiheesta, Gabrielin vierailun 
kuusinkertainen tarkoitus. Ja ensi sunnuntaina, jos se on Herran tahto, me 
tulemme asettamaan nuo seitsemänkymmentä viikkoa niille kuuluville 
paikoille ajassa. Ja missä me seisomme? No niin, jos me vain voimme löytää 
sen ja tehdä sen ehdottoman varmaksi, silloin me tulemme tietämään missä 
hetkessä me elämme. Me emme tiedä milloin Hän tulee. Kukaan ei tule 



4 
 
tietämään sitä. Jeesus Itse ei tiedä sitä. Hän sanoi ettei lian tiennyt. Hän sanoi 
että ainoastaan Isä tiesi sen. Eivät edes Enkelit tiedä sitä. Kukaan meistä ei 
tiedä milloin Hän tulee, mutta me voimme sanoa ajan jossa me elämme - 
tietäen kuinka lähellä me voimme olla sitä. 
20. Nyt, kerrataksemme hieman, koska pojat ottavat nauhoja tästä... Koneet 
ovat käynnissä siellä takahuoneessa. Ja nauhat tullaan tietenkin lähettämään 
kaikkialle. 
21. Nyt, tämän aamun opetuksessa, tarkasteltuamme ensin Ilmestyskirjan 
4:ttä ja 5:ttä lukua, me aloitimme Danielin 9:n luvun kanssa. Ennenkuin me 
lähestymme sitä, kumartakaamme päämme hetkeksi ja puhukaamme Sanan 
Tekijälle. 
22. Armollinen Jumalamme, me olemme varmat että Sinä tiedät meidän 
sydämemme aikeet. Sinä tiedät miksi me olemme täällä. Sinä tiedät että me 
emme ole tulleet tänä iltana vain siksi että me ajattelisimme sen olevan 
mukavan paikan tulla ja rentoutua vähän tänä iltapäivänä. Isä, en usko että 
yksikään henkilö täällä on sitä tarkoitusta varten. ‘Kiriä uskon meidän olevan 
täällä tänä iltana, koska me olemme kuoleman vakavia ja vilpittömiä, ja 
haluamme tietää mikä on NÄIN SANOO HERRA. 
23. Me rakastamme Sinua Herra, ja me rakastamme Sinun Sanaasi. Ja tämä 
paikka jonka Sinä olet antanut meille, katon päämme päälle ja nämä 
betonitiiliset seinät, me olemme kiitolliset Sinulle tästä paikasta. Sillä me 
uskomme että siellä on koti taivaan takana, jota kohden me olemme menossa. 
Ja me ajattelemme esi-isiämme, joilla ei ollut edes tätä etuoikeutta, ja se saa 
meidät kumartamaan sydämemme häpeästä, Herra, edes välittaessamme. 
24. Nyt, Isä, me rukoilemme että Sinä tulisit ja avaisit meille tänä iltana 
Kirjoituksen. Tule, ja kulje jokaisen meidän vierellämme, kulkiessamme tätä 
tietä tänä iltana. Puhu meille niinkuin Sinä teit noille jotka olivat matkalla 
Jerusalemista Emmaukseen, niin että kun kokous on ohitse tänä iltana, me 
vosimme mennä koteihimme ja sanoa, “Eivätkö sydämemme palaneetkin 
sisimmässämme, kun me kuulimme Hänen puhuvan Sanansa kautta!” 
25. Siunaa lukeminen. Siunaa heikot vaivannäkömme, Herra. Avaa minun 
suuni sille mikä on totta, ja sulje se sille mikä on väärin. Ja ota kunnia Itsellesi 
ja iloitse kansastasi, jotta he voisivat nähdä hetken jossa me elämme ja lähellä 
olevan Herran Jeesuksen tulemuksen. Sillä me pyydäamme sitä Hänen 
Nimessänsä, Jeesuksen Kristuksen Nimessä. Aamen. 
26. Nyt kerrataksemme Kirjoituksia muutaman minuutin ajan, me tulimme 
näkemään että Daniel oli ollut vankeudessa kuusikymmentä-kahdeksan pitkää 
vuotta. Ajatelkaa sitä! Nyt te joilla on kynät ja paperit ja jotka ette saaneet sitä 
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kadotettu. Minä olen mennyttä. Kaikki mitä olen koskaan saavuttanut on 
poissa.” 
151. Seisoin täällä ulkona kulmassa, kun eräs mies kutsui minut vuoteensa 
ääreen ollessaan kuolemassa. Hän sano:, “Minä aina halusin sitä-ja-sitä-ja-
sitä,” hän sanoi, “mutta aina en koskaan palvellut Herraa. Monesti minä 
pidättäydyin menemästä alttarille.” Hän sanoi, “Veli Branham, rakoile että 
Jumala antaisi pienen tyttäreni,joka on kotona, tehdä joitakin niistä asioista 
joita minun olisi tullut tehdä, ehkä hän voi tehdä jotakin Herralle.” 
152. Kiina sanoin, “Sellaisia ei voida tehdä, veli. Asiat joita sinä olisit 
halunnut tehdä ovat kadotettuja.” 
153. Istuin miehen vieressä ja katselin hänen taistelevan perkeleiden kanssa 
kaksikymmentä neljä tuntia. Hän sanoi perkeleiden -seisovan vuoteensa 
vieressä kahleiden kanssa jotka olivat kiedotut hänen kaulansa ympärille. Hän 
sanoi, “Alä anna heidän saada minua!” Hän kirkui ja huusi vuoteessansa. Hän 
sanoi, “Tuolla se seisoo. Etkö voi nähdä sitä? Se on tulossa noutamaan 
minua.” Hän oli pannut syrjään Jumalan liian pitkäksi aikaa. Hänellä oli ladot 
täynnä heinää, täynnä vehnää, hienoja kilpahevosia. Vuotta aikaisemmin hän 
kirosi Jumalaa vasten kasvoja, läimäytti vaimoansa siksi että hän tuli 
tabernaakkeliin. Tiedättekö mitä tapahtui? Salama iski hänen latoonsa, tappoi 
hänen hevosensa ja poltti hänen heinänsä. Ja tuo mies kuoli jonkinlaiseen koh-
taukseen, taistellen pitääkseen perkeleet poissa itsestään. 
154. Ja eräs vanha ystäväni joka on kirkkaudessa, tuli tiensä päähän, Minä 
sanoin, “Oletko lähdössä?” Hän sanoi, “Kyllä Billy.” Kysyin, “Kuinka ovat 
asiasi?” 
155. Hän sanoi, “Kaikki on hyvin.” Hän sanoi, “Tuo lapset tänne vuoteen 
ääreen.” Hän laski vanhat heikot kätensä jokaisen lapsensa ylle ja siunasi 
heidät ja käski kahta poikaansa, sanoen, “Pitäkää käsiäni ylhäällä; kohottakaa 
ne ylös niinkuin Joosua ja Kaaleb tekivät.” Me ihmettelimme mitä hän tulisi 
sanomaan. Hän sanoi: 

Onnellinen päivä, onnellinen päivä, 
Siitälähtien kun Jeesus pesi syntini pois! 
Hän opetti minulle kuinka valvoa ja rukoilla, 
Ja elää riemuiten joka päivä. 

 Meille on jotkut noista asioista tulossa, ystävät. Ei ole ketään joka ei 
haluaisi syödä hyvää ruokaa ja ajaa hienoa autoa, ja omistaa parasta mitä 
meillä voi olla. Minä en syytä teitä siitä. Se kyllä sopii. Jumala haluaa että 
teillä on se, mutta... 



36 
 
146. Monia näkyjä olen nähnyt, oltuani lähes kolmekymmentä vuotta 
puhujanpöydän takana. Olen nähnyt murheellisia näkyjä; olen nähnyt loistavia 
näkyjä. Mutta surullisin näky mitä koskaan elämässäni olen nähnyt, niin paljon 
kuin olenkin nähnyt nälkää näkeviä lapsia kaduilla, ja äitejä kerjäämässä 
pientä leivänpalasta; niin surullisin piiloinkaan näkemäni näky on mies, 
ihmisolento, joka toivoisi olevansa Jumalan poika, mutta kuolee tuntematta 
Jumalaa. 
147. Muistan kuinka eräs nainen yhtenä iltana seisoi tämän kirkon ovella, 
nauraen, mi-nua ja sanoi, “Minä en antaisi lehmälläni olla senkaltaista 
uskontoa kuin hänellä on Vähemmässä kuin tunnissa minut kutsuttiin 
sairaalaan. Kaunis nainen, noin kahdenkym-nenen-kahden, hän oli kirkunassa, 
“Hakekaa tuo saarnaaja tänne!” Uskoltaan hän oli Katolinen. 
 Kun Kävelin sinne ylös, tuo vanha sisar sanoi, “Sinä olet liian 
myöhässä, veli Branham. Hän kuoli noin viisi minuuttia sitten.” Kysyin, 
“Voinko nähdä häntä?” 
 Hän sanoi, “Hän huusi sinua tulemaan, ja hänen viimeiset sanansa 
olivat, ‘Noutakaa tuo saarnaaja,’veli Branham.” 
 Hänen miehensä joka oli siellä sanoi, ”Lausu rukous hänen puolestaan! 
Lausu ru-kous!”  
148. Minä sanoin, “Se on liian myöhäistä nyt.” Vedin peitettä alas. Hänellä 
oli suuret ruskeat silmät, hän oli kaunis nainen, pieniä teerenpilkkuja 
kasvoillaan, punaruskeat hiukset, hyvin viehättävä. Hän oli kärsinyt niin kovia 
tuskia että kesa-kot olivat kuin näppylöitä hänen kasvoillaan, ja hänen 
silmänsä olivat pullistuneet ulos kuopistaan sillä tavalla. Tietenkin myös hänen 
vatsansa ja munuaisensa olivat toimineet, sillä melkeinpä jokaiselle tapahtuu 
niin heidän kuollessaan. Ja siellä hän makasi tuossa tilassa. Hänen suunsa oli 
auki, ja silmäluomet peittivät puoliksi hänen silmiensä ruskean osan. En tule 
koskaan unohtamaan sitä. Silloin tuo laulu tuli mieleeni: “Älkää himoitko 
tämän maailman rikkauksia...” 
149. Seisoin erään miehen vieressä juuri täällä Port Fultonissa, joka oli 
kuolemassä. He kutsuivat minut hänen vuoteensa viereen. Kun hän rukoili 
kanssani täällä alttarilla ihmisten puolesta yhtenä iltana, hän pani käsivartensa 
erään naisen ympärille. Minä sanoin, “Ota kätesi pois tuon naisen ympäriltä.”
 Hän sanoi, “Minä johdatan häntä Jumalalle.” 
150. Minä sanoin, “Ui Käsivarteni hänen ympärillään. Minä en usko 
senkaltaiseen asiaan. Hän vihastui minuun ja lähti ovesta ulos. Minä menin 
hänen tykönsä hieman myöhemmin. kun hän oli kuolemassa. Hän katsoi 
minua kasvoihin ja sanoi, “Alä rukoile minun puolestani, veli Bill. Minä olen 
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tänä aamuna, voitte kirjoittaa sen muistiin tänä iltana. Vuodesta A.D 606 
vuoteen 538 - ottakaa 558 pois 606, ja teillä on kuusikymmentä-kahdekaan 
vuotta jotka Daniel oli ollut vankeudessa, ilman seurakuntaa, ilman saarnojen 
kuulemista ja ilman mitään. Mutta hänellä oli joitakin kirjoja ja kirjakääröjä, 
jotka häntä ennen ollut profeetta Jeremia oli profetoinut. 
27. Nyt, tutkistellessaan Kirjoituksia, hän oli nähnyt ajan olevan 
loppumassa, noiden seitsemänkymmenen vuoden... Ja Daniel vakaasti uskoi 
Jokaisen sanan jonka tuo profeetta Jeremia oli puhunut. Ja minä sanon tämän 
luokalleni tänä iltana: Eikö meidän pitäisi uskoa profeettojamme? Kyllä vaan! 
Sillä Herran Sana tulee profeetoille. Heillä on NAIN SANOO HERRA. Ja 
todellinen profeetta ei koskaan eriä muiden profeettojen sanasta. He eivät 
koskaan pane Sitä sanomaan jotakin mitä Se ei sano» He sanovat aivan 
tarkalleen sen mitä todellinen profeetta on sanonut. Se tekee heistä profeetan. 
Sitten kun he saavat Sen, he kertovat ennakolta mitä on tulossa... Tietäen pelko 
sydämissään sen, että jos he sanoisivat jotakin väärää, se johtaisi jonkun 
harhaan, emmekä me koskaan halua tehdä sitä. Me haluamme olla ehdottoman 
varmat siitä että meillä on Herran Sana ennenkuin me sanomme HAIN 
SANOO HERRA. Ymmärrättekö? Sen täytyy olla ehdoton, suora sanoma 
Jumalan valtaistuimelta, tai muutoin meidän ei pitäisi koskaan sanoa sitä. 
28. Nyt, tutkistellessaan Kirjoituksia, hän oli nähnyt että nuo 
seitsemänkymmentä vuotta olivat loppumassa, ja koska hän oli ollut siellä 
kuusikymmentä-kahdeksan vuotta, oli jäljellä vain kalisi vuotta siihen hetkeen 
jolloin Jumala palauttaisi kansansa takaisin heidän kotimaallansa. 
 Hänen ollessaan rukouksessa, me näemme että siellä tuli eräs mahtava 
Enkeli Taivaasta hänen tykönsä. Muistaako kukaan hänen nimeänsä? 
(Seurakunta sanoo,”Gabriel.”) Ja hän on Enkeli Juutalaiselle seurakunnalle. 
Kuinka monet tietävät sen? Kaikkialla se on aina Gabriel. Gabriel on 
sanansaattaja Juutalaiselle seurakunnalle; hän tuli Marian tykö, hän tuli 
Sakariaksen tykö. Se on aina Gabriel. Ja hiin on yksi noista suurista Taivaan 
Enkeleistä. 
29. Ja eikö hän tuonutkin meidän veljellemme Danielille kovasti 
ihmeellisen tervehdyksen Jumalalta: Oi Daniel, suuresti rakastettu.” Eikö se 
saa teistä tuntumaan hyvältä, kun ajattelette että Jumala on rakastanut teitä? 
Jos minä en olisi suuresti rakastettu, niin minä kuitenkin haluaisin tietää että 
minua rakastetaan hieman siellä ylhäällä, ettekö tekin? Varmasti. Vain tietää 
että Hän ajattelee minua aika ajoin... Se saa minusta tuntumaan siltä että 
haluaisin huutaa, ajatellessani että Hän välittää minusta. Ja meillä on vakuus 
että Hän huolehtii meistä, koska kun me vielä olimme syntisiä, Kristus kuoli 
meidän edestämme, veli. Ja meidät jotka kerran olimme vieraantuneet 
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Jumalasta, on Hän nyt tuonut länelle Jumalaa ja antanut meille Käsirahan 
pelastuksestamme, joku on Pyhä Henki, ja uskon kanssa siihen, se nostaa 
meidät maailman asioiden yläpuolelle, ja ne kuljemme sen kaiken ylitse. Se on 
loistavaa, eikö olekin? Hyvä on. 
30. Hänen ollessaan rukouksessa, tuli Gabriel, ja kertoi hänelle, ei 
ainoastaan noista kahdesta vuodesta joiden kuluttua he tulisivat menemään 
takaisin kotimaahansa, vaan hän myös kertoi hänelle koko tuon kansan 
määränpään. Ajatelkaa sitä! Kaikki sen kohtalot, koko maallisen matkan, 
Gabriel selitti sen Danielille. Hän sanoi että hänet oli lähetetty kertomaan 
Danielille tämän suuren asian. Miltä tuosta profeetasta onkaan täytynyt tuntua. 
Ja hän kertoi hänelle että seitsemänkymmentä viikkoa oli määrätty hänen 
kansallensa täydelliseksi saattamiseen asti; se on lopun aika, kunnes se kaikki 
olisi ohitse, saatettaisiin täydelliseksi. Hän sanoi, “Siihen on seitsemän-
kymmentä viikkoa.” 
31. Jotkut sanovat että se on kuukausia, toiset päiviä, ja jotkut... Jos se 
todellisuudessa olisi viikkoja, silloin se olisi vain noin vuosi ja neljännes. Ja 
katsokaahan... Se on mistä meidän täytyy löytää totuus. 
32. “Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi.” Mitä 
tarkoitusta varten? Miksi? Kenen kansalle se oli määrätty? Danielin kansalle, 
Juutalaisille. Ja miksi se oli määrätty? Eikä yksin Danielille, vaan Danielin 
pyhälle kaupungille, (näettekö?) - Danielin pyhälle kaupungille. Nyt luokka, 
mikä oli Danielin pyhä kaupunki? (Seurakunta vastaa, “Jerusalem.”) 
33. Ja tänä iltana me ehkä tulemme menemään siihen että, missä oli 
Jerusalem? Kuka perusti Jerusalemin? Oletteko koskaan ajatelleet sitä? Kuka 
perusti Jerusalemin? Milloin se perustettiin? Me tulemme menemään siihen 
jonkin ajan kuluttua. Kuka perusti Jerusalemin? Pojat, se on eräs pienen pieni 
asia kätkettynä takimmaisessa nurkassa, mutta se varmasti kertoo sen. Kyllä 
vaan! Kuka perusti Jerusalemin? Ja milloin se perustettiin? Hyvä on, ja se oli 
Danielin pyhä kaupunki. 
34. Ja me ymmärrämme että tuo kaupunki joka on ollut kirouksena 
kahdentuhannen vuoden ajan, tullaan jälleen uudelleenrakentamaan ja 
uudelleenperustamaan, ja temppeli-palvonta tullaan palauttamaan ennalleen 
aivan niinkuin se oli alussa. Se on totta. Jerusalem tulee olemaan. Ja siellä 
tulee olemaan uhri, päivittäinen uhri tullaan uhraamaan jälleen aivan niinkuin 
se oli alussa. Uskoisin että me tulemme menemään suurimpaan osaan siitä, tai 
ainakin paljoon siitä. 
35. Minä haluan nyt teidän tietävän, ystävät, että kosketellessamme näitä 
asioita, minä varmasti jätän pois viikkoja kestävän opettamisen, mutta 
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Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 

