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1 Dobro jutro, prijatelji. Zelo vroče je danes zjutraj v Tabernaklju, toda čudovito je
biti tukaj. Tako smo veseli, da smo danes lahko prišli na to službo. Napovedal sem, da
bom  poučeval  na  temo  Danielovih  sedemdeset  tednov.  To  povezuje  ostale  dele
sporočila, preden bom začel s sedmimi Pečati.  Kajti,  tam je sedem Pečatov, sedem
Nadlog,  sedem Trobent,  trojno  Gorje,  Žena  na  soncu,  izganjanje  rdečega  hudiča,
144000 zapečatenih - vse to se dogaja med tem časom. In mislil  sem, da bi morali
dobiti najprej to.

2 Torej, vroče je. Nimamo namena, da bi ostali predolgo, samo toliko kot lahko. In to
je sezona - običajno je izven sezone, ko ljudje nimajo pogostih bogoslužij in predvsem…
Vsi izmed njih imajo klimatizirane prostore in tako dalje, kar je udobno. Tudi mi bi želeli
to imeti, toda v tem trenutku tega nimamo.

Veliko naših prednikov je sedelo na vročem soncu. Ko razmišljam o opravičevanju
ljudem, ker nimamo klimatiziranih prostorov, se mi misli vedno vračajo nazaj v Afriko,
kjer oni stojijo v teh nevihtah in k tem ženskam, ki jim lasje visijo čez obraz, ki ležijo
tam podnevi  in  ponoči  in  nikoli  ne  zapustijo  kraja,  kjer  bivajo.  Ne jedo,  ne  pijejo,
popolnoma nič, samo stojijo tam - da bi ujeli besedo ali dve, zdaj in potem, od Gospoda.

3 Ne morem si zamisliti Mehike, kjer je bilo tako vroče, če sem iskren, da sem sedel v
klimatiziranem prostoru in se poskušal z mahanjem ohladiti. Tako vroče je bilo. In videl
sem te ljudi, ki so prišli ob 9. uri zjutraj v tisto veliko areno in ni bilo več prostega mesta
-  bolni  ljudje,  resnično  bolni,  na  smrt  bolni:  rak,  tumor  in  bolne  matere,  majhni
umirajoči otroci in vse to. Enostavno so stali na tistem vrelem vročem soncu, nikjer
nobene sence, in samo naslanjali so se drug na drugega od 9. ure zjutraj do 9. ure
zvečer, samo da bi slišali trideset minut s pomočjo prevajalca in videli Gospodova dela.
Sedeli so tam in čakali, z veliko težko staro obleko na sebi, ki so jo nosili pozimi in poleti
- kajti to je vse, kar imajo.

4 In potem razmišljam o ljudeh, ki so ležali tam v tistih džunglah, ko so prinesli tiste
bolnike, ki se niso mogli niti premakniti. In v Indiji, kjer bi jih oni nakopičili tam spodaj
in jih polagali drug čez drugega in drug preko drugega, nekako tako, z gobavostjo in
boleznimi, ko so jih vozili skozi in iz ulic in jih polagali na tisto vroče vrelo tropsko sonce.
In nevihte ter strele so švigale in takšne stvari. Oni bi ležali točno tam na tistem soncu
in v nevihtah in v vsem in se ne bi niti premaknili ali pritoževali, samo da bi ujeli Božjo
Besedo, nekaj za svojo dušo. Zakaj bi se vam potem opravičevali danes zjutraj, ko pa
imamo streho nad glavo in ventilatorje,  ki  hladijo.  Morali  bi  se sramovati,  če bi  se
pritoževali nad tem.

5 Torej, spominjam se, bilo je nedolgo tega. Na enem izmed otokov v Južnem morju
sem imel tisto noč službo. In, oh, prišel je vihar. Oh, nikoli nisem videl takšnega neurja -
strele so švigale druga za drugo, da so razsvetlile deželo in veter je tako pihal, da so se
drevesa  upogibala  vse  do  tal.  Dejal  sem:  »No,  lahko  si  slečem svojo  obleko,  ker
zagotovo ne bo nikogar tam spodaj.«

Čez nekaj trenutkov je prispel majhen avto pred vrata in nekdo je potrkal na vrata,
če sem pripravljen za na pot.

In jaz sem dejal fantu (ki je znal govoriti angleško), dejal sem: »Ali je kdo tam?«

Dejal je: »Sploh ne morete priti do mestnih blokov ob tem prostoru (na velikem
stadionu)!«

In jaz sem dejal: »Ali mislite, da so ljudje tam zunaj v takšnem,« sem dejal, »v
takšnem neurju?«

On je dejal: »Oni so prišli, da bi slišali o Bogu.«

6 In tako sem šel  tja.  In tam so bile  dame, mlada dekleta,  najstnice,  ki  se niso
hihitale in smejale in žvečile žvečilnega gumija ter govorile o fantih. Pazile so na vsako
besedo. Niso se premikale,  samo sedele so in poslušale.  Naredil  sem oltarski  klic…
Naredil sem oltarski klic in na tisoče se jih je vstalo, s solzami v svojih očeh, takole, s
svojimi rokami dvignjenimi k Bogu, želeč milost za svojo dušo - mlada dekleta in fantje,
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stari sedemnajst, osemnajst let. Sedaj je nekako težko pridobiti starejše ljudi, da bi
samo poslušali. Ali vidite? To nam kaže, da se nimamo nad čim pritoževati. Hvala Bogu.
Da, gospod.

Radi bi imeli vse sodobno, kot ostali del Amerike, toda mi tega nismo prejeli na ta
način, tako da bomo shajali s tem, kar imamo.

7 Torej,  imam majhno stvar,  ki  bi  jo ponovno želel  narediti  tukaj  v Tabernaklju.
Koliko od vas ima Sveta Pisma? Dvignite roke. V redu. Odprimo Psalm 99, preden bomo
molili.  Mi smo to običajno počeli,  brat Neville, pred leti.  Ne vem, ali… Ali  ste danes
zjutraj že prebrali Psalm? Ne. Enostavno bi želel, da bi skupnost prebrala nekaj Psalmov.

Danes zjutraj, ko sem sedel v svoji študijski sobi in razmišljal o tem sporočilu in o
Besedi, sem pomislil: »Veš, bilo bi dobro, če bi ponovno imeli branje Psalmov. To mi je
tako  všeč.«  Razlog,  zakaj  sem  bil  malo  pozen,  mednarodni  telefonski  pogovor  iz
Cheyenne me je zadržal. To je razlog, zakaj sem bil…

In sedaj, medtem ko se obračamo k temu Psalmu, imam nekaj sporočil za objavo,
ki so mi jih dali. To je psalm 99.

8 »Od  sedaj  naprej  bodo  vsa  obvestila  o  sestankih  tukaj  v  Tabernaklju  in  o
kampanjah, prihajala iz urada v Jeffersonvilleu. Vsakdo, ki želi informacije o srečanjih,
mora izpolniti kartico ali napisati svoje ime in naslov ter ga pustiti na pridigalnici po
nocojšnji končani službi. Poslano vam bo obvestilo, da se boste lahko pripravili za prihod
na srečanja.« To je, če bi v prihodnje kdo rad vedel, kje bomo imeli srečanja, imamo
sedaj  v pisarni  vzpostavljen sistem in vi  lahko tukaj  pustite svoje ime in naslov in
pravočasno vam bomo poslali kartico, da bi lahko vedeli, kje se bodo odvijala srečanja in
verjetno tudi teme, če boste imeli možnost priti. Vidite? Če nimate nekega uradnega
mesta, od koder bi prihajale informacije, potem nekdo pravi to, drugi ono in potem
enostavno ne veste. Vidite? Samo napišite svoje ime in naslov ter pustite to tukaj in Billy
Paul bo to vzel ter oddal.

9 Torej, prav tako je bilo vprašano, če ne bo več… »Brat Branham, ali boš še imel
ozdravljenjske službe v skupnosti?« Ne. Ne, to presojo bo dal naš drugi odbor. Tukaj
imamo brata Nevilla, ki ima dar preroštva, preroštva za bolne, ki jim razodevajo, kar
morajo vedeti. In mi imamo brata z imenom Higgenbotham, enega od skrbnikov, ki
zvesto služi  odboru. Danes zjutraj  ga ne vidim, toda on ima običajno dar govora v
jezikih in imamo mlado damo z imenom Arganbright, ki ima dar razlaganja jezikov.
10 In ta sporočila dokazano prihajajo od Boga, ker dejansko ne prihajajo brez reda,
ona so enostavno postavljena v red. In ko se ti darovi začnejo zbirati, jih bomo poskušali
v cerkvi ponovno postaviti tako kot treba. In jaz jih bom kmalu videl in… Tako da se
bodo srečanja odvijala v skladu z Gospodovim redom, tako da bodo popolna.

Ampak  ti  dragi  ljudje…  Tako  pravi  moja  soseda,  gospa  Wood,  ki  ima  tukaj
priklopljen mikrofon in snema kasete z namenom, da posname ta sporočila, jih pretipka
in preveri, če so pravilna ali ne. Vidite? Tako jih ona preverja. Vem, da je gospa Wood
poštena žena in ona mi pove o mnogih stvareh, ki so bile izrečene in so se izpolnile.

11 Torej, tako smo hvaležni za to. Kakšno olajšanje je to zame, ko potem pridem
domov. To preroško razločevanje me enostavno uničuje. In zaradi tega mi Bog pošilja
nekatere olajšave za to, skozi prerokovanja in govorjenje v jezikih in skozi razlaganje,
kar je preroštvo. Kar je prerokovanje, govorjenje v jezikih… Obstajata dve vrsti ljudi, ki
prerokujeta. Prvi govori, drugi pa razume, kaj prvi govori v neznanem jeziku in to je
natanko preroštvo.
12 Torej,  mi  imamo to  vsak  dan,  na  vsakem srečanju,  ko  imamo tukaj  na  službi
molitveni red. Torej,  tam je nekdo, ki  bi  vprašal o darovih. Da, še vedno jih imam,
vendar jih  uporabljam edino na zasebnih razgovorih,  ki  jih  imam. In da bi  jih  imel
(verjamem, da jih imajo na tabli našega odbora tam zadaj), morate dobiti dovoljenje in
se dogovoriti za čas z Billyem Paulom, z mojim fantom, za tukajšnje ali za srečanje po
tem, zunaj na polju ali kjerkoli. Imeti morate malo kartico, ki vam jo bo dal Billy Paul.
Če je karkoli v življenju, kar ne morete razumeti in ne veste, kako priti iz tega in iščete
Božjo modrost, potem se morate videti z Bilyem Paulom, mojim sinom, ki je sekretar in
on vam bo dal malo kartico ter vam določil datum in čas. In ko bomo imeli te zasebne
razgovore,  potem ko se bomo zbrali  skupaj,  samo vi  in jaz (in če bo prišla kakšna
ženska, potem boste vstopili skupaj z mano in z mojo ženo), in potem bomo izvedeli in
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poiskali Gospoda ter Ga vprašali, kaj morate storiti.