 Kumartaessamme päämme. Jos ette koskaan ole tarttuneet Hänen 
käteensä, niin ettekö haluaisi tehdä sitä nyt. 

Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 

144. Pienet tytöt, te olette nyt kauniita pikku neitoja. Teidän pienet hiuksenne 
ovat kauniit; teidän pikku poskenneovat ruusuiset. Mutta tiedättekö että jo 
huomenna ne tulevat häipymään pois. Kuinka me voisimme tietää vaikka jo 
ensi viikolla maan madot tulisivat syömään noita kauniita pieniä ruusuisia 
poskia? 
145. Nuori veli, sinulla on suuret vahvat lihakset; sinä elät suuressa 
odotuksessa. Mutta jonkin ajan kuluttua, tuo kaunis kihara tukka häipyy pois ja 
se mitä sinulla on jäljellä muuttuu harmaaksi. Nuo suuret suorat olkapäät 
tulevat painumaan kumaraan, ja madot alkavat syödä noiden käsivarsien lihaa. 
Ne tulevat muuttamaan teidät tomuksi. 

Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Ne eivät tule koskaan häviämään pois!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni...(Miksi et kurottautuisi ja tarttuisi Hänen käteensä nyt?) 
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille, 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 
Sitten kun tämä matka on päättynyt,(Se on oleva jonakin päivänä) 
Jos olette olleet uskolliset Jumalalle, 
Niin kaunista ja kirkasta kotianne kirkkaudessa, 
Ylöstemmattu sielunne on katseleva. (Miksi ette tekisi sitä?) 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille.  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä 
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ostatte heille uusia vaatteita. Näettekö? Mikään ei ole kestävää; ei ole mitään 
vakaata. Ei ole mitään pysyvää. 

Älkää himoitko tämän maailman rikkauksia,  
Jotka niin nopeasti rappeutuvat,  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Ne eivät tule koskaan häviämään! 
Aika on täynnä nopeata muuttumista,  
Mikään ei maanpäällä liikuttamatta voi seistä,  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 

 Kuunnelkaa! 
Kun meidän matkamme on päättynyt, (Hän antaa meidän tietää koska se 
on ohitse!)  
Jos me olemme olleet uskolliset Jumalalle,  
Niin kaunista ja loistavaa kotiamme kirkkaudessa, (tuossa voidellussa 
Kaupungissa.) 
Ylöstemmattu sielumme on katseleva!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Älkää himoitko tämän maailman turhia rikkauksia,  
Jotka niin nopeasti rappeutuvat,  
Rakentakaa vain toivonne iankaikkisille asioille.  
Ne eivät tule koskaan häviämään!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
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käsittelen sitä vain niin, että kun ilmat viilenevät hieman myöhemmin ja me 
menemme noihin Seitsemään Sinettiin, Seitsemään Vihanmaljaan, Seitsemään 
Pasuunaan ja kaikkiin näihin asioihin, niin minä voin viitata taaksepäin ja 
sanoa, “Muistatteko nuo Danielin Seitsemänkymmentä Viikkoa? Muistatteko 
tuon seurakunta ajanjakson kun Se meni ylös ja mitä tapahtui?” Ja nämä 
seitsemänkymmentä viikkoa peittävät ajan Seurakunnan ylösmenemisestä 
siihen asti kunnes Seurakunta tulee takaisin. Se peittää sen välin. No niin, se ei 
ole kaikki Danielin seitsemänkymmentä viikkoa, vaan osa siitä. 
36. “Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty.” No niin, oli 
kuusinkertainen tarkoi tus hänen vierailullensa tulla Kertomaan Danielille mitä 
tulisi tapahtumaan. Siellä oli kuusinkertainen tarkoitus hänen tulemuksellensa. 
Uskon että me nyt aloitamme tänä iltana tästä Kirjoituksesta jossa olimme tänä 
aamuna, tuosta kuusinkertaisesta tarkoituksesta. Tässä se on. Me näemme että 
siellä oli kuusinkertainen tarkoitus. Menkäämme nyt Danielin 9:nen luvun 
24:teen jakeeseen.. 
 Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi... (Muistakaa 
nyt, se on koko Israelin matkan aika joka heillä tulee olemaan tässä maassa. 
Nämä seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty heille. Se on kaikki aika mitä 
Juutalai-aille on annettu.) ... sinun kansallesi ja sinun pyhälle kaupungillesi... 
(Senvuoksi, tämä seitsemänkymmentä viikkoa - älkää nyt ohittako tätä - se 
tulee paljastamaan Juutalaisten ajan tuosta ajasta alkaen loppuun asti, ja 
Jerusalemin lopun, joka tulee olemaan uuden kaupungin rakentaminen. Toivon 
että me pääsemme siihen todella hyvin ja syvälle tänäiltana.) ...on määrätty 
sinun kansallesi ja sinun pyhälle kaupungillesi,...(Tekemään mitä?)... 
päättämään rikkomus... 
37. Mitä hän nyt kertoi hänelle? Daniel yritti saada tietää kuinka paljon 
pidempään 
se tulisi olemaan. Hän sanoi, “Minä tiedän että me olemme lopun ajassa, 
Herra....” (aivan niinkuin mekin olemme nyt) 
38. Kuinka moni tässä luokassa olevista tänä iltana uskoo että me olemme 
lopun ajalla, sanokoon “Aarneni” (Seurakunta vastaa , “Aarneni”) - Kiitoksia. 
Me olemme lopussa. Nyt me yritämme Jumalan avulla nähdä kuinka kauan se 
tulee olemaan. Missä päivässä me elämme? Se on syy miksi me menemme 
taaksepäin ja otamme näitä profeettoja ja niin edelleen ja yritämme löytää ajan 
missä me olemme. Ja se on mitä Daniel teki. Hän käänsi kasvonsa Jumalaa 
kohden. 
39. Kuinka moni luki Danielin 9:nen luvun, kohottaisitteko kätenne. Hyvä 
on. Te näette hänen rukouksensa, ja sen kuinka hän teki tunnustuksensa itsensä 
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ja kansansa puolesta. Hän halusi olla varma siitä että hän saisi tietää milloin 
heidän tuli men-nä takaisin, koska hän halusi saada ihmiset valmiiksi 
menemään takaisin. Nyt se mitä minä yritän tehdä, on löytää aika jolloin me 
tulemme menemään ylös, ja saada ihmiset valmiiksi menemään ylös. 
Olemmeko me valmiit? Ja me olemme kääntäneet kasvomme Jumalaan 
rukousten ja anomusten kautta nähdäksemme, “Herra, mikä on se hetki jossa 
me elämme?” 
40. Me olemme nähneet kaikkien näiden eri asioiden tapahtuvan; me 
näemme maailman sekasortoisessa tilassa. Me näemme että aika on käsillä; 
kirjoitus on seinällä, kaikki mitä Jumala on sanonut... Me kuulemme 
Presidenttimme puhuvan uudesta sodasta joka juuri nyt on tulossa. Me 
kuulemme ennustukset siitä kuinka muutaman tunnin kuluessa sodan 
julistamisesta, kansakunnat eivät olisi mitään muuta kuin vulkaanista tomua. 
Ja me tiedämme että se on tukossa meille. Ja me tiedämme että ennenkuin se 
tapahtuu, täytyy Seurakunnan mennä. Niinpä Herra, missä me olemme? Se on 
syy miksi uskon että Hän tulee antamaan meidän tietää sen. Me olemme 
kääntäneet kasvomme Jumalaan, saadaiffleafflfi tietää sen. No niin, 
katsokaamme sitä. 
 Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi ja sinun 
pyhälle kaupungillesi, päättämään rikkomus,.. tekemään lopun synnistä, ja 
tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta,... tuomaan iankaikkisen 
vanhurskauden, ..sinetöimään näyn ja profetian, ja voitelemaan kaikkein 
Pyhin. 
41. Se oli tuon Gabrielin vierailun kuusinkertäinen tarkoitus. 
Aloittakaamme nyt numero ykkösestä. Jos te haluatte merkitä sen, te joilla on 
kynät. Numero yksi: päättämään rikkomus. Se oli ensimmäinen asia.  
42. No niin, päättämään, Israelin rikkomus, joka oli rikkonut Jumalaa, 
vastaan, tulee olemaan jumalattomuuden poistaminen Jaakobista. 
Nähdäksemme sen, menkäämme Roomalaisten 11:sta lukuun ja aloittakaamme 
sen 21:stä jakeesta. No niin, me tulemme tekemään mitä? Päättämään 
rikkomuksen. Roomalaisten 11:21. Hyvä on. 

Sillä jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia,...{Joka oli mikä? 
Israel.) ... ottakaa vaarin, tai muutoin hän ei myöskään säästä 
sinuakaan. (No niin, haluan että te kotiin mentyänne luette tämän koko 
11:sta luvun. Merkitkää se muistiin ja lukekaa se kokonaan.) 
Katso senvuoksi Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: heidän yllään jotka 
lankesivat, ankaruutta; mutta sinua kohtaan, hyvyyttä, jos sinä jatkat 
hänen hyvyydessänsä; muutoin sinut myöskin leikataan pois. 
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joiden minä ajatte-Ien sen olevan. Ja he tulevat tuomaan suuria kirouksia, 
senjälkeen kun he ovat nähneet heidän liittyneen yhteen, ja Rooma on rikkonut 
liittonsa, (tuo ruhtinas), tämän seitsemännenkymmenennen viikon keskellä. 
Rooma tulee rikkomaan liittonsa Israelin kanssa, ja se saa aikaan sen että 
kauhistus alkaa levitä. Ja siellä tulee olemaan tuo suuri tulva, kun Pakanain 
jäännös...nukkuvat neitsyet... kun lohikäärme, (Rooma) syöksee vettä 
suustansa sotiakseen naisen siemenen jäännöstä vastaan, niitä jotka pitävät 
Jumalan käskyt. Rooma tulee tekemään sen. 
140. Kirkkojen liittoutuminen tulee lujittamaan heidät yhteen, ja tuomaan 
Juutalaiset tähän liittoon, ja tuomaan heidät jälleen takaisin heidän omaan 
temppeli palvontaansa, se on NAIN SANOO HERRA Raamatussa, ja heillä 
tulet; olemaan oma kirkkonsa. 
141. Mitä he ovat nyt? Sain sen juuri nyt, tuoreeltaan. Heidät on nyt 
tunnustettu kansakunnaksi. Onko se oikein? Mutta heillä ei vielä ole temppeli 
palvontaansa. Ja kun he aloittavat temppelipalvonnan, Seurakunta 
tuleeolemaan poissa. Jumala tulee käsittelemään Juutalaisia kansana. Ja sitten 
kun heidät on tuotu tähän liittoon, tulee Kooma rikkomaan sen keskellä 
seitsemättäkymmenettä vuotta - kolmea ja puolta vuotta hän tulee rikkomaan 
tuon liiton heidän Karissaan, ja aiheuttaa sen että kauhitus joka aikaansaa 
autioituksen leviää loppuun asti. silloin hän tulee ottamaan sekä Protestantit 
että Juutalaiset ja vainoava heitä, ja tuohon aikaan nämä kaksi profeettaa 
tulevat astumaan esiin ja kiroamaan maan niin ettei tule satamaan heidän 
profetoimisensa aikana; he tulevat kutsumaan tulen taivaista ja kaikkea muuta. 
Odottakaapa vain Meillä on siitä paljon täällä varastossa opittavanamme. 
142. Oi, mikä suuri Jumala Hän onkaani Mikä armollinen Isä! Ystävät, 
sallikaa minun pastorinanne sanoa tämä: Te ette käsitä niitä etuoikeuksia 
joiden alla te elätte. Te ette käsitä sitä. On monia suuria miehiä, monia pyhiä, 
tuhansia pyhiä miehiä jotka kuolivat menneinä vuosina, hengellä-täytettyjä 
miehiä, jotka olisivat rakastaneet nähdä tämän päivän jossa te elätte. 
Ottakaamme te ja minä siitä hyöty itsellemme. 
143. Mihin muuhun me voisimme katsoa? Mitä me voisimme tehdä tämän 
jälkeen? Minne me olemme menossa? Mitä tulee tapahtumaan? Meidän täytyy 
mennä jonnekin. Te ette voi pysyä täällä koko aikaa. Te voitte leikata 
nurmikkonne; seuraavalla viikolla se tarvitsee jälleen leikkaamista. Kyllä. Te 
voitte kasvattaa lapsenne. Te ruokitte heille- lounaan ja illallisen aikaan he 
ovat jälleen nälkäisiä. Kuokkikaa heille illallista ja seuraavana aamuna he ovat 
jälleen nälkäisiä. Ostakaa heille kenkäpari; ja jos he ovat kuten minun lapseni, 
niin kahden kolmen kuukauden kuluttua te ostatte heille uuden parin kenkiä. 
Te ostatte heille vaatteita tässä kuussa, ja kuukautta tai kahta myöhemmin te 
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134. Mitä se oli? Hänen omansa olivat juuri kruunanneet Hänet Kuningasten 
Kuninkaaksi ja Herrojen Herraksi. Ja Hän tulee tallaisin pyhään Temppeliinsä, 
Jumalan Läsnäololla voideltuna elääkseen ja hallitakseen 
Tuhatvuotisvaltakunnan ajan Seurakuntansa kanssa. Aamen; Seurakunta 
ilmestyy mahtavan Kuninkaan kanssa, ottaakseen paikkansa Hänen rin-
ballaan, uudessa kuninkaallisessa voidellussa Temppelissä. 
135. Nyt tuo Ilmestyskirja 6:1 ja Ilmestyskirja 19:21 välissä oleva 
kuusinkertainen tarkoitus on täyttynyt. Kuunnelkaa! 
136. Nyt lopettaessamme. Nuo Seitsemän Sinettiä, Seitsemän Pasuunaa, 
Seitsemän Vihan- maljaa, Kolme Voi-huutoa, nainen auringossa, perkeleen, tai 
tuon punaisen lohikäärmeen ulosheittäminen, ne tulevat näiden aikojen välissä, 
suuren ahdistuksen aikana. Älkää unohtako sitä. Kaikki nämä asiat tapahtuvat 
tämän ajan kuluessa, mutta tässä on tuo hänen tulonsa kuusinkertainen 
tarkoitus. Uskotteko te sitä? Mikä ihmeellinen aika onkaan odottamassa niitä 
jotka rakastavat Herraa. Minä sanon teille, ystävät, meillä ei. ole varaa 
menettää sitä. Älkää menettäkö sitä mitä tahansa sitten teettekin. Olkaa 
varmat! 
137. Nyt ensi sunnuntaina, haluan, jos Hän tulee auttamaan minua, osoittaa 
tarkalleen missä nuo seitsemänkymmentä viikkoa tapahtuvat, tuoden sen 
samoin kuin tänäänkin, asettaen ne sille paikalle minne ne kuuluvat, 
Juutalaisille, ja osoittaakseni tarkal leen missä me elämme täällä lopussa, jos 
Herra tahtoo. 
138. Rakastatteko te Häntä? Unko teillä varaa kadottaa Taivas? Me olemme 
lopun ajalla. Mitä Hän tulee tekemään? Mikä on ensimmäinen asia mitä Hän 
tulee tekemään? Ennenkuin Jeesus tulee maan päälle, mikä on oleva 
ensimmäinen asia ennen sitä? Seurakunta tulee olemaan mitä? Ylöstemmattu! 
Onko Jeesus tuleva maan päälle ja käve levä haudalta haudalle ja puristava 
kättä papan ja mamman kanssa, ja puhuva meille kaikille täällä, ja sitten me 
menemme ylös? Ei! Kuinka se tuleeolemaan? Me sanomme tämän teille 
Herran Sanana, “Että me jotka olemme olossa ja jäljellä (2.Tess.5. luku) - me 
jotka olemme elossa ja jäljellä Herran tulemuksessa, emme estä niitä jotka 
nukkuvat. Sillä Jumalan Pasuuna on soiva ja Kristuksessa kuolleet nousevat 
ylös ensin; ja meidät jotka olemme elossa ja jäljellä temmataan yhdessä heidän 
kanssaan kohtaamaan Herra ilmassa.” Meidät tullaan tempaamaan pois 
hetkessä, silmänräpäyksessä. Ja se päättää Seurakunta Ajanjakson. Sitten täällä 
alhaalla maan päällä Jumala alkaa toimimaan Juutalaisten kanssa. 
139. Siellä tulevat olemaan nuo Ilmestyskirja 11:sta kaksi profeettaa, josta 
tulemme puhumaan - nuo kaksi voideltua profeettaa kuten Elia ja Mooses, 
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Ja heidät myöskin, jos he eivät yhä pysy epäuskossansa, oksastetaan 
sisälle: sillä Jumala on kykenevä oksastamaan heidät jälleen. 
(Näettekö? Hän kertoo että tulisi aika jolloin Pakanat tultaisiin 
leikkaamaan pois, ja Israel. tulisi jälleen takaisin sisälle.) 
Sillä jos sinut leikattiin oliivipuusta joka luonnostaan on villi,...(Paka-
nat)... ja oksastettiin vastoin luontoa... (Me olimme vastoin luontoa, vie-
raita, ilman armoa, ilman Jumalaa, ilman minkäänlaista toivoa; ja 
Jumala armostansa antoi meille mahdollisuuden, leikaten pois 
vanhurskaan Israelin, rikkomusten tähden, paimen heidät sivuun, tuon 
hyvän oliivipuun, ja toi sisälle villin oliivipuun vastoin luontoa!) 
...hyvään oliivipuuhun: kuinka paljon enemmän nämä, jotka ovat 
luonnollisia oksia, tullaan oksastamaan omaan oliivipuuhunsa? 

 Hyvä on, lukekaamme edelleen, 
Siliä minä en tahdo, veljet, että te olisitte tietämättömät tästä salaisuu-
desta, ettette olisi viisaita omassa itserakkaudessanne; että sokaistumi-
nen on osaksi tapahtunut Israelille, kunnes Pakanain täyteys on tullut 
sisälle. 

43. Siihen asti kunnes Jumala on lopettanut Pakanoiden kanssa, on Israel 
ollut so-ku-.ntunrt.. He menivät syntiin ja rikkomuksiin Jumalaa..kohtaan, 
koska Jumala sokaisi heidän silmänsä, niin että me voisimme tulla 
oksastetuiksi sisälle. Käsitättekö te sitä? Kahdeskymmenes kuudes jae: 
 Ja niin koko Israel on pelastuva.:... 
44. Jumala sokaisi heidät tarkoituksella, teidän ja minun tähteni. He eivät 
voi nähdä, koska Jumala sokaisi heidät. Ja koko Israel, todellinen Israel, on 
pelastuva, Mitä tuo Enkeli sanoi? Kunnia! “Päättämään Israelin rikkomus. 
Minä olen tullut kertomaan sinulle että on tuleva aika, jolloin Israelin 
rikkomukset tullaan päättämään.” Jumala tulee leikkaamaan pois tuon villin 
oksan ja oksastamaan jälleen takaisin tuon todellisen oksan. 
45. Oi, joskus se saa sydämeni hypähtämään,kun näen kuinka nuo 
ihmisparat leikattiin pois siellä; eivätkä he tiedä minne he ovat menossa, ja kun 
ajattelen että Jumala laupeudessansa teki sen niin että minä voisin pelastua, 
sokaisten heidän silmänsä omalta Messiaaltansa ja sulki heidän korvansa niin 
etteivät he voineet kuulla Häntä, vaikka he katsoivatkin suoraan Hänen 
ihmeisiinsä, nähden Hänen ihmeensä ja ne asiat joita Hän teki. 
46. Uskon että se on Matteuksen 8:ssa tai 12:sta luvussa, jossa sanotaan, 
“Vaikka Jeesus oli tehnyt niin monia ilmeitä, eivät he kuitenkaan voineet 
uskoa.” Koska Jumala oli sanonut, “Heillä on silmät eivätkä voi nähdä, ja 
korvat eivätkä voi kuulla, etteivät he näkisi silmillään ja kuulisi korvillaan ja 
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etten Minä käännyttäisi heitä.” Mutta siksi että meillä olisi mahdollisuus, Hän 
veti verhon omien lastensa silmien eteen, kääntäen omat lapsensa pois 
pöydästä, kääntäen heidät Hengen köyhyy teen, että meillä olisi mahdollisuus 
elää - antaen meille Elämän. Kahdeskymmeneskuudes jae uudestaan: 

Ja niin koko Israel on pelastuva: niinkuin on kirjoitettu, Siionista on 
tuleva Vapauttaja, Joka on kääntävä pois jumalattomuuden Jaakobista: 