13 Torej, drugi manjši primeri in tako dalje, kot so ti, so dani bratu Nevillu in bratu
Higgenbothamu in sestri Arganbright ter ostalim, ki govorijo v jezikih in jih razlagajo
tukaj v cerkvi.

Zaradi tega smo kot na potovanju… Mislim, da je Jitro nekega dne dejal Mojzesu,
vidite:  »Vzemi  nekaj  starešin…«  In  Božji  Duh  je  bil  vzet  z  Mojzesa  ter  poslan  na
sedemdeset starešin in ti so prerokovali. In samo glavne stvari, težke stvari so prihajale
k Mojzesu.  Torej,  mi  nismo Mojzesi,  niti  oni  niso starešine,  toda še vedno služimo
Jehovah Bogu z istim Ognjenim Stebrom, ki nas vodi v obljubljeno deželo. Tako bo, da,
tam bodo druga srečanja in razlage… Prišlo bo odkrivanje skrivnosti človeških src. To mi
bo dalo priložnost, ko bom lahko v molitvi in v proučevanju za dneve, ko bodo prišli ti
zasebni razgovori in bom pripravljen na njih.

Zapomnite si torej, Billy Paul Branham, naš sekretar za misije bo… Bilten se nahaja
tam na tabli pri naših skrbnikih. Tukaj sem dobil zabeležko, da to razglasim in povem
ljudem, da si lahko to morda preberejo na oglasni deski, ko bodo odhajali.

14 Torej, danes zjutraj imam veliko lekcijo in nocoj bomo poskušali nadaljevati s tem
in če je Gospodova volja, bomo naslednjo nedeljo imeli še enkrat to. Nisem vedel kako
globoko je to, dokler nisem začel tega proučevati in še vedno je to zame skrivnost.
Tako, jaz sem enostavno odvisen od Gospoda.

15 Sedaj pa v svojih Svetih Pismih odprimo Psalm 99. Jaz bom prebral prvo vrstico,
skupnost bo prebralo drugo vrstico, potem bomo vsi skupaj prebrali zadnjo vrstico. Tako
bomo nadaljevali: jaz prvo, skupnost drugo, jaz tretjo, skupnost četrto, nato pa bomo
zadnjo vrstico prebrali skupaj. Vstanimo, ko bomo brali Božjo Besedo.

GOSPOD kraljuje, ljudstva trepetajo, sedi na kerubih, zemlja se maje.

GOSPOD je velik na Sionu, vzvišen je nad vsemi ljudstvi.

Naj slavijo Tvoje Ime, veliko in strašno. Svet je On.

Kraljeva moč je,  da ljubi  pravico. Ti  si  utrdil  iskrenost,  pravico in pravičnost v
Jakobu si ti naredil.

Povzdigujte GOSPODA, našega Boga, padite na kolena k podnožju Njegovih nog.
Svet je On.

Mojzes in Aron med svojimi duhovniki, Samuel med tistimi, ki kličejo Njegovo ime,
kličejo h GOSPODU, in On jih usliši.

V oblačnem Stebru jim govori, varovali so Njegova pričevanja in zakon, ki jim ga je
dal.

GOSPOD, naš Bog, Ti si jih uslišal, bil si jim Bog, ki odpušča, toda maščevalec nad
njihovimi zlimi dejanji.

Povzdigujte GOSPODA, našega Boga, padite na kolena k Njegovi sveti gori. Zakaj
svet je GOSPOD, naš Bog.

16 Sklonimo  naše  glave.  Resnično,  Gospod,  te  besede  so  napisane  in  zapete  po
Tvojem služabniku Davidu v Psalmu za Tebe. Ti prebivaš med kerubi. Ti si svet in Tvoja
gora je sveta. Naj se približamo s svojimi srci, poškropljenimi s krvjo Jezusa Kristusa s
čisto vestjo in vero in zagotovilom, da prihajamo v prisotnost našega Boga. Naj bo to
občinstvo danes zjutraj v spoštovanju. Odpri naša ušesa za razumevanje. Govori z nami
v modrosti, da bi lahko vedeli, kako se moramo obnašati v teh dneh v Tvoji prisotnosti.
17 Mi Te prosimo, naš Bog, da nam razkriješ te skrivnostne stvari, ki so bile skrite vsa
ta leta, ko se približujemo eni od najbolj iskrenih in slavnih besed. Ti si govoril o tem, ko
si bil tukaj na zemlji in dejal: »Kdor bere, naj razume.« Tako da blagohotno pristopamo
k Tebi, Gospod, in iščemo Tvojo modrost, ne vedoč, kaj naj rečemo. Tukaj smo postavili
nekaj odlomkov iz Pisma in smo popolnoma odvisni od Tebe za odgovor, za noben drugi
namen, ampak da bi morda lahko spoznali uro, v kateri živimo, da bi se lahko pripravili
za velike stvari, ki so pred nami. Ali nam boš Ti to podelil, Gospod? V Imenu Tistega, ki
nas je o vsem poučil, da naj molimo na ta način (skupnost se je pridružila molitvi Oče
naš):

Oče naš, ki Si v nebesih,



GABRIELOVA NAVODILA DANIELU 4

posvečeno bodi Tvoje Ime.

Pridi Tvoje kraljestvo.

Zgôdi se Tvoja volja

kakor v nebesih tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh;

in odpústi nam naše dolge,

kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom;

in ne daj, da pademo v skušnjavo,

temveč reši nas hudega.

Kajti Tvoje je kraljestvo, oblast in slava, vekomaj. Amen!

Lahko sedete.

18 Če kdo od moških želi sleči svoj plašč, kar svobodno. In tisti, ki stojite ob zidu, če
vas zabolijo noge, zakaj, svobodno se lahko pomaknete ven.

In sedaj, mislim, če bi otroci hoteli oditi v svoje prostore… Ali so že končali? Pastor
mi pravi, da so sobe napolnjene z množico, tako da ne moremo imeti nedeljske šole za
najmlajše.  Mi  bi  bili  veseli,  če  bi  vi  najmlajši  lahko sodelovali  z  nami,  saj  to  jutro
začenjamo eno veliko in veličastno sporočilo, za katero sem prepričan, da bo za vaše
matere in očete veliko pomenila in tudi za vaše ljubljene, ki so tukaj in celo za vas,
malčki. Zato bomo pristopili k temu zelo spoštljivo.
19 Če je Gospod pripravljen, bomo to jutro govorili na temo Danielovih sedemdeset
tednov. In to jutro bomo govorili o Danielu v ujetništvu in o Gabrielovem prihodu, da ga
pouči o prihodnosti. Medtem ko je Daniel bil v molitvi, je prišel angel Gabriel, da ga
pouči. Nocoj bi želel govoriti o: »Šestkratnem namenu Njegovega obiska,« - spregovorili
bomo o šestih različnih temah, zaradi katerih je Gabriel prišel.

Naslednjo nedeljo,  če bo Gospod pripravljen,  želim postaviti  čas  in  razloge za
sedem cerkvenih dob in v katerem času so in kje smo mi danes. To bo naslednjo nedeljo
zjutraj, če bo Gospod dal.

20 Torej  razlog  za  to…  Prinesel  sem  nekaj  zapiskov  od  nekaterih  mojih  zadnjih
sporočil. In to jutro želim te stvari obnoviti, ker gre to na magnetofonski trak in bo odšlo
po vsem svetu med mnoge narode. Razlog, zakaj se vračam nazaj, je v tem, da bo
nekdo prvič slišal kaseto in ne bo mogel razumeti, kaj sem mislil, ko sem se skliceval na
nekaj od prej.

Mi smo že štiri mesece proučevali knjigo Razodetja, Razodetje Jezusa Kristusa. Mi
smo prešli skozi cerkvene dobe. Prva tri poglavja Razodetja so cerkvene dobe. Potem je
v četrtem in petem poglavju Janez bil vzet in so mu bile pokazane stvari, ki morajo priti.
V šestem poglavju je ponovno vrnjen na zemljo, da bi videl stvari, ki se dogajajo na
zemlji  in  se  bodo  odvijale  od  1.  vrstice  šestega  poglavja,  pa  vse  do  21.  vrstice
devetnajstega poglavja. Tukaj prihajajo Pečati, kuge, nadloge, kobilice, žena na soncu,
in izgon rdečega zmaja, zapečatenje 144000 in vse te stvari.

21 To je bil teden ogromnega študija. Včeraj sem se ves dan komaj premaknil iz sobe,
ko sem to proučeval. In to je nekaj v… V zadnjem času, mnogi od veteranov, ki sem jih
učil, dejal sem samo: »V tem pripadajo Danielovim sedemdesetim tednom,« vendar
nisem poskušal tega pojasniti. Toda tokrat, po Božji milosti, sem to vzel nase, da prosim
Božjo milost, da bi lahko to prenesel ljudem. In tukaj odkrivam stvari, o katerih še ne
vem ničesar.
22 In potem sem bral  knjigo doktorja Larkinsa, knjigo doktorja Smitha in zapiske
doktorja Scofielda, različne komentarje od raznih ljudi, pa vendar jih nisem mogel spojiti
skupaj, da bi to prišlo ven na pravilen način. Vidite? Zaradi tega ta teden planiram…
Obiskal  sem knjižnico  v  Kentuckyu,  da  bi  videl  nekatere  starodavne  astronomske
koledarje  in  čase  in  da  bi  vzel  iz  knjižnice  vse  te  stare  knjige  in  tako  dalje,  vse
starodavne knjige, ki sem jih lahko vzel in koliko malega lahko jaz storim; in imel sem
slavno zaupanje v Jezusa Kristusa, da mi to razodene, ker ne želim, da bi dejal: »Jaz
poznam to, jaz poznam ono.« (On pozna moje srce; On me posluša.) Ampak jaz to
želim, da bi razsvetlil svoje ljudstvo. Zaradi tega verjamem, da mi bo On to daroval. Jaz
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še ne vem, vendar imam zaupanje v Njega za naslednjo nedeljo, ker bo to velikanski
del, saj bomo naslednjo nedeljo poznali in umestili teh sedemdeset tednov.