47. Kyllä, Hän on tuleva Siionin Vuorelle yhtenä näistä päivistä. Oliivi 
Vuorelle, ja he tulevat tuntemaan Hänet, ja koko Israel tulee tuntemaan että se 
on Hän. Paka nat ovat silloin lopussa. Tuo sisään okaastettu oksa, Jumala tulee 
ottamaan siitä sen kokoaman hedelmän, ja tuo villi oksa tullaan leikkaamaan 
pois. 
48. Ja muistakaa, nyt kun luette täältä hieman aikaisemmin, Hän sanoi, “Jos 
tuo Juuri oli pyhä, ja koska tuo Juuri oli pyhä; silloin myöskin hedelmä joka 
tulee esiin tuos-ta pyhästä Juuresta, tulee tuottamaan pyhän hedelmän.” Ja jos 
tuo Juuri oli Jeesus Kristus, joka on sekä Daavidin Juuri että Vesa, jos tuo 
Elämä oli Hänessä tullen kautta Juutalais-sukupolvien, ja leikattiin pois heiltä, 
ja heidän silmänsä sokaistiin, jotta me voisimme nähdä, niin silloin meidän 
elämämme täytyy olla tuon siunatun Oksan mukaisia. Kyllä vaan, veli! Se on 
oikein! 
49. Jumala tarkoituksella leikkasi heidät pois ja sokaisi heidän silmänsä, 
niin että meillä voisi olla mahdollisuus nähdä, antaen meille tilaisuuden; ja me 
kävelemme ympä-riinsä niinkuin me olisimme jotakin. Paavali sanoo heille 
täällä: “Ottakaa vaarin kuinka te sen teette. Ottakaa vaarin, sillä Jumala ei 
säästänyt luonnollista oksaa, kuinka Hänellä sitten tulisi olemaan enemmän 
laupeutta villiä oksaa kohtaan.” Ja me vain kävelemme ympäri ja sanomme, 
“Minä olen Presbyteeri,” “Minä olen Methodisti,” “Minä olen Baptisti,” “Minä 
olen Helluntailainen!” Se ei merkitse mitään Jumalalle. Teidän täytyy olla 
uudestisyntyneitä siitä Pyhästä Hengestä joka tulee Juuresta. 
50. Muistakaa nyt, Hän ei puhu Pakanoista. Minä vain annan tämän tässä, 
niin että te voitte nähdä missä Pakanoilla oli mahdollisuutensa. Mutta Hän 
tulee päättämään rikkomuksen, tekemään lopun siitä. 
51. Nyt jos me menemme jälleen takaisin Danieliin, niin me näemme tässä 
24:ssä jakeessa. .. Hyvä on. “Päättämään rikkomuksen.” Päättämään mitä? 
Päättämään Israelin rikkomuksen. Mitä on rikkomus? Se on mennä jotakin 
vastaan. Rikkoa minua vastaan on tehdä jotakin väärää minulle. Rikkoa teitä 
vastaan on tehdä jotakin väärää teille. Niinpä Israel teki jotakin väärää 
Jumalalle. Ja tässä seitsemännessäkymmenennessä viikossa, mitä tulee 
tapahtumaan? Jumala tulee lopettamaan Israelin rikkomuksen. “Lopettamaan 
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Ja min... (6:s jae) ...Ja minä kuulin ikäänkuin suuren kansanpaljouden 
äänen, ikäänkuin monien vetten äänen, ikäänkuin mahtavan 
ukkosenjylinän äänen, sanovan, Halleluja: sillä Herra Jumala 
kaikkivaltias hallitsee. (Halleluja! Tarkatkaa nyt! Nyt tulevat Karitsan 
häät. Tässä Seurakunta tulee!) 
Olkaamme iloiset ja riemuitkaamme, ja antakaamme kunnia hänelle: 
sillä Karit-san häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä 
valmistanut. (Tässä Seurakunta tulee, sekä Morsian että Ylkä.) 
Ja hänelle suotiin se että hänet tuli pukea hienoon liinavaatteeseen, 
puhtaa-(seen ja valkoiseen: sillä hieno liinavaate on pyhien 
vanhurskaus. 
Ja hän sanoi minulle, Kirjoita, Siunattuja ovat ne jotka ovat kutsutut 
Karitsan hääaterialle. Ja hän sanoi minulle, Nämä ovat totisia Jumalan 
sanoja. 
Ja minä lankesin hänen jalkoihinsa palvoakseni häntä. Ja hän sanoi 
minulle, Katso ettet sitä tee: minä olen sinun kanssa-palvelijasi, ja yksi 
veljistäsi joilla on Jeesuksen todistus: palvo Jumalaa: sillä Jeesuksen 
todistus on pro-fetian henki. 
Ja minä näin taivaan avattuna, ja katso valkoinen hevonen, ja häntä 
joka sen selässä istui, kutsuttiin nimellä, Uskollinen ja Totinen, ja 
vanhurskaudessa hän tuomitsee ja sotii. 
Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli 
monta kruunua; ... (Hänet oli kruunattu, miksi? Kuningasten 
Kuninkaaksi.) ... ja hänellä oli eräs nimi kirjoitettuna, jota ei kukaan 
ihminen ollut tiennyt, kuin hän itse. 
Ja hän oli vaatetettu vereen kastetulla vaipalla: ja hänen nimensä on 
kutsuttu Jumalan Sanaksi...(Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan kanssa; ja 
Sana tehtiin lihaksi ja asui keskuudessamme.” Kuka Se oli? Jeesus.) ... 
ja hänen nimensä on kutsuttu Jumalan Sanaksi. 
Ja sotajoukot jotka olivat taivaassa seurasivat häntä valkoisten hevosten 
selässä, puettuina hienoon liinavaatteeseen, valkoiseen ja puhtaaseen. 
(Kunnia! Tässä Hän tulee.) 
Ja hänen suustansa lähtee terävä miekka, että sillä hänen pitäisi lyödä 
kanso-jaj ja hän on hallitseva heitä rautaisella sauvalla, ja hän polkee 
Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden, viinikuurnan. 
Ja hänellä oli vaipassansa ja reidessänsä kirjoitettuna nimi, 
KUNINGASTEN KUNINGAS, JA HERROJEN HERRA. 
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Ja lehmä ja karhu käyvät laitumella; niiden vasikat ja pennut yhdessä 
makaavat: ja leijona syö olkia kuin härkä. 
Ja imeväinen leikkii kyykäärmeen kolon päällä, ja vieroitettu lapsi 
työntää kätensä myrkkyliskon luolaan. 
He eivät vahingoita tai hävitä koko minun pyhällä vuorellani: sillä maa 
on täynnä HERRAN tuntemusta, niinkuin vedet peittävät meren. 
Se on tuossa Uudesa Jerusalemissa... tuo Vesa johon tässä viitataan, on 
Daavidin Vesa. Hän on sekä Daavidin Juuri että Vesa. 

133. Nyt tämänjälkeen ilmaantuu Morsian. Seitsemänkymmenen viikon 
jälkeen ilmaantuu Morsian. Ilmestyskirjan 19:sta luvussa, 1. ja 16. jae. Hän 
saapuu Ylkänsä, Mahtavan Kuninkaan kanssa. En tiedä ehdimmekö puhumaan 
siitä kaikesta vai emme. Lukekaamme joka tapauksessa osa tästä. 
 Tässä on se missä Morsian on tuleva, tämän jälkeen. Ymmärrättekö? 
Kun Tuhathatviotisvaltakunta alkaa, silloin Kristus tulee takaisin Morsiamensa 
kanssa. Oikein! Ilmestyskirja 19: 1 - 16. 
 Ja näiden asioiden jälkeen... (Tämän ahdistuksen ajan jälkeen, näiden 
Voi-huu-to.jen jälkeen, Sinettien jälkeen, Vitsausten jälkeen, Saatanan 
ulosheittämi-sen jälkeen. Tuhatvuotisvaltakunnan pystyttämisen jälkeen. 
Tarkatkaa!) 

... näiden asioiden jälkeen minä kuulin paljojen ihmisten suuren äänen 
taivaassa, sanovan, Halleluja; Pelastus, ja kirkkaus, ja kunnia, ja 
voima, Herralle meidän Jumalallemme: 
Sillä totiset ja vanhurskaat ovat hänen tuomionsa: sillä hän on 
tuominnut sen suuren huoran, joka turmeli maan haureudellaan, ja on 
vaatinut hänen kädestänsä palvelijainsa veren. 
Ja jälleen he sanoivat, Halleluja. Ja hänen savunsa nousi ylös aina ja 
iankaikkisesti. ..(Se on tuon vanhan prostituoidun seurakunnan.) 
Ja kaksikymmentä neljä vanhinta ja neljä olentoa lankesivat maahan ja 
palvoivat Jumalaa joka istui valtaistuimella, sanoen, Aamen; Halleluja. 
Ja ääni tuli ulos valtaistuimesta, sanoen, Ylistäkää meidän 
Jumalaamme, kaikki te hänen palvelijansa, ja te jotka pelkäätte häntä, 
sekä pienet että suuret. 
Ja minä kuulin ikäänkuin suuren kansanpaljouden äänen,... 
(Kuunnelkaa! Tässä olette te, Seurakunta. Senjalkeen kun Seurakunta 
meni ylös 3:ssa luvussa, Se nyt tulee tässä. Näettehän?) 
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rikkomuksen” tulee olemaan jumalattomuuden kääntäminen pois Jaakobista. 
Ja sitten koko Israel tulee syntymään uudestaan. He kaikki tulevat 
vastaanottamaan Pyhän Hengen. 
52. Nyt, numero kaksi: Kirjoittakaa se paperillenne. Me voisimme viipyä 
siinä pitkän aikaa, mutta minä en halua alkaa saarnaamaan siitä; minä vain 
haluan puhua teille siitä niin että te ymmärrätte sen. Kun me pääsemme näihin 
Seitsemään Sinettiin, silloin me tulemme menemään läpi seurakunnan, 
Sinettien, Vitsausten, ja tietämään missä me seisomme. Hyvä on. 
53. Numero kaksi: Tekemään lopun synnistä. Lukekaamme nyt uudestaan 
Danielista. “Päättämään rikkomuksen, ja tekemään lopun synnistä.” Se oli 
toinen tarkoitus Hänen tulolleen. Ensimmäinen oli päättämään rikkomus, ja 
toinen, tekemään lopun synnistä. Missä Israel teki syntiä? Missä he tekivät 
tuon elintärkeän syntinsä? Missä he eroittivat itsensä Jumalasta? 
54. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Menkäämme Matteus 27. Ja tämä on se missä 
Israel teki kuolettavan virheensä. Tässä Israel teki viimeisen syntinsä. Ja se on 
syy siihen tilaan missä se on tänään. Matteuksen Evankeliumin 27. luku ja 25. 
jae. Aloittakaamme 21:stä jakeesta. 

Maaherra vastasi ja sanoi heille, Kummanko näistä kahdesta te 
tahdotte, että minä vapautan teille? He sanoivat, Barabbaan. 
(Muistakaa nyt, tämä on Israel.) He sanoivat, Barabbaan. 
Pilatus sanoi heille, Mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota 
kutsutaan Kristukseksi? ... (Kuulkaa heitä!) ... He kaikki sanoivat 
hänelle, Ristiinnaulittakoon hänet. (No niin, muistakaa, se oli heidän 
Messiaansa jonka Daniel sanoi tulevan. Te muistatte sen 
tämänaamuisesta opetuksesta täällä, Hänet tultaisiin tappamaan, mutta ei 
Itsensä tähden, ei minkään tähden mitä Hän oli tehnyt.) 
Ristiinnaulittakoon hänet. 
Ja maaherra sanoi, Miksi, mitä pahaa hän on tehnyt? Mutta he huusivat 
sitä enemmän, Ristiinnaulittakoon hänet. 
Kun Pilatus näki ettei hän saanut aikaan mitään, vaan että meteli yhä 
yltyi, hän otti vettä, ja pesi kätensä väenpaljouden edessä, sanoen, Minä 
olen viaton tämän oikeudenmukaisen henkilön vereen: nähkää” se. 

55. Kuunnelkaa! Tässä on heidän virheensä; tässä on heidän syntinsä! 
 Silloin vastasivat kaikki ihmiset, ja sanoivat, Hänen verensä olkoon 
meidän päällämme, ja meidän lastemme päällä. 
56. Siellä he tekivät sen. Hän teki lopun synnistä heidän puolestansa. 
Kuinka Hän voi tehdä mitään muuta kuin antaa heille anteeksi, tietäen että Hän 
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oli sokaissut heidän silmänsä, jotta me voisimme tulla sisälle. Hänen omat 
lapsensa huusivat Hänen Vertansa. Ja he olivat sokaistuja, eivätkä tienneet 
olevansa sokaistuja. Se on syy miksi Hän pyysi heille anteeksiantoa: “Anna 
heille anteeksi, Isä, sillä he eivät tiedä mitä he ovat tekemässä.” He olivat 
sokeita. Heidät sokaistiin meidän tähtemme. Omassa epäuskossansa he tekivät 
tämän. Mutta kun he tulevat jälleen näkemään Hänet... Aamen! 
57. Panemaan lopun synnille. Mitä on synti? Epäuskoa. He eivät uskoneet 
että se oli Messias. He eivät voineet nähdä että Hän oli Messias, vaikka Hän 
tekikin kaikki merkit joita Messiaan oletettiin tekevän. Mutta he eivät voineet 
nähdä sitä. He olivat sokaistuja. 
58. Niinpä kun te näette ihraisten sanovan, “Minä en usko Jumalalliseen 
parantumiseen. Minä en voi nähdä sitä. Minä en voi nähdä tätä Pyhän Hengen 
kastetta.” Älkää olko vihaisia heille, he ovat sokeita. He sanovat, “Minä en voi 
nähdä tätä Sanomaa Hänen tulostaan. Minä en voi nähdä tätä Pyhän Hengen 
kastetta. Minä en voi nähdä tätä käärmeensiementä. Minä en voi nähdä tätä 
asiaa.” He ovat sokeita ja eivät tiedä sitä. Ainoastaan rukoilkaa heidän 
puolestaan. Hyvä on. 
59. Heidän epäuskossansa... Mutta kun he näkevät Hänet, kun Hän tulee 
jälleen, tulee se tekemään lopun heidän epäuskostansa. Oi! Menkäämme ensin 
Genesis 45, nähdäksemme esikuvan. Minulla on kirjoitettuna tänne Genesis 
45, te jotka kirjoitatte sen muistiin. Oi, kuinka minä rakastankaan tätä hyvää 
vanhaa Evankeliumia! Hyvä on. No niin, me tiedämme missä me olemme. 
 Voitteko te kuulla minua hyvin siellä rakennuksen takaosassa? 
Kohottakaa kätenne jos voitte kuulla minua. Minulla on tämä asetettuna vähän 
liian lähelle. 
60. Me tulemme nyt lukemaan osan Kirjoitusta. Haluan teidän kuuntelevan, 
teidän joilla ei ole Raamattua mukananne. Te joilla on Raamatut, 
Aloittakaamme ensin Genesiksen (l.Moos.) 44.luvun 27. jakeesta. 
61. Se on Joosef, ja Joosef oli täydellinen esikuva Kristuksesta. Me 
tiedämme sen. Kuinka monet tietävät sen? Hän oli veljiensä vihaama, miksi? 
Koska hän oli hengellinen; hän näki näkyjä ja tulkitsi unin. Hän oli 
hengellinen mies veljiensä keskellä, ja he vihasivat häntä. Ja hänen isänsä 
rakasti häntä. Samoin oli Jeesuskin, kirk-kokunnallisten seurakuntien vihaama, 
mutta Isänsä rakastama, Jumalan rakastama. Miksi he vihasivat Häntä? Koska 
hän oli hengellinen, koska... 
62. He sanoivat että hän oli ennustelija, perkele. Muistatteko te mitä 
Joosefin veljet sanoivat hänelle? “Tässä tulee tuo unien näkijä.” Näettekö? 
Katsokaahan, se on sama asia. Ja he myivät Joosefin melkein samasta hinnasta, 
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Siellä ei enää ole siitäedes päivienikäistä lasta, eikä vanhaa miestä joka 
ei ole täyttänyt päiviänsä: sillä lapsi kuolee satavuotiaana; mutta synti-
nen satavuotiaana on kirottu. 
Ja he rakentavat taloja, ja asuvat niissä; he istuttavat viinitarhoja, ja 
syövät hedelmän niistä. 
He eivät rakenna toisten asua; ... (Se on että te kuolette ja teidän 
poikanne ottaisi teidän paikkanne,) ... toisten asua; he eivät istuta 
toisten syödä: sillä niinkuin puun päivät ovat minun kansani päivät. ja 
minun valittuni ovat pitkään nauttiva kättensä töistä. 
He eivät tee työtä turhaan, eivätkä synnytä vaivaan; sillä he ovat 
HERRAN siunaaman siemen, ja heidän vesansa ovat heidän kanssaan. 
Ja on tapahtuva, että ennenkuin he huutavat, minä tulen vastaamaan; 
...(Se on tuo ihmeellinen voitelu Gerubien takaa) ... minä tulen 
vastaamaan; ja heidän vielä puhuessaan, minä tulen kuulemaan. 
Susi ja lammas syövät yhdessä, ja leijona syö olkia niinkuin härkä: ja 
tomu on käärmeen ruokaa. Eivätkä he vuningoita tai hävitä koko minun 
pyhällä vuorellani, sanoo HERRA. (Onko teillä varaa menettää sitä? Ei!) 