Vsak od njih ima drugačno mesto. In ko to počnete, vi greste skozi njih in oni ne
pridejo ven na pravilen način, ne razvrstijo se pravilno. To se ne da. In zaradi tega,
morda ne bom sposoben tega dobiti pravilno, vendar bom zaradi tega zaupal Gospodu.

23 In spomnim se Salomona, kako je nekoč molil in prosil Gospoda Boga, da mu da
modrost.  Ne  zase  -  ne  da  bi  se  mu podaljšali  dnevi,  ne  za  daljše  življenje,  ne  za
bogastvo - ampak da bi imel modrost, da bi lahko sodil Božjemu ljudstvu. In Bog je
uslišal to molitev ter Salomonu dal modrost, ker je bilo to za njegovo ljudstvo. In zaradi
tega prosim Boga, da mi razodene, kaj pomeni teh sedemdeset tednov, ker vem, da je
to natančen koledar za dobo, v kateri živimo. In zaradi tega želim to vedeti. Ne zaradi
sebe. Ne zaradi sebe. Seveda jaz želim to vedeti.  Ne pravim tega na ta način: »Ne
zaradi sebe,« kajti jaz bi to rad vedel. Rad bi to vedel, ker želim vedeti, kje živimo in v
katerem času živimo. In potem, jaz vem, da je bilo to dano.

24 In različni ljudje so to poskušali razvozlati in v preteklosti so imeli… Nek fant, bral
sem o tem, po njegovem bi se naj vse končalo leta 1919, teh sedemdeset tednov. No, ni
bilo tako. Po sedemdesetih tednih… Po sedemdesetih tednih je vse končano. Zato želimo
vedeti resnico in jaz prosim Boga, da mi da resnico.

25 Torej, da bi temu dali podporo, se moramo vrniti nazaj, želim ponoviti malo od prej.
Zaradi tega imam tukaj nekaj zapisanih zabeležk, ki smo jih imeli v petem…, v četrtem
in petem poglavju, tako da bodo ljudje razumeli. Prvič. Preden bomo to storili, želim
nekaj preskočiti, tako da bi lahko dobili iz četrtega… Sedaj si zapomnite, tretje poglavje
je bila Laodicejska cerkvena doba in Cerkev je bila vzeta gor na koncu Laodiceje.

26 Torej, poskušal sem nekaj razložiti svoji ženi glede tega. Imel sem Becky, svojo
hčerko, z vsemi raznimi vrstami slovarjev in stvarmi, ki smo jih lahko dobili. Oni ne dajo
odgovora.  Vzel  sem  svetopisemski  slovar,  vzel  sem  stari  grški  slovar,  vzel  sem
Websterov  in  mnoge  druge  sodobne  slovarje.  Nobeden  od  njih  ni  imel  besed  ali
odgovora na noben način.

Moja žena je dejala: »Kako pričakuješ, da bi naši ljudje, ki so revni ljudje in mnogi
od njih so neizobraženi tako kot mi, to lahko razumeli?«

Dejal sem: »Bog bo dal odgovor.« Ni pomembno, kako zapleteno je, Bog lahko to
razgradi in naredi za preprosto. Ker mi smo del tega ljudstva, ki hrepeni in moli za ta
dan in to uro in naše oči so uprte proti nebesom in pričakujemo Njegov prihod. In jaz
sem popolnoma prepričan, da nam bo On to pokazal. Torej, to nam ne bo povedalo
dneva ali ure, ker noben človek ne bo vedel tega, toda to nam bo vsekakor pokazalo dan
v tednu, v katerem živimo, če bomo lahko to ujeli.
27 Torej, v četrtem poglavju je bil Janez povzdignjen takoj po Cerkvi. Janez je odšel
gor, videl je celotne cerkvene dobe. Tukaj se želim zaustaviti za trenutek, ker želim
povedati, da se mnogi ljudje, ki pričakujejo, da se bo v poganski dobi zgodilo nekaj
veličastnega, ogromnega in močnega, zagotovo motijo. Cerkvene dobe in vse, kar se bo
zgodilo v času poganske vladavine,  so zapisane v Razodetju od prvega do tretjega
poglavja. Potem je bila Cerkev vzeta in dvignjena gor in vse drugo do devetnajstega
poglavja je tisto, kar se dogaja z Judovskim narodom po tistem, ko je Cerkev odšla gor
in to je čas velike stiske. Nič se ne bo zgodilo med pogani, samo pokol in tako dalje.
Videli boste, ko bomo prišli do tega.

Toda sama cerkev odhaja v trinajsti - v zadnji vrstici tretjega poglavja Razodetja,
ko se končuje Laodicejska cerkvene doba, ki je bila zadnja.

28 In mi jemljemo vsako cerkveno dobo, vsakič, vsako stvar, ki se je zgodila, vsako
zvezdo, vsakega glasnika, njihovo naravo, kaj so naredili in smo to potegnili naravnost
skozi zgodovino vse do zadnjega. Narisali smo eno sliko tam na strani ob zidu in ko smo
končali, je prišel Sveti Duh in narisal isti takšen krog na zidu in je to Sam razodel tukaj
pred nami vsemi.

Medtem ko to  delamo,  jaz  verjamem, da  bo  na  koncu tega On prišel  z  nečim
veličastnim in nam ponovno pokazal, da smo na koncu časa.

29 Koliko od vas je slišalo govor predsednika Kennedyja, komentarje in tako naprej?
Koliko od vas je slišalo napoved, da bosta do 1. januarja tako ZDA kakor Rusija samo še
vulkanski pepel? To je vse, kar potrebujemo. Kasneje je, kot si mislimo. Vidite? Če smo
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torej tako blizu, da celo ljudje tega sveta napovedujejo ta strašen dogodek, je bolje, da
smo na preži, da vse uredimo, da vse izpovemo, da vse pripravimo, saj ne vemo, v
katerem času nas bo naš Gospod poklical. In ko bo On pozval: »Povzpni se sem gor,«
bodite raje pripravljeni. Zgodilo se bo, da bo prišel ob uri, za katero ne mislite.

30 Velik binkoštni preporod sedaj pojenja. Mi to vidimo vsepovsod - zadnja velika
poteza. Sporočilo je šlo naprej. Sedaj je vse pripravljeno in čaka. Cerkev je zapečatena.
Zlobni povzročajo še več zla. Cerkve postajajo vse bolj svetohlinske. Sveti prihajajo vse
bliže k Bogu. Darovi Duha se začenjajo množiti v malih skupinah. Mi smo na koncu časa.
Obožujem to pesem, ki smo jo prepevali v cerkvi:

Pričakujem prihod tega

čudovitega milenijskega dneva,

ko bo naš blagoslovljeni Gospod prišel

in vzel svojo Nevesto, ki čaka.

Oh, moje srce joka in je žejno

tega dneva sladke osvoboditve,

ko se bo naš Odrešenik spet vrnil na zemljo.

(Čakamo na to uro.)

31 Torej, v petem poglavju, v peti vrstici, to smo ugotovili v naših prejšnjih lekcijah,
ko smo govorili  o tem sorodniku Odkupitelju, smo ugotovili,  da je to bil  Kristus. Če
tipiziramo to z Ruto: Ruta sprejme odločitev, Ruta, ki služi, Ruta, ki počiva. Odločitev je
bilo opravičenje; s služenjem se je pripravila, posvečenje; počivanje je bilo v Svetem
Duhu, dokler ni prišla poročna večerja. Kako čudovito!

Cerkev je prišla skozi Johna Wesleya, opravičenje… Oziroma skozi Martina Lutra,
opravičenje, skozi Johna Wesleya posvečenje, skozi binkošti krst v Svetem Duhu; in
sedaj počivanje, čakanje na svojega Gospoda. Kako popolno!

Naš sorodnik Odkupitelj. Starešine so imele prav, ko so Ga imenovale Jagnje, ki
mora postati Lev - Sodnik. On je bil Jagnje, saj veste, s sedemkrat zapečateno Knjigo.
Ko je bila Knjiga vzeta, je bilo delo posredovanja končano.

32 Torej, v tretjem poglavju je bila Cerkev vzeta gor in sedaj je odkupitev morala biti
razodeta - kako je bila Cerkev odkupljena - razodetje tega, kar se je dogajalo skozi
cerkvene dobe. Vidite, Cerkev je odšla. Tako sedaj On v petem poglavju prikazuje, kako
je On to storil, kaj se je zgodilo, kako je zapečatil Cerkev: razodetje Njegovega Imena,
vodni krst z uporabo Njegovega Imena, večno življenje, da ni večnega pekla, kačje
seme, večna varnost, vse te velike doktrine, predodrejenje Cerkve, ki je bilo razkrito
sami Cerkvi. On prikazuje, kako je to storil.

33 Torej, našemu sorodniku Odkupitelju je bila predana sedemkrat zapečatena Knjiga
s strani originalnega lastnika. Amen! Za koga smo ugotovili, da je bil originalni lastnik?
Sam Bog. »In Jagnje je prišlo ter vzelo Knjigo iz desnice Tistega, ki sedi na prestolu.«
Kdo je bil Jagnje? Odkupitelj, naš sorodnik Odkupitelj, sorodnik Cerkve, ki je prišel in
odkupil Izraela.

Torej,  mi  bomo prišli  v  to tega jutra.  Izrael  je  bil  odkupljen,  vendar to ni  bilo
uporabljeno za njih, ker so Ga oni zavrgli. Toda Cerkev je sprejela svojo odkupitev. In
On je naš sorodnik Odkupitelj.  Tako kot  je  Boaz moral  odkupiti  Naomi,  da bi  dobil
Moabko Ruto, tujko, poganko, tako je Kristus odkupil Izraelce, jim predstavil odkupitev
ter bil zavrnjen.