132. Kääntäkää jälleen taaksepäin tänne missä Jesaja puhuu 11. luvussa, 
jakeet 1 - 9• Luunnelkaa mitä hän sanoo tässä kun hän saa näyn, senjälkeen 
kun hän on nähnyt millä tavalla naiset tulisivat toimimaan viimeisenä päivänä 
- nyt Jesaja 11:1... 

Ja siellä tulee esiin vitsa isain rungosta, ja Vesa on kasvava hänen juu-
ristansa: ...(Kuka se oli? Kristus.) ... hänen juuristansa: 
Ja HERRAN henki lepää hänen yllänsä, viisauden ja ymmärryksen 
henki, neuvon ja vallan henki, tiedon ja HERRAN pelon henki; 
Ja tekee hänet nopeaksi ymmärtämään HERRAN pelossa: ja hän ei 
tuomitse silmäinsä näöltä, eikä nuhtele korvainsa kuulolta; 
Vaan vanhurskaudessa hän tuomitsee köyhät, ja nuhtelee kohtuudella 
maan nöyriä: ja hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huultensa 
henkäyksellä hän surmaa pahat. 
Ja vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, ja uskollisuus hänen 
valtikkainsa vyö. 
Ja susi myös asuu karitsan kanssa, ja leopardi makaa vohlan kanssa; 
..(Se on vuohi.) ... ja vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat 
yhdessä; ja pieni lapsi johtaa niitä. 
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myöskään se tule mieleen: eikä sitä muisteta; eivätkä he vieraile sen 
luona; eikä sitä enää tehdä. 
Tuohon aikaan he kutsuvat Jerusalemia HERRAN valtaistuimeksi:... 
(Koska Hän tulee olemaan siellä. Näettekö?) ... ja kaikki kansat 
kokoontuvat.. . (Halleluja!) ... sinne, HERRAN nimeen, Jerusalemiin: 
eivätkä he enää vaella pahojen sydäntensä mielikuvitusten mukaan. 

129. Se on milloin tuo Kaupunki tullaan voitelemaan. Se on milloin Uusi 
Jerusalem tullaan voitelemaan. Ilmestyskirjan 22. luku sanoo ettei sen portteja 
suljeta yöllä, koska siellä ei tule olemaan yötä. Ja kaikki maan kuninkaat 
tuovat kunniansa tähän Kaupunkiin. Sen muurit tulevat olemaan jasper ja 
sardis kiveä, kahdentoista laatuista, kiveä; ja kaksitoista porttia tulevat 
olemaan yhdestä helmestä kukin. Siellä eita, kiveä; ja kaksitoista porttia 
tulevat olemaan yhdestä helmestä kukin. Siellä ei tarvita mitään kynttilöitä. 
Siellä ei enää ole auringonvaloa, sillä Kaupungin keskellä oleva Karitsa on 
oleva sen Valo. Ja Hän on johtava kansaansa iankaikkiseen Elämään Siellä on 
oleva puu virran kummallakin rannalla, ja ne ovat kansojen parannukseksi. Se 
on tuo Voideltu joka on tuleva, Pyhä Kaupunki joka tulee alas Jumalalta 
Taivaasta tänne maan päälle. . 
130. Ottakaamme nyt se mitä tulee tapahtumaan tuon ajan kuluessa. 
Rakastatteko te sitä? Menkäämme minuutiksi Jesja 65. Se on yksinkertaisesti 
liian hyvää ohitettavaksi. Se on liian hyvää jätettäväksi pois. Saattaa olla 
hieman kuumaa, mutta menkäämme eteenpäin. 
131. Jesaja 65. kuunnelkaa mitä tuleetapahtumaan tuon ajan kuluessa. Ja 
kysy itseltäsi, sinä syntinen ystävä, onko sinulla varaa menettää sitä. Jesaja 65. 
aloittakaamme 17:sta jakeesta. Kuunnelkaa nyt jokainen tarkasti. Tämä on 
Tuhatvuotisvaltakunnan aikana, jolloin kaikkein Pyhin on voideltu. 

Sillä, katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan: ja entistä ei 
muisteta, eikä se mieleen tule. 
Mutta olkaa te iloiset ja riemuitkaa iankaikkisesti siitä mitä minä luon: 
sillä, katso, minä luon Jerusalemin riemuksi...(Se on tuo Uusi 
Jerusalem.)... ja sen kansan iloksi...(Mikä on voitelu? Herran ilo.) ...luon 
Jerusalemin riemuksi ja sen kansan iloksi. 
Ja minä tulen riemuitsemaan Jerusalemissa,... Kuningas 
kuninkaallisena majesteettina Valtaistuimella. Siellä on iankaikkinen 
Valtaistuin, iankaikkinen kansa iankaikkisen ilon kanssa iankaikkisessa 
Kaupungissa. Oi!) 
Ja minä tulen riemuitsemaan Jerusalemissa, ja iloitsemaan kansassani: 
ja valituksen ääntä ei enää kuulla hänessä, eikä itkun ääntä. 
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josta Juudas myi Jee suksen: kolmestakymmenestä hopearahasta. He heittivät 
hänet kuoppaan ja menivät ja kertoivat hänen isälleen että jokin peto oli 
tappanut hänet; että hän oli kuollut. Mutta hänet otettiin ylös kuopasta. Kristus 
heitettiin kuoppaan ja otettiin ylös. Ja sieltä hän meni korkeinpaan asemaan 
mitä maan päällä oli. Aarneni Joosef meni Faaraon oikealle kädelle, ja Jeesus 
meni Jumalan oikealle kädelle. Hänellä oli kiu saus enoen korottamistaan. 
Jeesus, ennenkuin Hänet korotettiin, meni kiusauksen lä vitse. 
63. Uskon että se oli Billy Sunday, tuo suuri evankelista, joka sanoi, 
“Jokaisessa puussa siellä istui miljoona enkeliä, tuona ristiinnaulitsemisen 
päivänä, ja he sanoivat, ‘Vedä vain kätesi irti ja osoita meitä. Me tulemme 
muuttamaan näyttämön täällä.” Mutta Hän ei voinut tehdä sitä. 
64. Kaifas sanoi, “Hän pelasti muita, Itseään Hän ei voi pelastaa.” Hän ei 
tiennyt mitä hän sanoi. Jos Hän olisi pelastanut Itsensä, Hän ei olisi voinut 
pelastaa muita, ja niinpä Hän antoi Itsensä pelastaakseen muut. Katsokaahan, 
he olivat niin sokeita sille. 
65. Sitten, Hänellä oli siellä kiusaus ennen koroitetuksi tulemistaan... 
Muistakaa, Joosef heitettiin vankeuteen, vaikka hän oli viaton. 
66. Tuon Egyptiläisen kenraalin, Potifarin, jolla oli kaunis vaimo, lähdettyä 
matkal-le, hänen vaimonsa sai Joosefin tulemaan taloon tekemään jotakin; ja 
hän yritti saada Joosefin tekemään jotakin väärää. Mutta Joosef oli uskollinen 
Jumalalle. Sanon teille että he aina... 
67. Te naiset, minä olen aina huutanut teille, ja nyt minä tulen puolustamaan 
teitä minuutin verran. Ymmärrättekö? Nainen on heikompi astia. Minä tiedän 
ettei voi olla olemassa huonoa miestä ennenkuin on olemassa huono nainen. 
Mutta mies joka tie tää sen, mies joka tietää olevansa Jumalan poika ja käyttää 
sitä etua hyväksensä, häpeä teille! Huolimatta siitä mitä nainen tekee, hiin on 
heikompi astia. Ja te tiedätte sen. Jos hän alkaa toimimaan niinkuin hienot 
naiset eivät toimi, ottakaa häntä kädestä ja puhukaa hänelle niinkuin sisarelle. 
Te olette Jumalan poika. Älkää telikö noita pahoja asioita. Katsokaa Joosefia; 
hän oli teille esimerkiksi. 
68. Ja kun Potifarin vaimo, tämä kaunis nainen, ylhäisin nainen mitä maassa 
oli, ker jäsi ja taivutteli häntä, hän kääntyi... Ja hän otti hänestä kiinni yrittäen 
vetää hänet syleilyynsä, mutta Joosef nykäisi itsensä irti niin voimakkaasti että 
jopa hänen vaippansa irtosi häneltä, ja pakeni hänen luotaan. Kyllä vaan! Ja 
Potifarin tultua he kertoivat valheen Joosefista hänelle, sanoen hänen tulleen 
raiskaamaan häntä ja jättäneen viittansa sinne. Ja senvuoksi hän meni 
vankikuoppaan. Mutta sielläkin Jumala oli hänen kanssansa, ei väliä minne he 
hänet laittivat; hän oli esikuva menestyk sen Pojasta. 
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69. Kaikki mitä Joosef teki, menestyi. Ja kun Jeesus palaa 
Tuhatvuotisvaltakunnassa, on se oleva syy miksi erämaa on kukkiva kuin 
ruusu. Kaikki mitä Hän tekee tulee menestymään. Hän on menestyksen Poika. 
Minne taliansa Joosef pantiin, siellä oli siu-jiaus. Missä tahansa Jeesus on, se 
on siunattu. Niinpä ottakaa Hänet sydämeenne ja olkaa siunatut. 
70. Niin me myös näemme, että Joosefin jouduttua vankilaan, siellä olivat 
myös nuo kaksi miestä: yksi heistä tuli kadotetuksi ja toinen pelastui. 
Jeesuksen ollessa ristillä, yksi ryöväri tuli kadotetuksi ja toinen pelastui. 
71. Kun Hänet korotettiin, Hän meni Jumalan oikealle kädelle. Kun Joosef 
korotet-tiin, hän meni Faaraon oikealle kiidolle, eikä kukaan voinut puhua 
Faaraolle puhumatta ensin Joosefille, saadakseen häneltä luvan. Ja kun Joosef 
lähti palatsista (oi!) -kun Joosef lähti palatsista, puhallettiin pasuunaan, ja 
miehet juoksivat hänen edel-länsä huutaen, “Kumartakaa polvenne; Joosef on 
tulossa!” Aamen! Ja kun Jeesus läh-tee ylhäältä Majesteetin oikealta kädeltä, 
tulevat pasuunat soimaan, ja jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli 
tunnustava, “Jeesus on tulossa!” Varmasti! 
72. Ja muistakaa, kun hänen veljensä hylkäsivät hänet, niin mitä hän teki? 
Hän otti Pakana vaimon; hän otti Egyptiläisen vaimon. Kun Hänen veljensä 
siellä, nuo Juutalaiset, eroittivat itsensä Hänestä, Hän meni naimisiin Pakana 
Morsiamen kanssa. Mutta nyt, vuosia myöhemmin, senjälkeen kun nuo lapset, 
Efraim ja Manasse olivat syntyneet - hänellä oli perhe. 
73. Sitten yhtenä päivänä hänen veljensä tulivat hänen luokseen. Tarkatkaa 
nyt! Me tunnemme tuon kertomuksen, kuinka hän toimi niinkuin ei olisi edes 
osannut puhua hei dän kieltänsä, vaan hänelläoli tulkki joka tulkitsi hänet 
Hebreaksi, vaikka hän itse kin oli Hebrealainen. Ja kun heidän veljensä tuli 
sinne, eivät he tunteneet häntä. Hän oli mahtava ruhtinas. Ja juuri nyt, Kristus 
vierailee Juutalaisten luona, paran taen heidän sairaansa, eivätkä he 
Kuitenkaan tiedä Kuka Hän on. 
 Aloittakaamme 44. luvun jakeesta 27: 

Ja sinun palvelijasi minun isäni sanoi meille, Te tiedätte että vaimoni 
synnytti minulle kaksi poikaa: 
Ja yksi meni pois luotani,... (Se oli Joosef, hän jolle he puhuivat.)... ja 
minä sanoin, Varmasti hänet on revitty palasiksi; enkä minä ole nähnyt 
häntä senjälkeen: 
Ja jos te otatte myös tämän minulta, ja onnettomuus kohtaa häntä, te 
saatatte minun harmaat hiukseni murheella hautaan. 
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127. Kun tuo Tabernaakkeli on pystytetty, ylösnousemus on tullut, 
Juutalaiset ovat palanneet takaisin, Kristus ja Hänen Morsiamensa ovat tulleet, 
Juutalaiset - nuo 144,000 ovat sinetöidyt. Tuhatvuotisvaltakunta on tullut, 
silloin tullaan voitelemaan kaikkein Pyhin. Tuo kaikkein Pyhin Paikka oli 
pyhäkkö, jossa Jumala asui Kerubien välissä, ja tällä kerralla Kristus tulee 
istumaan kaikkein Pyhimmässä Paikassa, voitelu yllään. Eivätkä he tule 
tarvitsemaan siellä aurinkoa, sillä Kaupungin keskellä oleva Karitsa on oleva 
Sen Valo. Aurinko ei tule koskaan laskemaan tuossa kaupungissa, niinkuin 
vanhalla Jim sedällä oli tapana sanoa. Eikä niin tule tapahtumaan. koska 
Kristus tulee olemaan tuo Valo. tuo Voideltu. Ja Kuningas on tuleva ja ottava 
Valtaistuimensa hallitakseen tuhannen vuotta. 
128. Jeremia 3:12-18, lukekaamme se. Olen kirjoittanut tänne Jeremia 3, 
tutkistel-lessani ja Pyhän Hengen liikuttaessa minua paikasta toiseen 
Kirjoituksissa, ja minä tuhersin nämä paperille parhaani mukaan. Jeremia 3 ja 
sitten jakeet 12 - 18. Lukekaamme se. 