34 Ali se spomnite zgodbe o pomilostitvi, ko je bil človek ustreljen? Včasih jo povem,
to je bilo iz časa državljanske vojne in on je bil dober človek? Bil je nedolžen, vendar so
ga oni razglasili za krivega - čeprav je na nek način bil kriv, ker je pobegnil v času bitke.
In  oni  so  ga  razglasili  za  krivega  ter  ga  hoteli  ustreliti.  In  nek  človek  je  šel  do
predsednika Lincolna ter dejal: »Gospod Lincoln, ta človek je kristjan. Ampak fant se je
ustrašil. Poznam njegove ljudi. Bil je samo prestrašen. On ni mislil nič slabega. On je
pobegnil.«  Dejal  je:  »Gospod  Lincoln,  v  vaših  rokah  je.  Vi  ste  edini,  ki  ga  lahko
pomilosti.«  In  gospod  Lincoln  je  vzel  košček  papirja  in  svoje  pero  ter  napisal:  »
Osvobodite tega in tega. Abraham Lincoln.«



GABRIELOVA NAVODILA DANIELU 7

Ta je stekel nazaj do zapora in dejal: »Tukaj je to. Imam tvojo pomilostitev.«

35 In človek je dejal: »Nočem niti pogledati na to. To bi moralo imeti velik pečat na
sebi. Moralo bi imeti vse. Ti se samo trudiš, da bi se mi posmehoval. To ni Abraham
Lincoln. Kdorkoli bi lahko napisal njegovo ime. Ampak to mora biti dokumentirano z
njegovim pečatom in tako naprej, če to prihaja od njega.« In mož ga je prepričeval,
vendar je človek v zaporu mislil, da se posmehuje in je enostavno odšel. Naslednje jutro
je bil ustreljen. In potem ko je bil ustreljen, je primer prišel pred zvezno sodišče, ker je
Abraham Lincoln 24 ur, preden je bil človek ubit, s svojim imenom podpisal, da je bil ta
človek pomiloščen. In potem ga je vlada kljub temu ustrelila. Kaj pa potem? Potem je
zvezno sodišče Združenih držav dejalo -  prišli  so do tega sklepa zveznega sodišča,
rekoč: »Pomilostitev ni pomilostitev, dokler ni sprejeta kot pomilostitev.«

36 In Jezus je odkupil Izraelce na Kalvariji, vendar to ni bila pomilostitev za njih, ker
oni tega niso sprejeli kot pomilostitev. Toda sedaj v naši lekciji o sedemdesetih tednih
vidimo, da se oni vračajo nazaj in sprejemajo svojo pomilostitev. Vendar je On odkupil
Cerkev. Potem nam je bilo odpuščeno, ker smo sprejeli kri Jezusa Kristusa kot našo
pomilostitev.

37 Torej, ugotovili smo, da je On naš sorodnik Odkupitelj in da je On vzel Knjigo iz rok
originalnega  Lastnika.  To  je  lastniški  list  odkupitve.  Mi  smo  to  ugotovili.  Ali  se
spominjate tega proučevanja? To je lastniški list odkupitve. To je povzetek dejanja o
tem, da je Bog v Edenskem vrtu zahteval življenje za smrt. In potem je Jezus, edini
pravični, umrl ter vzel lastniški list in bil sposoben prelomiti Pečate in razkriti, kaj je v
njih in dati dediščino, ki pripada Njemu, svojemu ljudstvu. Večno življenje, ki ga je
podedoval s tem dejanjem, je On to Svoje lastno življenje potem prenesel na Kalvariji
nazaj in ga razdelil med nas po Svetem Duhu. Amen! Noben človek nikoli ni bil v stanju
niti razmišljati o eni takšni ljubezni, kar je On storil.

Satan, enkrat posestnik zaradi pada v Edenskem vrtu, je zvezan in vržen v ognjeno
jezero. Njegovi dnevi so končani.

38 Jezus  je  imel  v  Evangelij ih  štir i  nazive,  videli  smo  to:  Sin  Davidov,
prestolonaslednik; Abrahamov Sin, kraljevsko seme; Sin Človekov, dedič zemlje, Sin
Božji, dedič vseh stvari, kraljevski dar.

V Stari Zavezi se lastništvo ni moglo uveljavljati več kot petdeset let. Ni moglo biti
odvzeto originalnemu lastniku za več kot petdeset let. In štirideseti dan je On plačal
ceno. Na petdeseti dan sta odkupitev in sila, ki pripadata Cerkvi in ki sta bili izgubljeni v
Edenskem vrtu, bili odkupljeni nazaj in poslani na nas petdeseti dan s krstom v Svetem
Duhu.

39 Takrat  smo vzeli  ta  zvitek.  Predstavili  smo zvitek,  kako je  zvitek bil  predan v
Njegove roke in kako je v Jeremiji 32,6 njegov sorodnik Hanamél zapustil del dediščine.
In oni so morali oditi v ujetništvo (danes zjutraj ga bomo spremljali skozi to, ujetništvo),
in to se je hranilo v eni zemeljski  posodi.  To kaže, kje Božja sila in zvitek in Božja
skrivnost postajajo znani - v srcu. Naš načrt odrešenja, isto se je hranilo v zemeljski
posodi - Jezusovo Ime in razodetje.
40 Izvedeli smo, da je bilo to zapečateno s sedmimi Pečati in da je bil vsak Pečat zavit.
In kot je razodetje prihajalo naprej, je On Pečat prelomil, to odprl ter prebral, kaj je ta
Pečat povedal. Potem je prelomil naslednjega iz zvitka in prebral, kaj govori ta Pečat.
Odprl je naslednjega in povedal, kaj ta Pečat pravi in kakšno je bilo razodetje. To je
natanko to, kaj je teh sedem Pečatov, v kar bomo kmalu vstopili, verjamemo, da bomo.
Ko je bil vsak Pečat odstranjen s Knjige, se je to odvilo in to je natančno pokazalo, kaj
se je dogajalo.

Ugotovili  smo,  da jih  je  bilo  sedem -  pet  v  načrtu  odkupitve.  Pet  je  število  in
obstaja pet sedmic: sedem Pečatov, sedem Duhov, sedem Angelov, sedem Trobent in
sedem Cerkvenih dob. Tako torej vidite, pet sedmic je milost. Pet je milost in sedem je
popolnost. To se torej vse odvija v popolnosti. Vidite? V redu.

41 Tako kot vsaki prelomljeni Pečat v Božji Besedi, razodeva človeku dobe, v kateri
dobi  mi  živimo,  razodeva  duha  dobe,  cerkev  dobe.  Razodetje  10,  na  koncu  smo
ugotovili, ko je bil zadnji Pečat prelomljen, smo našli Angela, ki stoji z eno nogo na
zemlji in z drugo na morju, s svojimi rokami dvignjenimi proti nebu in z mavrico nad
Njegovo glavo. Prisegel je pri Njem, ki živi na veke, da se je čas v tem zadnjem Pečatu
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iztekel. In vi samo počakajte, da pridemo do teh Pečatov in videli bomo, kje so ti Pečati.
Ko boste našli  sedemdeset tednov, potem boste videli,  kje so Pečati.  Čas se izteka.
Odkupitev je končana. On je sedaj Lev in Sodnik. On je danes zjutraj vaš Odrešenik,
toda nekega dne bo On vaš Sodnik.

42 Od 8. do 14. vrstice petega poglavja se razkriva čas, ko bodo Jagnje častili tako v
nebesih kot na zemlji, sedemkrat zapečatena Knjiga, vredno Jagnje, sorodnik Odkupitelj.
In od 8. do 14. vrstice angeli slavijo Njega, starešine Ga slavijo, živa bitja Ga slavijo in
Janez Ga je slavil do te mere, da je dejal: »In vse stvari, ki so na nebu, na zemlji, pod
zemljo in na morju, in sploh vse, kar je v njih, sem slišal, kako so govorile: ›Blagoslov,
slava, moč, modrost, mogočnost naj bo Jagnjetu.‹« Nastopil je čas slavljenja Jagnjeta
Kralja.

43 Torej, Cerkev je odšla, zapomnite si to. Sedaj pojdimo k Danielu, 9. poglavje in od
1. do 3. vrstice. In potem bomo brali od 20. do 27. vrstice, ker je to Danielova molitev.
In želim, da to v tem tednu prebirate znova in znova, dokler tega ne boste razumeli.

V prvem letu Dareja, Kserksovega sina, iz rodbine Medijcev, ki je kraljeval nad
kraljestvom Kaldejcev, v prvem letu njegovega kraljevanja sem jaz, Daniel, preiskoval v
knjigah število let, ki naj se nad jeruzalemskimi razvalinami izpolnijo po GOSPODOVI
Besedi preroku Jeremiju: sedemdeset let.

Obrnil sem svoj obraz k Svojemu Gospodu Bogu, da bi Ga iskal z molitvijo in s
prošnjami, s postom v raševini in pepelu.

(In to gre tako dalje, sedaj gremo do 20. vrstice.)

44 Da bi prihranili čas in ljudje stojijo, želim priti do dvajsete…, dokler ne prispemo dol
do 20. vrstice.

Še sem govoril, molil in priznaval svoj greh in greh svojega ljudstva Izraela ter
polagal pred GOSPODA, Svojega Boga, svojo prošnjo za sveto goro mojega Boga; in ko
sem še govoril v molitvi, je ob večerni daritvi mož Gabriel, ki sem ga na začetku gledal v
videnju, naglo priletel k meni. Dal mi je vedeti, da bo govoril z menoj. Rekel je:

»Daniel, zdaj sem prišel, da te poučim v razsodnosti.

Kaj, če bi lahko bili tam? Kako ga je to ujelo? V molitvi. Angel, mož. Poglejte, on ga
je imenoval ›mož‹.

Ob začetku tvojih prošenj je izšla Beseda in jaz sem prišel, da jo oznanim; kajti
ljubljen si. Bodi zato pozoren na Besedo in doumi videnje:

Sedemdeset tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo in za mesto tvoje svetosti (ali
tvoje mesto): da preneha pregreha, se zapečati greh in se zadosti za krivdo; da se
vpelje večna pravičnost, se potrdita videnje in prerok in da se mazili Presveto.

(Tu je šestkratni razlog za Njegov prihod. Sedaj bodite pozorni.)

Vedi torej in razumi (Sedaj poslušajte!): od tedaj, ko je izšla beseda, da se obnovi
in pozida Jeruzalem, do Mesije,  Princa, bo sedem tednov in dvainšestdeset tednov;
obnovljena in pozidana bosta trg in obzidje, toda v hudih časih.

Po dvainšestdesetih tednih bo Mesija pokončan in nič ne bo imel. Mesto in svetišče
bo razdejalo glavarjevo ljudstvo,  ki  pride (glavar,  ki  bo prišel).  Njegov konec bo v
poplavi in do konca bo vojna, prevrat in opustošenja.

Z mnogimi (poslušajte) utrdi zavezo za en teden (v enem od teh sedemdesetih
tednov), in na polovici  tedna odpravi klavno in jedilno daritev; na krilu bo gnusoba
opustošenja do konca, ko se bo izvršila obsodba nad pokončevalcem.«

45 Torej, tukaj je naša lekcija za naslednjih tri, štiri ali pet srečanj, karkoli nam bo
Gospod odkril. Sedemdeset tednov.

Sedaj bom zaprosil Doca, če bi hotel nocoj postaviti tukaj tablo, tako da bom lahko
zapisoval. Ne želim, da bi to zamudili. Torej, morali se boste učiti z menoj in globoko
študirati ali pa boste to zgrešili. In jaz želim to narisati na tablo, vi pa prinesite svoje
svinčnike in papir in si zabeležite te podatke, te čase in vse o tem.

Torej, začenja se sedemdeseti teden (dojemite to) po tistem, ko je cerkev vzeta.
Torej, vsi ki to razumejo, naj rečejo: »Amen!« Torej, po tistem, ko je cerkev vzeta.

46 Od Razodetja 6,1 do Razodetja 19,21 je vse povezano s sedemdesetimi tedni; zato
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se moramo zaustaviti in to pojasniti, preden bomo nadaljevali. Moramo se zaustaviti in
pojasniti,  čemu je teh sedemdeset tednov, kajti  če to zgrešimo, bomo zgrešili  tudi
Pečate, zgrešili boste tudi Trobente, zgrešili boste Čaše, te nadloge, te tri nečiste duhove
kot žabe in ta tri gorja, izganjanje velikega rdečega zmaja in ženo na soncu. Zgrešili
boste vse, če se ne boste, kajti to se dogaja ravno tukaj v tem sedemdesetem tednu.
Tam se to dogaja.
47 Torej, prerok Daniel je bil v Babilonu 68 let - vi, ki se želite vrniti na reference in si
želite prihraniti nekaj svojega časa, ki sem ga jaz porabil, da bi to proučil - teh 68 let.
On je odšel v ujetništvo leta 606 pred Kristusom. In ko je videl vizijo, je bilo to leta 538
pred Kristusom. Če odvzamete 538 od 606, je to natanko 68 let. 68 let je bil v Babilonu
med pogani in je še naprej imel zmago. Amen! Mi pa ne moremo stati niti eno uro.

Ampak on je bil  v takšni sredini zgolj  s svojimi tremi prijatelji  in še ti  so bili  v
različnih delih kraljestva. Toda Daniel je stal sam z Bogom in je imel zmago skozi vseh
68 let. Razmišljajte o tem. Ne želim začeti pridigati, ker bi to moralo biti eno sporočilo
poučevanja. Toda on je imel zmago 68 let in je bil neoporečen pred Bogom, brez krsta v
Svetem Duhu, brez krvi Jezusa Kristusa, ki bi ga zastopala, samo s krvjo bikov in kozlov,
ki jih je moral žrtvovati skrivoma zaradi poganske tradicije v deželi. Bili so odpeljani tja
dol. Jeremija jim je prerokoval, da bodo odšli tja.

48 Torej, Daniel (oh, moj) je začel spoznavati, da se čas približuje -točno tako, kot je z
nami danes. Daniel je začel razumevati, on je tako dejal, z branjem knjige. In v prvem
letu vladavine Daniela… v času vladavine…

Jaz  Daniel  sem preiskoval  po  knjigah število,  ker  je  Gospodova Beseda prišla
Jeremiji, preroku da… bo končano sedemdeset let v … nad uničenjem Jeruzalema.

Torej, Jeremija je prerokoval leta 606 pred Kristusom, da bodo zaradi svojih grehov
in zaradi brezbožnosti trpeli 70 let.

49 Ali  se spomnite, da je bil  nek drug prerok v deželi,  ki  se je takrat pojavil.  (Ne
morem se sedaj spomniti  njegovega imena. Morda bi lahko to našel za vas v nekaj
minutah, če bi to malo pogledal.) In on je prišel naprej ter dejal: »Jeremija, ti se motiš.
Bog bo edino Izraelce varoval tam spodaj, določeno število dni…, za toliko…, približno
dve leti.«

Jeremija je dejal: »Naj bo tako. Amen!« Dejal je: »Toda počakaj trenutek. Naj se ti
in jaz preveriva drug z drugim kot preroka.« On je dejal: »Spomni se, da so obstajali
tisti, ki so prerokovali pred nama in so povedali napačne stvari. Bog se je poigral z njimi,
ker so povedali napačne stvari, zato bodimo prepričani. Toda Gospod Bog mi je dejal, da
je še 70 let.« Bog je udaril tega lažnega preroka in mu odvzel življenje še istega leta,
ker je Bog dejal temu pravemu preroku, da je bilo še 70 let.
50 In želim, da ste pozorni, kako je Daniel, ki je bil tujec, ločen od svojega ljudstva,
ločen od svoje cerkve, brez vsake cerkvene službe, brez kakršnekoli cerkve, v katero bi
lahko šel, brez vsakršne pesmi, ki bi se prepevala, razen tega, kar je prepeval sam,
sredi vsega tega, vendar se je kljub temu držal tega, kar je povedal ta prerok. Amen!

Ni bilo cerkve, kamor bi šel, nikogar ni bilo, s katerim bi se družil; vsi so hodili v
poganske templje; vsi so častili svoje idole, brez krščanskih pesmi in nihče ni verjel v to,
v kar je on. In 68 let od mladeniča, v starosti med 12 in 14 leti, ko je bil odveden, bil je
zvest Bogu in je razumel Jeremijevo preroštvo, da so dnevi skoraj končani. Kako bi to
opozorilo srce vsakega pravega Božjega preroka danes, da se ozremo nazaj in vidimo,
kaj je ta pravi prerok dejal in vemo, da smo na koncu časa.

On je dejal: »Po knjigah sem razumel, da je Jeremija, moj brat, pred mnogimi,
mnogimi leti prerokoval, da bo Izrael ostal tukaj 70 let in ta čas se mora kmalu izpolniti.
« In on se je pripravil in se začel postiti ter se posvetil in ko - bil je v raševini in pepelu
in si dal to na svojo glavo ter se predal postu in molitvi, da bi razumel, v katerem dnevu
so živeli.

51 In če se je Daniel, Božji prerok, lahko posvetoval iz Jeremijevih knjig, kar ga je
pripeljalo do ene takšne točke, da je celo Izrael prihajal ven in so bili vsi živi - vsi iz
Babilona bi se vrnili v svojo domovino, kar je povzročilo pri njem, da se posti v raševini
in pepelu, koliko bolj bi to moralo vplivati na cerkev živega Boga, da bi razumela, da se
čas  izteka  in  da  ga  več  ne  bo  in  je  prihod  Gospoda  Jezusa  Kristusa  ter  velikega
tisočletnega kraljestva pripravljen, da nastopi. Le kako lahko zapravljamo svoj čas za
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kockanje, smo ob bazenih in ob nedeljah nimamo časa za Gospoda. Samo stečete dol,
če pastor govori kaj ali nekaj, kar vam ni všeč, samo vstanete in odidete ven. In če se
služba  zavleče,  zakaj,  vi  ste  nezadovoljni.  Poglejte  na  naše  stanje.  Poglejte,  kaj
počnemo, primerjajte svoja življenja s tem prerokom. En človek v celotnem kraljestvu
brez cerkve, v katero bi lahko zahajal in ni bilo ničesar, kamor bi lahko šel. Ta je bila
uničena in požgana. Njegovo mesto, njegovo ljudstvo je bilo v suženjstvu. 68 let - 68,
69, 70 - ostali sta mu še dve leti.

52 In ko je začel brati v knjigi in videl, da je čas izpolnitve blizu, da se mora izpolniti,
se je v molitvi obrnil k Bogu, da bi izvedel več o tem. Kakšen čas! In kaj mi počnemo, ko
se narodi lomijo in morje buči in človeška srca čutijo strah, ta zmeden čas? In vse te
stvari: rokopis na zidu, rasni nemiri in vse te vrste gorja, ki se dogajajo v svetu in vpitje
in borbe in vstaje in orožje visi v hangarjih. Tako da lahko tako majhen narod, kot je
Kuba, uniči svet v desetih minutah. In razburjajo se drug nad drugim, brezbožni ljudje,
ki ne poznajo Boga in ne poznajo Njegove sile. Toda Sveti Duh se v Cerkvi premika med
izbranimi in kaže, da je po dva tisoč letih živ, da je On isti včeraj, danes in na veke.
Kako lahko leno sedimo? Le kako lahko preprosto gremo preko tega? Čas, ki smo ga
preverjali in pričakovali v tej veliki uri, se približuje.

53 Torej,  on  je  bral  25.  poglavje  Jeremije.  Pojdimo  do  25.  poglavja  Jeremije  in
preberimo, kaj je Jeremija imel za povedati. Oziroma začnimo z 8. vrstico, ker je to…
Želim biti prepričan, da boste to razumeli. Zapisal sem 11. vrstico, kjer bi moral začeti
brati, vendar začnimo z 8. vrstico.

Zato tako govori Gospod nad vojskam:

(Jaz imam enostavno to rad. Ko lahko slišim preroka, stoječega z ›Tako govori
Gospod Bog‹, brat, to je to. Za mene je to urejeno.)

…tako govori Gospod na vojskami:

Ker niste poslušali mojih besed, glejte, pošljem po vse rodove s severa, govori
GOSPOD, in po babilonskega kralja Nebukadnezarja, svojega služabnika. Pripeljem jih
nad to deželo in nad njene prebivalce in nad vse te narode naokrog. Pokončam jih z
zakletvijo in jih naredim za grozo, v zasmeh in večno opustošenje.

(Zapomnite si. Njim, ki so Božji izbranci, On govori o tem. To niso neverniki, to so
bili cerkveni člani.)

Od njih preženem glas vriskanja in glas veselja…

(Ravno tako, kot imamo to danes, ves ta rock and roll, Rickye in Elvise in oh...)

…glas ženina in glas neveste, ropot mlina in luč svetilke.