Mene ja julista nämä sanat pohjoista kohden, ja sano, Palaja, sinä 
luopio Israel, sanoo HERRA; ja minä en tule antamaan vihani langeta 
yllenne; sillä minä olen armollinen, sanoo HERRA, enkä minä pidä 
vihaa iankaikkisesti. 
Ainoastaan tunne pahat tekosi, että sinä olet rikkonut HERRAA sinun 
Jumalaasi vastaan, ja olet hajoittanut tiesi vieraiden luo jokaisen 
vihreän puun alla....(Se on mitä he ovat telineet idästä länteen, 
jokaisessa kansassa. Näettekö?) ...ja te ette ole totelleet minun ääntäni, 
sanoo. HERRA. 
Kääntykää,... (Kuunnelkaa tätä!) ... Kääntykää, Oi luopuneet lapset, 
sanoo HERRA; sillä minä olen ... (N-a-i-m-i-s-i-s-s-a)... minä olen 
naimisissa sinun kanssasi: (Heidän silmänsä olivat sokaistut, koska 
Minä annoin Pakanoille mahdollisuuden, mutta palatkaa te sillä Minä 
olen naimisissa kanssanne.) ... ja minä tulen ottamaan teidät yhden 
kaupungista, ja kaksi perheestä.,... (Eivät kaikki jotka kutsuvat itseään 
Juutalaisiksi tule menemään sisälle, vaan ainoastaan tuo valittu ryhmä, 
pieni Benjamin joka siellä tuli Joosefin eteen, tuo ryhmä jokaisesta 
kansakunnasta, yksi kaupungista ja kaksi perheestä.) ... ja minä tulen 
tuomaan teidät Siioniin: 
Ja minä tulen antamaan teille paimenet oman sydämeni mukaan, jotka 
tulevat ruokkimaan teitä tiedolla ja ymmärryksellä. 
Ja on tapahtuva, kun te olette moninkertaistuneet ja lisääntyneet 
maassa, sanoo HERRA, he eivät enää sano, HERRAN liiton arkki: ei 
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122. Nyt, Leviticuksen 8. luku. Minä olen nerkinnyt tänne 10:nen jakeen. 
Huomatkaa Leviticus 8 ja 10. jae. Katsokaamme nyt. 

Ja Mooses otti voiteluöljyn , ja voiteli asumuksen ja kaikki mitä siellä 
oli, ja pyhitti ne. 
Ja hän pirskoitteli siitä alttarin päälle seitsemän kertaa, ja voiteli alt-
tarin ja sen astiat, sekä altaan että sen jalustan, pyhittääkseen ne. 
Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän, ja voiteli hänet, pyhittääk-
seen hänet. 

123. Mooses erämaassa voiteli palvonnan tabernaakkelin Istaelin lapsia 
varten, heidän 
ollessaan matkalla.... Se oli voideltu. 
124. Nyt. 2. Aikakirjassa, menkäämme sinne, me tulenne näkemään sen 
vihkimisen, kun Pyhä Henki otti Istuimensa tabernaakkelissa, ja tarkatkaa mitä 
nyt tapahtui. Toinen Aikakirja 5. luku ja aloittakaamme 13:sta jakeesta - 
2.Aikak. 5, jae 13: 

Ja tapahtui, kun puhaltajat ja laulajat olivat kuin yksi, muodostaen 
yhden äänen kuultavaksi ylistäen ja kiittäen HERRAA, sanoen, 
Sillä hän on hyvä; sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, että
 silloin pilvi täytti huoneen, HERRAN asumuksen; 
Niin etteivät papit voineet seistä suorittamassa palvelusta pilven tähden: 
sillä HERRAN kirkkaus oli täyttänyt Jumalan asumuksen. 

l25. Jumala tuli pyhäkköön joka oli voideltu ja vihitty Hänelle, ihmisten tulla 
palvomaan. Niinpä se ei ole voidella sinun pyhä paikkasi, vaan voi-della 
kaikkein Pyhin paikka.... Nyt ne panemme merkille että Uusi Jerusalem on 
kaikkein pyhin paikka, ja voitelu tulee olemaan Uuden Jerusalemin yllä, joka 
tulee alas Jumalalta Taivaasta, valmistettuna niinkuin morsian on kaunistettu 
miestänsä varten. Voitelu tulee olemaan heidän yllänsä. 
126. Kun Serubbaabel vihki temppelin sen uudelleenrakentamisen jälkeen, 
sitä ei voideltu uudestaan, koska se oli jo voideltu ja revitty maahan, se vain 
rakennettiin uudestaan. Hävitys oli kohdannut sitä, ja ohjeet olivat vain 
rakentaa se uudestaan, joten sitä ei enää tarvinnut voidella. Kun se oli kerran 
voideltu, se riitti, ja se pysyy voimassa aina tähän aikaan asti. Uutta kun 
Jumala pystyttää Tuhatvuotisvalta-kunnan Tabernaakkelin, Hän tulee 
voitelemaan kaikkein Pyhimmän, ei sinun py -hääsi, vaan se on kaikkein 
Pyhin. Mutta kun Kuningas ottaa Valtaistuimensa’tuhanneksi vuodeksi... 
Kunnia! Silloin se on ohitse. Kaikkein Pyhimmän voiteleminen tuleeolemaan 
viimeinen asia joka tapahtuu. 
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74. Heillä oli pieni Benjamin siellä, hänen pikku veljensä. Tiedättekö ketä 
Benjamin edustaa? Tätä uutta aitoa Juutalais joukkoa joka on kokoontumassa 
siellä nyt, muodostaakseen tuon 144,000, tätä joka on nyt tulossa. Ei näitä 
Wall Streetin rikollisia, ei, ei, he ovat vain tykinruokaa. Ne eivät ole 
Juutalaisia; he eivät ole Juutalaisia. Todellisia Juutalaisia ovat nämä pikku 
Benjaminit, jotka tulevat sieltä jostakin ja jotka eivät koskaan ole kuulleet 
Jeesuksen Kristuksen Sanaa. 
 Nyt senvuoksi kun tulen palvelijasi, isäni luo, eikä nuorukainen ole 
kanssamme; nähden että hänen elämänsä on sidottu nuorukaisen elämään; 
75. Jumalan oma Elämä on sidottu Israelin elämään. Hän on naimisissa 
Israelin kanssa Me tulemme menemään siihen muutaman minuutin kuluttua, 
jos Herra tahtoo. Hän on naimisissa Israelin kanssa. Hänen Elämänsä on 
sidottu Israeliin, aivan niinkuin minä olen sidottu rouva Branhamiin, vaimooni 
täällä, ja niinkuin te olette sidottu omaan vainoonne. Teidän elämänne on 
kiedottu siihen. Ja Jumala on naimisissa Israelin kanssa. Ja mitä se oli? Jaakob 
sanoi, “Minun elämäni on sidottu tähän lapseen.” 

Ja on tapahtuva, kun hän näkee ettei nuorukainen ole 
kanssamme,...(Joosef aikoi pitää luonaan nuorukaisen, tiedättehän. Me 
tunnemme tuon kertomuksen.) että hän tulee kuolemaan: ... (Hänen 
isänsä!) ...ja sinun palvelijasi saattavat sinun palvelijasi, meidän 
isämme harmaat hiukset murheella hautaan. (Kuunnelkaa nyt 
Ruubenia!) 
Sillä sinun palvelijasi antoi itsensä vakuudeksi nuorukaisen puolesta 
isälleni, sanoen, Jos minä en tuo häntä takaisin luoksesi, silloin minä 
olen kantava syyllisyyden isäni edessä ikuisesti. 
Nyt senvuoksi, minä rakoilen, salli palvelijasi jäädä nuorukaisen sijaan 
orjaksi herralleni; ... (Oi! Katsokaa kuinka hän seisoo veljensä Joosefin 
edessä. Tämä on Joosef, eikä hän tunne häntä. Odottakaa kunnes 
Tuhatvoutis-valtakunta alkaa, veljet! Kuulkaa häntä, kuinka hän 
tunnustaa hänet herraksensa.) ...ja menköön nuorukainen kotiin veljiensä 
kanssa. 
Sillä kuinka minä voisin mennä kotiin isäni luo, ellei nuorukainen olisi 
kanssani? näkemään sitä pahaa, joka tulisi isäni osaksi. 

76. Kuinka hän ajaakaan hänen asiaansa, tarjoten omaa elämäänsä. Kuinka 
nuo Juutalaiset tulevatkaan seisomaan siellä kädet ojennettuina. Tarkatkaa nyt 
45. luku. Kuunnelkaa tarkasti, älkää menkö tämän ohitse. 

Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään, kaikkien niiden edessä 
jotka seisoivat hänen ympärillään;... (Veli, se on milloin synnistä 
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tullaan tekemään loppu, epäusko tulee hajoamaan pois.) ... ja hän huusi, 
Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Eikä siellä ollut ketään 
hänen kanssaan, Joosefin tehdessä itsensä tunnetuksi veljillensä. 

77. Mitä se oli? Jopa hänen oma vaimonsa meni tallaisin palatsiin. Oi, 
Morsian on oleva kirkkaudessa Silläaikaa kun Jeesus palaa takaisin tehdäkseen 
itsensä tunnetuk-si. Me tulemme menemään siihen tässä. Ja hän itki 
äänekkäästi: ... (Joosef ei voinut pidätellä sitä enää pidempään) Ja Egyptiläiset 
ja Faaraon hoviväki kuulivat sen. (Aina sinne palatsiin asti he kuulivat 
Joosefin kirkuvan.) 
78. No niin, se on esikuva siitä kun Kristus tulee kohtaamaan Juutalaiset 
jotka Hän tuntee. Hän sokaisi heidät niin että meillä voisi olla mahdollisuus. 
Mutta kun Hän tulee jälleen heille, silloin Israelin synti tulee olemaan ohitse, 
Ja Joosef sanoi veljilleen, Minä olen Joosef; ... (Mitä te luulette että Jeesus 
tulee sanomaan? “Minä olen teidän Messiaanne. Minä olen Hän jonka te 
ristiinnaulitsitte.”,) ... Vieläkö minun isäni elää? Ja hänen veljensä eivät 
voineet vastata hänelle; sillä he olivat vaivaantuneita hänen läsnäolossansa. 
79. Oi, minun täytyy pysähtyä tähän hetkeksi. Menkäämme Sakarian 12:sta 
lukuun. Menkää nyt kanssani Sakarian Kirjan 12:sta lukuun. Ehkä otan hieman 
liiaksi aikaa, alkaessani saarnaamaan tästä, tiedättehän, mutta toivon ettei niin 
ole. Haluan teidän niin kovasti ymmärtävän sen. 
80. Menkäämme nyt Sakarian 12:sta lukuun, nähdäksemme mitä Hän nyt 
tulee sanomaan kun Hän seisoo veljiensä edessä. Hän tekee nyt lopun synnistä. 
Hyvä on. Sakarian 12 ja 10. 
81. Huomatkaa nyt. Hän puhuu tässä tuolle jäännökselle. Jerusalemin 
piiritys, peto ja sotajoukot on viety pois ja niin edelleen. Kaikki asiat ovat 
tulleet nyt loppuun. Tässä ollaan nyt melkein Tuhatvuotisvaltakunnassa, se on 
aikeissa alkaa juuri nyt. 

Ja minä tulen vuodattamaan Daavidin huoneen ylle, ja Jerusalemin 
asukasten ylle, ... (Minkä?)... armon...(Aamen! Ihmeellinen armo!) 
...Jerusalemin asukasten ylle,... (Danielin pyhän kaupungin) ... armon ja 
rukouksen hengen: ja he katsovat minuun jonka he ovat lävistäneet, ja 
he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista poikaa, ja ovat 
tuskassa hänen tähtensä, niinkuin ollaan tuskassa esikoisen vuoksi. 

82. Kuunnelkaa! Mikä murehtiminen siellä tuleekaan olemaan kun Hän 
seisoo siellä tehden Itsensä tunnetuksi heille, niinkuin Joosef teki. Kuunnelkaa 
nyt! 

Tuona päivänä on siellä oleva suuri murehtiminen Jerusalemissa, 
niinkuin Hadadrimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. 
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 Menkäämme Hesekielinn, nähdäksemme kuinka hän kuvaa sitä 
Tuhatvuotisvaltakunnassa, kuinka he tulevat voitelemaan kaikkein 
Pyhimmän... Hesekiel 43, lukekaamme tästä hieman, nähdäksemme mitä tulee 
tapahtumaan Tuhatvuotisvaltakunnassa...Hesekiel 43, ja lukekaamme jakeet 1 
- 6. Te jotka kirjoitatte sen muistiin, voitte tietenkin kotiin päästyänne lukea 
koko asian. Hesekiel 43. 
119. Tarkatkaa nyt.’ Se on kuvaus Temppelistä joka tullaan rakentamaan 
Tuhatvuotis valtakunnassa. Jokainen lukija tietää että Hesekielin 40:stä luvusta 
aina 44:teen lukuun ei ole mitään muuta kuin Tuhatvuotisvaltakunnan 
Temppelin pystyttämistä maan päälle (kuka tahansa tietää sen.) jolloin Herran 
kirkkaus täyttää sen, ja niin edelleen. Me tulemme nyt kuvaamaan tuota 
Temppeliä 43. luvun jakeissa 1 - 6. 

Jälkeenpäin hän toi minut portille, portille joka katsoi itää kohden: 
Ja, katso, Israelin Jumalan kirkkaus tuli idän suunnalta: ja hänen 
äänensä oli kuin paljojen vetten pauhu: ja maa loisti hänen 
kirkkauttansa. 
Ja se oli sen näyn ulkonäön mukaisesti jonka minä näin, sen näyn 
mukaisesti jonka näin kun tulin hävittämään kaupunkia: ja näyt olivat 
kuten näky jonka näin Kebar-virran rannalla; ja minä lankesin 
kasvoilleni. 
Ja HERRAN kirkkaus tuli sisälle huoneeseen sen portin kautta josta on 
näköala itää kohden. 
Niin henki otti minut ylös, ja toi minut sisälle sisä-pihalle; ja, katso, 
HERRAN kirkkaus täytti huoneen. 
Ja minä kuulin hänen puhuvan minulle huoneesta; ja mies seisoi minun 
vieressäni. 

120. Se on Temppelin voiteleminen Tuhatvuotisvaltakuntaa varten. 
Tarkatkaa nyt kuinka se vihittiin Leviticuksessa... (Leviticus 3. Miis. Kirja.) 
Jos me menemme takaisin Leviticukseen, me näemme että Mooses voiteli 
temppelin. Menkäämme sinne takaisin, kun nyt puhumme siitä. Meillä on sen 
verran aikaa. Menkäämme takaisin Leviticukseen, nähdäksemme sen kun 
Mooses voiteli temppelin, Leviticus, luina 8. 
121. Qi. minä yksinkertaisesti rakastan Kirjoitusten vertaamista Kirjoitusten 
kanssa. Ettekö tekin rakasta sitä? Ja silloin te saatte idean siitä mitä me 
etsimme ja mitä me olemme tekemässä. Jokainen teistä käsittää nyt että me 
käytämme vain Kirjoitusta.. 



24 
 

Ja kaikella epävanhurskauden petollisuudella heissä jotka tuhoutuvat; 
koska he eivät vastaanottaneet totuuden rakkautta, voidakseen pelastua. 
Ja tästä syystä Jumala lähettää heille voimakkaan harhan 
(harhaluulon), niin että he uskovat valheen; 
Että heidät kaikki tuomittaisiin jotka eivät uskoneet totuutta, vaan olivat 
mieltyneet epävanhurskauteen. 

114. Käsitättekö te sitä? Ui! Paavali puhuu ajasta jolloin Jumalan Sinetti 
tehdään tunnetuksi. Hänen Henkensä. Hänen Nimensä, Hänen armonsa, ja 
kaikki nämä muut salai suudet jotka tulevat esiin nyt, suunnitelma Hänen 
Seurakunta ylöstempaamista varten, Pyhän Hengen vuodattaminen on tehnyt 
tämän. Se on mitä Hän on tehnyt viimeisissä päi vissä,  
115. Katsokaamme nyt. Onko meillä aikaa tätä viimeistä varten? Kuudes 
“Voitele-maan kaikkein Korkkein.” Oi, tässä se on. Mikä oli viimeinen asia 
mitä hänen tuli tehdä? Menkäämme nyt takaisin Danieliin, nähdäksemme mitä 
kaikkea Hänen tulee tehdä juuri tässä. 

Seitsemänkymmentä viikkoa...(Mitä tulee saattaa päätökseen tänä 
aikana?) on määrätty sinun kansallesi ja sinun pyhälle kaupungillesi 
päättämään rikkomus...(kansan rikkomukset).. tekemään lopun 
synnistä,... (Ihmisten puolesta) ...ja tekemään sovituksen heidän pahojen 
tekojensa puolesta, ja tuomaan iankaikkisen vanhurskauden,... 
(Juutalaisille) ja sinetöimään näyn ja profetian,...(Lopunaikaan asti) ..ja 
voitelemaan kaikkein Pyhin. (Se oli hänen tulonsa kuusinkertainen syy.) 

116. No niin, voitelemaan kaikkein Pyhin. Tämä saattaa nyt hetken ajan olla 
hieman outoa monille teistä opettajista, mutta odottakaa minuutin verran; 
nähdäksenne miltä se näyttää. 
117. Tämä ei ole jonkun miehen voiteleminen... Jeesus on jo voideltu, onko 
se oikein? Apostolien teoissa sanotaan että Jumala oli voidellut Jeesuksen, 
joka kulki ympäri tehden hyvää, ja paransi sairaita ja niin edelleen. Jeesus on 
jo voideltu, Hän on Messias; ja Messias merkitsee “voideltu”. Onko se oikein? 
Mutta täällä lopunajalla Hän on voiteleva kaikkein Pyhimmän. 
118. Mikä on tuo kaikkein Pyhin? Minun näkemykseni mukaan, jonka uskon 
voivani todis— 
taa Kirjoituksella, kaikkein Pyhimmän voiteleminen... Joka tulee olemaan 
Maja (Taber- 
naakkeli), jota tullaan käyttämään Tuhatvuotisvaltakunnassa (kuunnelkaa nyt 
ja nähkää miksi minä käsitän sen niin) ja joka on kuvattuna Hesekielin 43:ssa 
luvussa, jakeet 1- 6. 
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Ja maa on murehtiva, jokainen perhe erikseen; Daavidin huoneen perhe 
erikseen, ja heidän vaimonsa erikseen; Naatanin huoneen perhe 
erikseen, ja heidän vaimonsa erikseen; 
Leevin huoneen perhe erikseen, ja heidän vaimonsa erikseen; Siimein 
perhe erikseen, ja heidän vaimonsa erikseen; 
Ja kaikki jäljellä olevat perheet, jokainen perhe erikseen, ja heidän 
vaimonsa erikseen. 

83. He tulevat olemaan niin häpeissään, kun he näkevät Hänet jonka he 
ristiinnaulitsivat, oman Joosefinsa, seisomassa siellä. Siellä tulee olemaan 
sellainenkin valitus; He tulevat kysymään, Mistä Sinä sait nuo arvet?” 
84. Hän on sanova, “Ystävieni huoneessa.” Näettekö mitä tarkoitan? 
Tekemään lopun synnistä, epäuskosta. Se on minkuvuoksi Hän tulee. 
85. Hän tulee tässä Danielin seitsemännessäkymmenennessä viikossa 
tekemään lopun synnistä, poistamaan sen. Ymmärrättekö te nyt? Mikä oli 
ensimmäinen asia? Päättämään rikkomus, toinen, tekemään lopun synnistä. 
Numero kolme: Tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta - teille jotka 
kirjoitatte sen muistiin. 

Ja minulla oli ehkä vielä kuusi Kaarnatunpaikkaa siitä, mutta menen 
sen ohitse, koska on niin kuuma. Me emme halua käyttää liian paljon 
aikaa. Haluan saada niin paljon kuin voin siitä, mutta en pidättää teitä 
liian pitkään. Hyvä on. 

86. “Tekemään_sovituksen pahojen tekojen puolesta.” Paha teko on” tehdä 
väärin,” niinkuin he tekivät ristillä. Hän teki sovituksen, mutta sitä ei sovellu-
tettu heihin. Miksi sitä ei sovellutettu heihin? Koska he olivat sokaistut eivätkä 
voineet nähdä sitä. Ja miksi he olivat sokeita? Te sanotte, “Ehkä se on tänään 
sik-si että olen sokea...” Te olette tahallisesti sokeita! He olivat sokeita siksi 
että Jumala oli sokaissut heidät, mutta te olette sokeita tahallanne! Teille ei ole 
mitään sovitusta. “Jos te ette usko että Minä olen Hän,” sanoi Jeesus, “te 
tulette kuolemaan synneissänne!” Niin se on! 
87. Menkäämme nyt jälleen takaisin Sakarian 13:sta lukuun. 
Kuunnelkaamme nyt tässä.. Tekemään sovituksen.... Odotan että joku täällä 
kuulisi tämän, mutta ehkä... Jumala on tekevä sen jollakin tavalla. Tuona 
päivänä siellä on oleva.... 
88. Tri Scofieldillä on tässä luvun otsikkona, “Jäännös - katumuksen tehnyt 
jäännös on osoitettu ristille.” 
89. “Tekemään sivituksen pahojen tekojen puolesta.” Paha teko on “jotakin 
mitä te olette tehneet väärin, vastoin parempaa tietoanne. Tietoisena ettei 
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teidän olisi tullut tehdä sitä.” “Jos minulla on vääryys sydämessäni, niin 
Jumala ei tule kuulemaan minua.” 
90. Nyt, Sakarian 13:sta luku, aloittakaamme jakeesta 1: 

Tuona päivänä siellä on oleva lähde avattuna Daavidin huoneelle ja 
Jerusalemin asukkaille synnin puolesta ja saastaisuuden puolesta. 

91. Siellä on oleva lähde avattuna. Menkää eteenpäin; me voisimme lukea 
sen, mutta merkitkää se muistiin, niin että tulette lukemaan sen. Minulla on 
tänne merkittynä, ”Aloita 6:sta jakeesta ja lue 10:teen. Tai mieluumminkin 
9:teen. Hyvä on, lukekaamme nyt. 

Ja joku on sanova hänelle, Mitä ovat nämä haavat käsissäsi? Silloin 
hän on vastaava, Ne ovat ne joilla minut haavoitettiin ystävieni 
huoneessa. 
Herää, Oi miekka, minun paimentani vastaan, ja minun lähintä miestäni 
vastaan, sanoo joukkojen HERRA: lyö paimenta, ja lampaat ovat 
hajoitetut: ja minä tulen kääntämään käteni pienten ylle. 

92. No niin, Jeesus lainasi tuota Kirjoitusta. Näettekö? “Lyö paimenta ja 
hajoita lampaat.” Mutta pankaa merkille heti seuraava lause. Hän lainasi vain 
niin paljon siitä, mutta tarkatkaa mitä jakeen seuraavassa osassa sanotaan, “Ja 
Minä tulen kääntämään käteni pienten ylle.” Mikä se on? Se on tuo 
Benjaminin ryhmä joka nyt on tulossa. “Minä tulen kääntämään käteni 
pienimpiä kohden.” 
93. Lyö paimenta... Ensin Israel löi paimenta, hajoittaen lampaat kaikkialle 
maailmaan, mutta Jumala sanoi, “Minä tulen kääntämään käteni ja tuomaan 
nuo pienet takaisin viimeisinä päivinä.” Milloin? Silloin kun sovitus pahojen 
tekojen puolesta on tehty. Israel tulee pelastumaan, jokainen heistä. 
94. Menkäämme nyt Jesajan 66:teen lukuun ja lukekaamme hetken, ja 
nähkäämme mitä Jumala sanoo Israelin pelastumisesta, ja kuinka kauan se 
tulee ottamaan pelastaa Israel. Katsokaa kuinka nopeasti se tulee tapahtumaan. 
Jesaja 66. ja jae . Jos te haluatte lukea sen kokonaan, niin hyvä on. 

Kuka on sellaisesta asiasta kuullut? kuka on nähnyt senkaltaisia 
asioita? Onko maa valmistettu tuottamaan yhdessä päivässä? tai 
syntyykö kansa hetkessä? Sillä niin pian kuin Siionilla oli 
synnytystuskat, se synnytti lapsensa. 

95. Niin pian kuin Siion näki että se oli heidän Messiaansa, se syntyi 
uudestaan yhdessä päivässä. Tekemään sovituksen pahojen tekojen puolesta - 
saasta - ja saastaisuuden puolesta. Oi, he tekivät sitä mikä oli pahaa, sitä mikä 
oli väärin. Sovitus oli tehty heidän pahojen tekojensa puolesta. 
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nähdä sitä seminaareissa, ja kouluissa, ja kirkko- kunnisssa, kuin Juutalaiset 
voivat nähdä Jeesusken olevan Messiaan. Ei ihme että he yrittävät ajatella 
teidän olevan hulluja. Ei ihme että he ajattelevat teidän olevan järjettömiä, Ei 
ihme etteivät he voi ymmärtää miksi te ette liity yhteen heidän kans saan. ‘ 
Koska sen takana on Voima ja näky, Jumalan Sana joka on paljastettu 
asettamaan Seurakunta järjestykseen ylöstempausta ja kotiinmenoa varten. 
Kyllä., monet tulevat juoksemaan sinne ja tänne ja tieto on lisääntyvä. Aivan 
varmasti! 
111. No niin, mikä on toinen asia mikä tullaan tietämään? Katsokaa 
seurakuntia tänään. Tässä se on, toivon ettei se loukkaa teitä, mutta minun 
täytyy kertoa se. 
112. Tuona päivänä siellä tulee nousemaan antikristus. 
113. Muistakaa nyt, kun me pääsemme noihin Sinetteihin, niin tuo antikristus 
ratsastaa koko matkan noissa Sineteissä. Daniel puhui siitä tässä, tuosta 
ruhtinaasta joka tulisi, ja Hän, Jeesus tultaisiin tappamaan, sovitukseksi kansan 
puolesta. Mutta tuo ruhtinas joka astuisi esiin, hän saisi aikaan sen että 
kauhistuksen leviäminen aikaansaisi autioituksen, se oli Rooma Tiituksen 
kautta; ja tällä kerralla se on Roomasta tuleva ruhtinas joka on tekevä sen. Jä 
hänet tullaan paljastamaan viimeisissä päivissä (kuunnelkaa nyt!) - tekee 
itsensä Jumalaksi, niinkuin Pyhä Henki varoittaa meitä 2 Tessalonikkalaisten 
2:ssa luvussa. Katsokaamme sitä 2. Tessalonikkalais kirjeestä, ja silloin teillä 
ei ole siitä minun sanaani, vaan Jumalan Sana - 2.Tess. 2.luku ja 12. jae. 
Katsokaamme nyt. Aloittakaamme vähän aikaisemmin, 7:stä jakeesta. 

Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa: ...(Tämä on Paavali 
puhumassa Pyhässä Hengessä.)... jahka vain hänet otetaan tieltä pois, 
joka nyt vielä pidättää. (Kuka on tämä “h ä n tässä, tietääkö kukaan sitä? 
Pyhä Henki, Hän joka pidättää.) 
Ja silloin tullaan tuo Paha paljastamaan,... (Milloin? Juuri siihen aikaan 
jolloin Pyhä Henki otetaan pois, joka on aikeissa lähteä juuri nyt. Minkä 
tähden Hän lähtee? Ottaakseen Seurakunnan mukaansa.) ... 
paljastamaan ... (Paavali puhuu inspiraation alla.) ... jonka Herra on 
kuluttava suunsa hengellä, ja hävittävä tulemuksensa kirkkaudella: 
Tietenkin tuon Pahan.) 
Hänet, jonka tulemus tapahtuu Saatanan vaikutuksesta, kaiken voiman 
ja merkkien ja valehtelevien ihmeiden kanssa, (Me olemme suurin 
kirkko.” “Meillä on sitä, ja meillä on tätä.” Ne ovat jo liittymässä 
yhteen. Ymmärrät-tekö? “Me olemme suurin” - valheellisia ihmeitä.) 
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109. Sisar Simspson sanoi minulle tänään iltapäivällä, “Veli Branham, minä 
luin koko Danielin kirjan, enkä minä tiennyt siitä yhtään enempää luettuani 
sen, kuin mitä tiesin ennen lukemista.” Tässä se on, sisar Simpson, jos olet 
täällä tänä iltana. Uskon näkeväni hänet istumassa siellä. Minä en sanonut 
mitään siitä siellä asuntovaunussa, olin vaiti, koska ajattelin että ehkä pääsisin 
siihen. Mutta tuo näky jonka Daniel oli nähnyt siellä virran rannalla, oli 
sinetäity lopunaikaan asti. Sallikaa minun mennä eteenpäin ja lukea se tässä. 

Mutta sinä, Ui Daniel, sulje nämä sanat, ja sinetöi tämä kirja, aina 
lopunaikaan asti: monet juoksevat edes takaisin (tai “sinne ja tänne”) ja 
tieto on lisääntyvä. 
Silloin minä Daniel katsoin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, yksi 
virran tällä rannalla, ja toinen virran tuolla rannalla. 
Ja yksi sanoi miehelle joka oli puettu liinavaatteeseen, joka oli virran 
vetten päällä, Kuinka kauan on oleva näiden ihmeellisten asiain 
loppuun? (Kuunnelkaa nyt. ) 

Ja minä kuulin tuon liinavaateisiin puetun miehen, joka oli virran vetten 
päällä, kun hän piti ylhäällä oikeaa kättänsä ja vasenta kättänsä taivasta 
kohden, ja vannoi hänen kauttansa joka elää iankaikkisesti että se on oleva 
aikaa, kahta aikaa ja poulta aikaa varten;... (Nytme olemme saamassa sen 
aivan tarkalleen!) ... aikaa, kahta aikaa ja puolta aikaa varten; ... (Tarkatkaa 
nyt kun me pääsemme Danielin Seitsemäankymmeneen Viikkoon, kuinka se 
tulee olemaan. Se on milloin salaisuus tullaan paijastamaan. Hyvä on) ... 
aikaa, kanta aikaa ja puolta aikaa varten; ja kun hän on...(“Hän”, se on nyt 
persoonapronomini, antikristus,) ...saattanut päätökseen pyhän kansan voiman 
hajoittamisen, kaikki nämä asiat tulevat päättymään. (Se on milloin hän 
rikkoo liittonsa tämän viikon keskellä . Aamen!) 

Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt: silloin sanoin minä, Oi Herrani, 
mikä on oleva näiden asioiden loppu? 
Ja hän sanoi, Mene, Daniel: sillä sanat ovat suljetut ja sinetöidyt lopun 
Monet puhdistetaan, valkaistaan ja koetellaan; mutta paha tekee 
pahoin: ja yksikään paha ei ole ymmärtävä; mutta viisas on ymmärtävä. 

110. Lopunajan Sanoma on paljastava sen, viimeisessä seurakunta 
ajanjaksossa. Kunnia! Siinä se on teille! Minua vavisuttaa ajatella sitä. Tuo 
salaisuus, ne asiat joille kirkollinen maailma räpyttää silmiään ja sanoo, “Se on 
hölynpölyä,” tuo salaisuus siitä Kuka Jeesus Kristus oli - ei mikään kolmas tai 
toinen persoona, vaan Jumalan Persoona. Kaikki nämä muut Jumalan 
salaisuudet tullaan paljastamaan, koska se on kirjoitettuna täällä tässä Kirjassa, 
että se tullaan paljastamaan lopunajan sukupol velle. He eivät voi sen enempää 
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96. Numero neljä Tuomaan iankaikkisen vanhurskauden. Se on neljäs asia 
jonka vuoksi hän tuli, neljäs asia jonka hän tuli tekemään. Tuomaan 
iankaikkisen vanhurskauden, ... tekemään lopun synnistä, sovituksen, ja 
tuomaan iankaikkisen vanhurskauden. Kun Israelin rkkomus on tullut 
loppuun... 
97. Haluan että te nyt käsitätte tämän, koska kun me tulemme puhumaan 
tuosta naisesta ja lohikäärmeen heittämisestä ulos, te olette jälleen tuleva 
uudestaan takaisin tä-hän samaan Kirjoitukseen. Olkaa varmat että merkitsette 
Sen muistiin. Kun Israelin rikkomus on päättynyt, Saatana, joka on heidän, 
niinkuin meidänkin syyttäjämme, hänet tullaan sinetöimään pohjattomaan 
kuoppaan. Milloin ja mitä varten? Kun iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, se 
on jotakin mikä ei voi loppua. Kaikki senvuoksi että epävanhurs-kaus tullaan 
hävittämään pois. 
98. Ottakaamme Ilmestyskirjan 20:s luku ja 13:sta jae, ja lukekaamme siitä 
hetken. Ilmestyskirja 20:13. Ei, se on Ilmestyskirja 20: 1 - 3. En nähnyt tuota 
pientä viivaa siinä välissä, kun hikeä menee silmiini. Ilm. 20. luku, 
katsokaamme nyt. 

Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli pohjattoman 
kuopan avain ja suuret kahleet kädessään. 
Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, tuon vanhan käärmeen,joka on Perkele, 
ja Saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi. 
Ja heitti hänet pohjattomaan kuoppaan, ja sulki hänet sinne, ja asetti 
sinetin hänen päällensä, että hänen ei enää pettäisi kansoja, ennenkuin 
tuhat vuotta on loppuun kulunut: ja senjälkeen hänet täytyy päästää irti 
vähäksi aikaa. 

99. “Tuomaan iankaikkisen vanhurskauden.” Saatana on heitetty 
pohjattomaan kuoppaan. Ja kun Hän tekee sen, ja sinetöi sinne Perkeleen, joka 
on pettänyt ihmisiä... 
100. Menkäämme nyt takaisin Habakukin 2. lukuun. Ja nyt me tulemme 
näkemään miksi hän sinetöi pois tämän vanhan käärmeen, ja minkä vuoksi se 
tehtiin, ja mitä tapahtuu välittömästi sen jälkeen. Minä pidän tästä, ettekö 
tekin? Se antaa meille tietoa jostakin. Habakuk 2. luku 14. jae. Tarkatkaa nyt. 
 Sillä maa on oleva täynnä HERRAN kunnian tuntemusta, niinkuin vedet 
peittävät meren. 
101. Toisin sanoen, kun vihollinen on pantu pois, synnin loppu on tullut, 
iankaikki nen vanhurskaus on tullut, Saatana on sinetöity pohjattomaan 
kuoppaan, ja Herran tun temus peittää maan niinkuin vedet peittävät meren. 
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Aamen! Kunnia Jumalalle! Se on tulossa, veli, se on tulossa! Naiset tulevat 
olemaan hienoja naisia ja miehet tulevat olemaan herrasmiehiä.. Aamen! 

 Kun Herran tuntemus on täyttävä maan, ja meren, ja taivaan,  
Ja oi, minun sydämeni voihkii, kaivaten tuota suloista vapautuksen 
päivää, 
Kun meidän Jeesuksemme tulee takaisin maahan jälleen. (Aamen) 

102. Hyvä on. No niin, silloin on Tuhatvuotisvaltakunta. Se on milloin tuo 
Kaupunki tullaan rakentamaan. Se oli neljänneksi. Minulla on vielä kuusi 
muuta Raamatun-paikkaa, mutta me tulemme kiirehtimään. Takaisin 
tultuamme me tulemme ottamaan nämä muut Raamatunpaikat, mutta nyt me 
vain haluamme antaa teille yleiskuvan asiasta. 
103. Numero viisi: “Sinetöimään näyn ja profetian.” Tao Enkeli tuli 
sinetöimään näyn ja profetian... (Osa nauhasta puuttuu.) 
 ... Oh, suokaa minulle anteeksi. Minä en tarkoita sanoa sitä, antakaa 
minulle anteeksi. Minä en tarkoita sitä; en todellakaan tehnyt sitä. Ei. Hän oli 
eräs mies ilman voitelua. Näettehän? Tuo mies sanoi, “Sinä näet tässä että näyt 
ja profetia annettiin aina Juutalaiselle seurakunnalle.” Ja hän sanoi, “Danielin 
päivistä alkaen, kun Daniel tuli, merkitsi se sitä ettei heillä enää tulisi olemaan 
näkyjä ja profetioita.” Hän sanoi että kaikki nämä asiat tänään, kun ne sanovat 
että heillä on näkyjä ja profetioita, se oli kaikki perkeleestä,ja ettei ollut 
olemassa mitään sellaisia asioita kuin näyt ja profetia. Veli, Danielin jälkeen 
oli tusinoittain profeettoja. Ja siellä oli Johannes Kastaja; siellä oli Jeesus 
Kristus; siellä olivat nuo Uuden Testamentin profeetat. Siellä oli näkyjä; siellä 
oli Enkeleitä. Kuinka maailmassa voi kukaan mies sanoa sellaista! Mutta 
katsokaahan, niin on itsekkään motiivin kanssa, kun ihmisille yritetään syöttää 
jotakin, tekemään siitä jokin pieni seurakunnan oppi, jokin pikkuasia, joka 
sitten tulee todellisuudeksi ihmisille. Ja jos ihmisillä ei ole Pyhää Henkeä, 
tullaan heidät pettämään sillä. 
104. Älkäämme ottako jotakin mitä joku mies on sanonut. Jos ei ole mitään 
Kirjoitusta todistamaan sitä, niin kuinka minä voisin ottaa sen? No niin, 
katsokaamme nyt mitä tämä sinetöiminen todella on. Tarkatkaa nyt! Hän tuli 
tekemään sen, sinetöi mään näyn ja profetian. 
105. Menkäämme nyt suoraan takaisin Danielin Kirjaan, jossa olimme. 
Danielin Kirjasta me tulemme löytämään sen mitä Se sanoi. Menkäämme nyt 
Danielin 12. lukuun... Kun te tulette kotiin, haluaisin että lukisitte sen 
kokonaan 1. jakeesta alkaen. Lukekaamme jakeet 1-4. 
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 Ja siihen aikaan on Mikael nouseva ylös, tuo suuri prinssi (ruhtinas) 
joka seisoo sinun kansasi lasten puolesta: ....(No niin, tämä on lopun ajalla. ) ... 
ja on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei koskaan ollut siitä saakka kun 
kansa on ollut... (Se on milloin antikristus, tämä Ensimmäisen Sinetin 
ratsastaja tulee esiin, kun hän ottaa paikkansa.) ... tuohon samaan aikaan asti:... 
(Ei sinä taikana jolloin Tiitus valloitti Jerusalemin muurit. Se tapahtui 
ainoastaan yhdessä paikassa. Tarkatkaa kun tämä antikristus, tämä ruhtinas 
joka oli tuleva, tarkatkaa kun hän tulee.) ...tuohon samaan aikaan asti: ja siihen 
aikaan sinun kansasi on oleva vapautettu, jokainen joka löydetään kirjoitetuksi 
kirjassa. (Halleluja! Sinun kansasi, Israel, on oleva kirjoitettuna kirjassa. ) 
 Ja monet heistä jotka nukkuvat maan tomussa heräävät, jotkut 
iankaikkiseen elämään, ja jotkut häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. 
106. Kuinka maailmassa se olisi voinut olla silloin kun Tiitus valloitti 
Jerusalemin Buurit? Kuinka niin olisi voinut olla? Se ei olisi voinut olla. 
Katsokaahan, hän puhuu lopun ajalla tapahtuvasta ylösnousemuksesta. Onko 
se oikein? No niin: 

Ja ne jotka ovat viisaita loistavat kuin taivaanvahvuuden kirkkaus; ja he 
jotka kääntävät monta vanhurskauteen niinkuin tähdet aina ja iankaikki-
sesti. 
Kuunnelkaa! Tässä se on. tuo todellinen sinetöiminen. Mutta sinä, Oi 
Daniel, sulje nämä sanat, ja sinetöi tämä kirja lopunaikaan asti:... 

107. Mitä se on? Oi, halleluja! Näettekö te sitä, luokka? Tämä Jeesuksen 
Kristuksen ilmestys, Hänen voimansa, Hänen tulemuksensa lopun ajalla oli 
sinetöity tähän aikaan asti. Se on mitä Hän tuli tekemään. Se on kätketty 
oppineilta. Ei ihme että he tah tovat sovelluttaa sen sinetöimisen sinne 
menneisyyteen, noihin profeettoihin ja kaik keen muuhun siellä aikaisemmin. 
Se ei ole vedenpitävä. Mutta tämä näky on ollut sine töitynä juuri tähän aikaan 
asti nyt, ja se on millin minä panen uskoni, että Jumala tulee paljastamaan nuo 
seitsemänkymmentä viikkoa. Aamen! “Sinetöi se,” hän sanoi, 
”lopunaikaan asti. Sulje nämä sanat, ja sinetöi tämä kirja lopunaikaan asti.” 
108. Mitä hän teki? Hän sinetöi näyn ja profetian! Daniel oli profetoinut 
nämä asiat. Hän oli nähnyt sen näyssä, ja tuo Enkeli tuli alas sinetöimään näyn 
ja profetian -he voivat lukea sen, mutta he eivät voi ymmärtää sitä - ennen 
lopunaikaa. Lopun aika, mikä on lopunaika? Seitsemännenkymmenennen 
viikon loppu, kun tuo ruhtinas, antikristus tullaan paljastamaan, tähän aikaan 
tehden itsensä Jumalaksi. Kuinka me tiedämme että tämä on sinetöity 
lopunaikaan asti. Daniel on juuri lopettanut - ja tämä on Danielin viimeinen 
luku. 