Vsa ta dežela bo groza…

Poslušajte, kako ta prerok kriči: »Vsa ta dežela bo uničena. In ne da bi imitirali tega
velikega Božjega služabnika, vendar tudi jaz prerokujem, da bo ves ta narod postal
opustošen. Bog bo kaznoval ta narod zaradi njegovih grehov. Če Bog ne bi dopustil
Izraelu  -  Svojim izbranim,  Abrahamovemu semenu,  s  katerim je  sklenil  zavezo  in
obljubo - če jim On ne bi toleriral napačnih del (čeprav so bili religiozni do obisti, imeli so
velike cerkve, duhovnike in rabine, toda zaradi nemorale in stvari, ki so jih imeli med
sabo)…, in Bog je storil, da so poželi to, kar so sejali, tako bomo tudi mi dobili svoje!

Enajsta vrstica:

…..vsa ta dežela bo groza, opustošenje,

(To pomni, vsi samo poglejte in recite: »Tukaj so. Bili so tako mogočni. Poglejte jih
sedaj.«)

…in ti narodi bodo služili babilonskemu kralju sedemdeset let.

(To je življenjska doba. To je bilo, ko je bila vaša blagoslovljena stara mama še
otrok. Oni so bili  tam brez Boga, brez cerkve, brez pesmi, brez česar koli  v celotni
generaciji, dokler ni vsa ta grešna generacija izumrla.)

Ko se dopolni  sedemdeset let,  bom kaznoval babilonskega kralja in tisti  narod,
govori  GOSPOD, za njihovo krivdo; tudi deželo Kaldejcev, ki  jo spremenim v večno
pustinjo.  Nad  to  deželo  izpolnim vse,  kar  je  zapisano  v  tej  knjigi,  kar  je  Jeremija
prerokoval  proti  vsem narodom.  Tudi  oni  bodo  namreč  služili  mnogim narodom in
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velikim kraljem. Povrnil jim bom po njihovem početju in po delu njihovih rok. Da, tako
mi je govoril GOSPOD, Izraelov Bog: Vzemi iz Moje roke to čašo z vinom srda in daj piti
iz njega vsem narodom, h katerim te pošljem.

(Z drugimi besedami: »Jeremija, Jaz ti dajem to sporočilo. Ne sedi pri miru. Ne
ostani  na enem mestu, temveč prerokuj proti  vsem narodom.« Ali  sledite temu? »
Prerokuj proti vsem narodom. Pokaži Moja znamenja in čudeže in naj spoznajo, da Jaz
prihajam, da bi to storil.«)

Naj pijejo, se opotekajo in norijo zaradi meča, ki ga pošljem mednje.

54 Kaj  počnejo  na  ta  dan?  Imajo  vas  za  lažnega  preroka,  imajo  vas  za  človeka
kompromisov, imajo vas za fanatika, za vedeževalca in sanjača sanj ali nekakšnega
mentalnega telepata.  »Oni  bodo nori!«  In  beseda ›nor‹,  če  to  podrobno proučimo,
pomeni  ›zmešan‹.  Oni  bodo  pravzaprav  zmešani  in  bodo  rekli:  »Ah,  ne  polagaj
pozornosti  na tega kotalečega svetnika. To je neumnost.« Zaradi besed, ki  jih bom
poslal med njih.
55 Ali vidite, kako se zgodovina ponavlja? Jeremija se ne bi strinjal s temi farizeji,
saduceji, s herodovci ali karkoli pač so. On bi samo izrekel besedo in vsi bi se razjezili na
njega. Poglejte! Bodite sedaj pozorni:

Vzel sem torej čašo iz Gospodove roke in dal piti vsem narodom…

(Jeremija ni  ostal  doma. Jeremija ni  ostal  samo na eni majhni točki,  ampak je
naredil, da pijejo vsi narodi.)

….h katerim me je poslal Gospod.

56 Jeremija  je  vzel  Božjo  Besedo,  vino  Njegove  Besede.  In  vino  je  sila  Njegove
Besede.  Vino  ima  silo.  Vino  ima  opojnost.  Vino  ima  silo  za  sabo.  »Jaz  sem  vzel
Gospodovo Besedo,« je dejal Jeremija, »in jo razodel. To vino in sila, ki je v njej in jaz
sem to prikazal pred njimi, toda oni tega niso poslušali. Bog je dejal: ›Potem jih bom
poslal  za  sedemdeset  let  v  Babilon.‹«  To  je  to,  kar  je  On  naredil.  S  pravičnimi  in
nepravičnimi je bilo enako.
57 Sedaj  pa  nazaj  na  lekcijo.  Daniel  je  bral.  Samo razmislite.  Daniel  je  bral  iste
besede, kot jih danes zjutraj beremo mi. Daniel je bral isto Sveto Pismo, iste pravopisne
znake, iste stavke, tako kot tudi jaz z Božjo pomočjo, in bral vam jih bom v naslednjih
nekaj sporočilih, prikazujoč vam iste stvari, da smo na koncu časa. Daniel je vzel Besedo
od Jeremije, odšel dol v Babilon in bil maziljeni prerok. In pokazal je čudeže, znamenja,
lahko je razlagal neznane jezike in delal znamenja in čudeže med njimi, toda kljub temu
je stal sam. Amen! On je stal sam.

58 Ampak Jeremija je napisal te besede mnogo, mnogo let prej in Daniel je razlagal
Besedo, rekoč: »Sedaj počakajte za minuto, mi se približujemo konca časa, ker sem bil
tukaj že 68 let.  In Gospodov prerok (Amen!), moj brat, pravi Božji  prerok, ki  se je
dokazal, kot pravi prerok, nam je prerokoval. Tukaj v knjigi piše in pravi: ›Dopolnilo se
bo sedemdeset let.‹ O, Gospod Bog, mi smo blizu konca. Vsa ta generacija je izumrla.
Kaj boš sedaj storil, Gospod? Obljubil si, da nam boš poslal…« In on se je predal molitvi.
59 O Bog, če je kdaj bil čas, v katerem bi se morali predati molitvi, potem je to sedaj.
Ker  mi,  kot  Njegovi  pravi  služabniki,  po  apostolskih  Pismih  vidimo skozi  opozorilo
Svetega Duha, da smo v zadnjih dneh. Sveti Duh govori, da bodo v zadnjih dneh ljudje
trdoglavi, visoko misleči, ljubili bodo zadovoljstvo bolj kot Boga, sovražniki resnice, lažni
obtoževalci, neobrzdani in prezirali bodo tiste, ki so dobri. Jaz razumem to skozi Pisma.

60 In zavedam se, da bodo v zadnjih dneh prišli posmehljivci. In zavedam se, da se bo
v zadnjih dneh dvignil narod proti narodu. Zavedam se, da bodo v zadnjih dneh veliki
valovi. Zavedam se, da bodo strašna znamenja, kot so leteči krožniki in skrivnostni
pojavi na nebu. In človeška srca bodo hromela od strahu; takrat bodo hudi časi in stiske
bodo med narodi. Bral sem, da bodo vsi odšli v organizacije in denominacije in da bodo v
zadnjih dneh imeli eno zavezo. Zavedam se, da si bodo ženske v zadnjih dneh strigle
svoje  lase.  Zavedam se,  da  bodo  nosile  kratka  oblačila  in  hodile  v  visokih  petah,
štorkljale z njimi, ko bodo hodile, v poslednjih dneh. Zavedam se, da bo v poslednjih
dneh morala zelo nizka. Zavedam se, da bodo v zadnjih dneh pridigarji postali lažni
pastirji, ki bodo sklepali kompromise in ne bodo hranili ljudi z Božjo Besedo, temveč
bodo šli namesto tega za veroizpovedmi. In zavedam se, da bo v zadnjih dneh prišel en
glas, ki bo vpil  iz puščave, ki bo klical ljudi nazaj k originalnemu sporočilu, nazaj k



GABRIELOVA NAVODILA DANIELU 12

Božjim stvarem. Razumem po Knjigi, da se bodo te stvari zgodile.

61 Zavedam se, da bo v poslednjih dneh prišla lakota. Cerkve bodo tako organizirane
in tako postavljene ter vse ostalo, da bo v poslednjih dneh nastopila lakota in to ne bo
samo za kruhom in vodo, temveč za poslušanjem resnične Božje Besede. Ljudje bodo šli
od vzhoda proti zahodu, od severa proti jugu, želeč slišati resnično Božjo Besedo. Ampak
cerkve bodo tako organizirane in poštirkane, da tega ne bodo slišale. Jaz to razumem iz
knjig. Toda na ta dan (O, Bog), bo vzklila Davidova mladika.

Zavedam se, da bo On poslal Elijo, preden bo prišel ta dan na koncu časa in on bo
imel sporočilo, ki bo obrnilo srca otrok nazaj k očetom, obrnilo jih bo nazaj k originalu,
vrnilo jih bo ponovno na konec in k začetku. Zavedam se, da se bo to zgodilo tik, preden
bo Duh zapustil pogansko cerkev, da bi se vrnil k Judom.

62 In tega se ne zavedam samo skozi spise, ampak skozi Besedo, skozi pisano Besedo,
da se bo Izrael vrnil v domovino. In jaz jih vidim, kako vstopajo!

Zavedam se skozi preroške spise, da bo Izrael postal narod. Oni bodo ponovno
vzpostavili tempeljsko čaščenje. In Bog se bo ponovno ukvarjal z njimi, ko se bodo vrnili
v svojo domovino. Oh! V zadnjih dneh bosta med njimi vstala dva preroka. Zavedam se
vsega tega. Takoj ko bo poganska cerkev odšla, bosta v Izrael prišla dva preroka, Elija
in Mojzes. Prišli bomo do tega, ko bomo šli skozi to.

Preroki so videli, da se je čas spodaj v Babilonu skoraj dopolnil. V redu.

63 Gabriel se je pojavil, da bi mu razodel ne samo to, kar je spraševal, temveč da bi
mu povedal o celotni poti, ki je določena za Judovsko raso vse do dovršitve. Amen! On
je prosil, samo da bi vedel…

Daniel je poskušal izvedeti: »Koliko časa še, Gospod, kako dolgo bo še trajalo?
Prerok Jeremija, Tvoj služabnik, moj brat, je prerokoval pred oseminšestdesetimi leti in
je dejal, da bodo ljudje ostali tukaj sedemdeset let. Vsa stara generacija je praktično
izginila.«

64 Tam je stara binkoštna generacija, ki se je dvignila pred štiridesetimi leti - ›stari
borci‹, tako so jih klicali. Oni so se organizirali in mučili in prepirali vso pot z gore Horeb
in Nebo, ampak sedaj smo na koncu prišli do reke. On po dvignil nove, z Józuetom, da
jih povede čez. Zakon ni uspel. Mojzes je šel s tem, Mojzesu ni uspelo. Józue jih je
popeljal čez. Ugotovili smo, da organizacijam ni uspelo, toda Božji Duh (Józue, beseda
Józue  pomeni  ›Jezus  naš  Odrešenik‹)…,  da  bo  Sveti  Duh  prišel  v  Cerkev.  Ne  v
organizacijo, ampak bo Sveti Duh prišel med ljudi in jih pripravil za odhod gor, preko
Jordana. Z branjem Knjige razumem, da se to mora zgoditi in Bog ve, da je to tisto, kar
želim: da bi tolažil Njegove ljudi in jim povedal, kaj je pri roki, tako tukaj to jutro, kakor
v deželah, kamor bodo te kasete šle širom sveta, da smo na koncu časa.

65 On je odkril  vso pot do popolne obnove kraljestva in vzpostavitve tisočletnega
Kraljestva. To je bilo Gabrielovo sporočilo. On je dejal: »Prišel sem, da ti povem, da je
sedemdeset let…, da je sedemdeset tednov določenih za tvoj narod, določenih do konca
judovske generacije. Tam je sedemdeset tednov.« Sedaj poglejte, kaj je dejal, od tedaj,
ko je izšla beseda, da se obnovi…

Sedemdeset tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo in za mesto…

Tvoje  mesto.  Babilon  ni  bil  njegovo  mesto.  Katero  je  bilo  njegovo  mesto?
Jeruzalem.

66 Torej, ko pridemo do sedem…, oziroma do šestkratne potrditve, bomo videli, kaj je
to mesto in bomo pojasnili ter dokazali, katero je to bilo, kdo ga je ustanovil, od kod je
prišlo. Kako dolgo bo trajalo? Ali se bo ponovno obnovilo in v katerem času? Oh, veliko
stvari je shranjenih za nas. V redu.

Sedemdeset tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo in za mesto tvoje svetosti:

Torej,  on  nikoli  ni  dejal:  »Daniel…«  Ni  dvoma,  da  mu  je  povedal,  da  se  teh
sedemdeset tednov…, mislil sem sedemdeset let mora kmalu končati - oseminšestdeset,
manjkali sta še samo dve leti. In izvedeli smo, da se je Jeremijevo preroštvo izpolnilo
popolnoma pravilno. Dve leti kasneje so oni odšli ven. Nehemija je odšel ven in od kralja
dobil  ukaz ter  gradil  obzidje v hudih časih.  Oni  so delali… On je dejal:  »Obzidje…«
Poslušajte tole:
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…da preneha pregreha, se zapečati greh,…

Da se zapečati greh! Za koga? Za Jude. »…je odrejenih za tvoje ljudstvo.« Ne za
pogane, temveč za tvoje ljudstvo (za Jude) in tvoje mesto. Ne za New York, ne za
Boston, Philadelphio, Chicago, Los Angeles, Rim, temveč: »Za tvoje mesto,« Jeruzalem.

…da preneha pregreha, se zapečati greh in se zadosti za krivdo; da se vpelje večna
pravičnost, se potrdita videnje in prerok in da se mazili Presveto.

(Pazite!)

Vedi torej in razumi: od tedaj, ko je izšla beseda, da se obnovi in pozida Jeruzalem
(ki je bilo njegovo mesto), do Mesije, Princa, bo sedem tednov (od sedemdesetih)…

67 Počakajte, da pridem do tega. Oh, moj! To je blagoslov, da lahko… Odšel bom po
vrv in se zvezal na to mesto tukaj.

Razodel mu je vso pot do konca, rekoč: »Ne bom ti le povedal, da se bosta ti dve
leti skoraj…, kmalu bosta končani, opravljeni.« In vsi vemo, da so ostali tam natanko
sedemdeset let  in potem so odšli  ven, natanko tako kot je dejal  prerok. In Izaija…
Mislim, Daniel je verjel temu preroku, tako da je bil pripravljen. V redu.

In sedaj, ko je Gabriel prišel, je dejal: »Prišel sem, da ti pokažem celotno pot - da
ti razkrijem te stvari do dovršitve.« Vidite? Poglejte.

Na krilu bo gnusoba opustošenja do dovršitve.

(Dovršitev je konec vseh stvari.)

68 »Jaz ti bom pokazal, kaj se bo zgodilo…« Torej, poslušajte. Ujemite to. »Daniel, jaz
sem bil poslan. Ti si ljubljenec v nebesih. In slišal sem tvoje molitve in sedaj sem prišel
dol, da ti povem, kaj je določeno za Jude in za Jeruzalem od zdaj pa do dovršitve vseh
stvari.«

Torej,  ali  razumete, razred? Če bomo ugotovili,  kaj  je teh sedemdeset tednov,
potem bomo vedeli, kdaj bo dovršitev. Oh, moj! Bog, pomagaj nam, da to razumemo.
To nam natančno govori nekje na teh straneh, točno od tega časa, pa do tega časa, vse
do dovršitve in to ne bo zamudilo niti eno minuto. Kako velika je Božja Beseda…

69 Ko je Bog ustvaril  zemljo in jo postavil  v orbito (ko sem o tem pridigal nekega
večera, v nedeljo zvečer, kako to, da tam nič ne zataji),  zakaj, ta svet se vrti  tako
perfektno, da vam oni lahko natančno povedo, kje se bosta gibala sonce in luna čez
dvajset let točno do minute. Jaz vam tega ne morem povedati po nobenem časomeru, ki
ga imamo v svetu. Z njimi bomo izgubili dve ali tri minute na mesec ali pridobili dve ali
tri minute - to je najboljše, kar imamo. Ne moremo narediti ničesar tako popolnega, ker
obstaja samo ena popolna stvar in to je Bog! In Bog in Njegova Beseda sta ista, tako da
je Božja Beseda popolna!

In če bomo lahko našli te dni, bomo natančno izvedeli, kdaj bo dovršitev. Ali ste
dobili to? To je določeno do dovršitve. Štiriindvajseta vrstica: »…za tvoje ljudstvo in za
mesto tvoje svetosti,« kar je Jeruzalem. Poglejte tukaj štiriindvajseto vrstico. Jezus se je
skliceval na to v Mateju 24.

70 Torej, brat Collins (če je danes zjutraj tukaj, ne vem, če je ali ni), v času vprašanj
mi je pretekli večer zastavil vprašanje (mislim, da je v redu, če to povem, brat Collins) o
tej gnusobi opustošenja, vidite, kaj to pomeni. Jezus je govoril o tem v Mateju 24 in
bomo izvedeli… Da, Matej 24,15.

Torej, samo da vam to na hitro pokažem, da boste lahko videli, kaj… Jezus je tukaj
govoril  o isti  stvari  in se skliceval  na Daniela.  Matej  24,15 za vas,  ki  si  zapisujete.
Hočem, da bi vsak od vas, še posebno nocoj in naslednjo nedeljo, prinesel svinčnik in
papir, ker smo… Razen, če boste dobili kaseto. 24 in 15. vrstica:

Ko boste torej na svetem kraju videli stati gnusobo opustošenja, o kateri govori
prerok Daniel…

(Mislim, da je bilo to 480… tri,  štiri  pet…, šestinosemdeset let vnaprej: 486 let
prej.)

Prerok Daniel je stal na svetem mestu (Poglejte sedaj v svoja Sveta Pisma. To je v
oklepaju.), …kdor bere, naj razume…

71 Torej,  On je govoril  z  Judi.  Oni  želijo vedeti:  »Kaj je s tem templjem, kdaj bo
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uničen? Kdaj bo ponovno obnovljen? Kdaj bo prišel čas, ko tam ne bo kamna na kamnu?
Kako dolgo bo to trajalo?«

On je dejal: »Ko boste videli  stati  gnusobo opustošenja…« Ko je Daniel stal na
svetem mestu… Dejal je: »Ko boste torej videli, da se to dogaja, kdor bere, naj razume,
o čem govori…« To je razlog, zakaj molimo k Bogu, da bi to naredil tako popolno, da ne
bi bilo niti sence dvoma, saj ne bi smeli imeti naše lastne razlage o tem. To mora priti
skozi: »Tako govori Gospod.« Tako da bom to pustil tam, dokler ne bom tega razumel.

72 Razodel mu je vse stvari. To gnusobo… In zapomnite si, to ima večstranski pomen,
tako kot: »Poklical sem Svojega Sina iz Egipta.« Tako kot je Izrael bil poklican ven, je
tudi Jezus, Njegov Sin, bil poklican ven. In to bo natanko tako, zgodilo se bo tako, kot
sedaj stojim tukaj. In On je to storil na način… In On je vse to skril pred cerkvijo. Oh, ko
bomo prišli do tega, do tega šestkratnega razumevanja namena, kako je On vse to skril
pred cerkvijo, tako da bi cerkev lahko to pričakovala vsak trenutek - niso vedeli, kdaj On
prihaja. Toda sedaj se cerkvena doba končuje. Tako da je sedaj enostavno pripravljeno
za prihod, ravno se pripravlja.

73 To je eden izmed najpomembnejših delov Pisma v Knjigi. Zaradi česa je to? To
govori  o  zaključku  judovskega  naroda,  judovskega  ljudstva.  Ta  del  Pisma,  teh
sedemdeset tednov govori vse od časa Daniela pa do konca dovršitve. To je eden od
največjih časomerov… Koliko od vas me je slišalo govoriti: »Če hočete vedeti, kateri dan
je v tednu, poglejte na koledar. Če pa želite vedeti, v katerem času živimo, poglejte na
Jude.« To je res.  Tam je Božji  koledar,  ki  je vzet točno od tukaj.  Katerikoli  teolog,
katerikoli biblijski učenjak, vsak vam bo povedal, da so Judi ta ura.

Kakšen čas imamo? Mi smo samo… Ljudje, vroče je… Oh, jaz…

To nima nič opraviti  s pogani. Teh sedem Pečatov, sedem Čaš, sedem Trobent,
nimajo  nič  opraviti  s  tem.  Poganska  Cerkev  bo  v  tistem času  v  slavi.  To  nima nič
skupnega z nami,  s  pogansko cerkvijo.  To se ukvarja le  z  Izraelom. »Daniel,  tvoje
ljudstvo in Jeruzalem.«

74 To torej razkriva dejstvo, da se Bog ukvarja z Judi samo, ko so v svoji domovini.
Aleluja!  To  je  mesto,  kjer  mislim,  da  sem  zadel  bistvo,  natanko  tam.  Oni  vedno
poskušajo dopustiti  od časa,  ko je  Izrael  bil  tam v Danielovem času in… Nek velik
pisatelj… Ker vem, da nekaj njegovih privržencev sedi  tukaj,  tega ne bom povedal,
vendar je v tem razlog, zakaj imajo vse te napačne stvari.

75 Ali veste, kako so Milleriti, preden so postali Adventisti sedmega dne, kaj so storili
leta 1919? Priskrbeli so si krila (vsi ste to videli v Courier časopisu) in se zbrali tukaj, da
bi tistega jutra odleteli. To je bilo vzeto iz Danielovih sedemdesetih tednov - Milleriti. In
potem so se kasneje skozi gospo Ellen White, ki je bila njihova prerokinja, preobrnili in
se poimenovali Adventisti sedmega dne in sedaj so spremenili ime v Glas preroštva.
Vidite? Tri različna imena za isti kult.
76 Torej, oni so se motili, ker so teh sedemdeset tednov poskušali uporabiti tako za
Jude kot pogane, čeprav on tukaj pravi: »To je za tvoje ljudstvo.« In Bog se nikoli ni
ukvarjal z Judi izven Palestine. Ko je bil Mesija dvainsedemdeseti teden odrezan - ne
zaradi Sebe, temveč zaradi nas - ko je bil odrezan, je bil Izrael razpršen in se niso vrnili
v svojo domovino vse do izpred zadnjih nekaj let.  Tako da se čas cerkvenih dob ni
prišteval k temu. Ali razumete to? To ni bilo leta 1919. Lahko vam pokažem, da se je
leta 1919 nekaj zgodilo. No, to je bilo, ko je ta angel…, ko je nastopilo sporočilo tretjega
angela in se je začelo Gorje. Točno tako, vendar to ni bilo to. To je bilo, ko se je vojna
ustavila na skrivnosten način. Mi bomo to dobili v sedmem poglavju, ko bomo prišli do
tega - ko bomo to dobili v sedmem poglavju. Vsi ste me že velikokrat slišali pridigati,
vidite,  kako  sporočilo  angela  pravi:  »Zadržite  štiri  vetrove  zemlje,  dokler  ne
zaznamujemo Judov, služabnikov.« In sedaj, oni še vedno čakajo, dokler se poganska
doba  ne  izteče.  Potem ko  On  pride,  potem On  zapečati  Jude,  ti  144000  prejmejo
Svetega Duha. Tam je teh 144000 zapečatenih: Razodetje 7. Vi ste to brali. »In končno
sem videl veliko množico v nebesih (Janez jih je videl), iz vseh rodov, jezikov in ljudstev
in stali so pred Bogom s palmovimi vejami v svojih rokah, v belih oblačilih, prepevajoč: ›
Aleluja! Amen! Slava, modrost, čast, oblast in moč naj bo našemu Bogu na veke vekov.
Amen!‹ Ter so vzklikali.«

77 Janez jih ni mogel razumeti, vendar se je ozrl nazaj ter videl goro Sinaj (Slava!),
teh 144000, ki niso bili omadeževani z ženskami - Judi, ženske (cerkve). Oni se niso
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pridružili nobeni organizaciji - luteranski, metodistični, baptistični in prezbiterijanski -
ampak so bili Judi od začetka, ortodoksni in so imeli svoj tempelj, čaščenje na gori Sinaj.
To je bilo teh 144000. To je bilo po tem. Cerkev je končala v slavi. Vidite?

Torej, gospod Smith se je zmotil. Moral se je, kako bi sicer to uporabili v letu 1919
in  izpustili  teh 144000? Potem bi  se  ponovno vrnili  v  Russellite.  Vidite?  Potem ste
ponovno v doktrini Russellitov: da je Jezus prišel leta 1914, leta 1919 vzel Svojo Cerkev
in sedaj se Njegovo mistično Telo premika po svetu, po grobovih - gre do babičinega
groba in do dedkovega groba in jih vse obuja od mrtvih, vse tiste, ki so bili Russelliti.
Neumnost.  To  nima nobenega smisla  do  Besede.  To  se  ne  bo  pravilno  izteklo.  Ne,
gospod, ne bo se.

78 Toda Bog ima resnico. In Bog je Edini, ki lahko to odkrije in postavi tja ter nam
pravilno razodene. Verjamem, da bo On to storil. Jaz tega ne poznam. Govorim vam
resnico. Jaz tega ne poznam, vendar verjamem. Verjamem, da bo On to naredil.

Vidite torej, da se Bog nikoli ni ukvarjal z Judi (želim, da imate to v mislih), vse
dokler Izrael…

79 To je tisto, kar sem poskušal povedati temu bratu, ki sedi tam in govori o odhodu v
Izrael. Izogibaj se Izraela! Izogibajte se tega vsi vi, ki govorite o spreobrnjenju Judov.
Preden se bo to sporočilo končalo, boste videli, da je to ›Tako govori Gospod‹ z Besedo
in z Duhom! Izrael bo spreobrnjen, celoten narod, v eni noči. Sveto Pismo je tako reklo.
Niti Evangelij ni za njih. Tam je nekaj upornikov in tako naprej, ki vstopajo - in so izven
glavnega dela Judov - ki so vstopili in so rešeni. To je res. Jaz verjamem to z vsem
svojim srcem. Toda zapomnite si, vse dokler Izraelci niso narod, ne morejo biti rešeni.
Oni se sedaj vračajo in bodo rešeni, celoten narod v enem dnevu. Sveto Pismo je tako
reklo. Nekega dne se bo kompletno ves Izrael vrnil naravnost nazaj k Bogu. V enem
izmed teh dneh bo Izrael zadela tako mogočna stvar, da bo to pretreslo ves narod. Tudi
prerok je zavpil in dejal: »V enem dnevu si Ti to storil.« - V enem dnevu. Oni bodo to
videli.

80 Tam bo mogočna stvar. Po mojem mnenju bo to en mogočen prerok, ki bo vstal in
se postavil pred Izraelce ter jim dokazal, da je Mesija še vedno živ. Da je Mesija, ki so
Ga zavrnili…

Oni  sedaj  berejo  to  majhno Biblijo  -  Judovsko Biblijo… Oni  to  berejo  od zadaj
naprej, na ta način oni to berejo. Vi veste, kako je judovski jezik napisan. In ko oni to
berejo in so prebrali to… Lewi Pethrus jim je poslal tja dol milijon Biblij. Oni so rekli: »Če
je ta Jezus…« To so bili ti Judi, ki so bili pripeljani iz Irana in od tam spodaj in nikoli niso
slišali kaj takega kot je Mesija. In ko so bili pripravljeni, da se vrnejo v svojo domovino,
zakaj, niso se hoteli vkrcati na letalo. Oni so še vedno orali s starimi plugi. To lahko
berete v reviji ›Look‹. Koliko vas je bralo članek v reviji ›Look‹ in ›Time‹? Seveda, da
ste. Vidite? Oni se ne bi vkrcali na njih. Nek stari rabin je stopil naprej ter dejal: »
Spomnite se, naš prerok je dejal, da se bomo vrnili domov na krilih orla.«

Narodi se lomijo, Izrael se prebuja,

znamenja, ki jih je Sveto Pismo napovedalo,

dnevi poganom so šteti,

z grozoto obremenjeni,

vrnite se, o razkropljeni, na svoje.

Bolje  je,  da se prebudite.  Vi  ste  to  slišali,  poslušali  in  poslušali,  vendar  se bo
zgodilo, da bo to zadnjič v enem izmed teh dneh.

81 Izrael se vrača v svojo domovino. Nekega dne, ko bo Bog določil, da so Izraelci
ponovno narod, od tistega dne se ne bo noben pogan več rešil. Jaz vam bom to dokazal
v teh sedemdesetih tednih, če bom le lahko našel te dneve. Odšel bom ter si pridobil
astronomski koledar in julijanskega, astronomskega in rimskega in vse od njih. Tam
nekje je nekaj.  Bog ve vse o tem in je sposoben to odkriti.  Vem, da ima julijanski
koledar 365 dni in eno četrtino v letu. Torej, oh, oni so vse to pomešali, toda nekje
obstaja resnica.

82 Vidim toliko cerkva, toliko organizacij, toliko ljudi, ki gredo na to in nekakšne ›
Zdrave Marije‹ in nekateri častijo to in ono in nekaj drugega. Nekje mora biti resnica,
nekje mora obstajati Bog, nekje mora obstajati sporočilo. Vidim, kako se dvigajo lažni
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preroki in se obnašajo, kot da imajo presojanje skrivnosti src in dogajajo se razne druge
stvari. Zagotovo obstaja tam nekaj resničnega, ki ni ponarejeno.

83 Vidim ljudi,  ki  živijo po mesu in kličejo in kar nadaljujejo, gredo ven ter živijo
vsakršno  vrsto  življenja.  Nekje  mora  obstajati  pravi  Sveti  Duh.  Vidim  ljudi,  ki  se
religiozno obnašajo in tako naprej in poskušajo biti pobožni. Vem, da nekje obstaja pravi
Bog. Nekje obstaja pravi Duh, kajti vse to je stara hinavščina in je vse lažno. Nekje
mora biti nekaj, kar je resnično - človek, ljudje, Cerkev, Bog. nekje mora obstajati nekaj
originalnega, kajti vse to je samo kopija tistega. Toda nekje obstaja nekaj resničnega.

Povedal sem tej cerkvi glede vaših darov: poslušal sem vaše darove, jih hranil v
Svetem Pismu. Ne jemljite nadomestkov, ko pa je nebo polno resničnih stvari. Zadržimo
tiste resnične. Vzemimo resnične ali pa jih sploh ne imejmo. Amen!

84 Torej, da zaključimo s tem dejstvom, da Bog deluje z Izraelci  le, ko so v svoji
domovini. Vzemimo… Ko je Bog… Abraham je zapustil domovino ter odšel v Egipt. Kaj se
je zgodilo? Odšel je izven Božje volje in sploh ni bil blagoslovljen, dokler se ni vrnil v
domovino. Bog se sploh ni ukvarjal z njim, ni bilo niti ene vizije, ni bilo ničesar, dokler se
ni vrnil v domovino.

Poglejte Izraelce, ki so bili poslani v Egipt. Štiristo let - nobenega čudeža, nobenega
znamenja, nobena stvar se ni zgodila med njimi, ničesar ni bilo napisanega v zgodovini
knjige. Ista stara navada: pojdi v cerkev, daruj jagnje, reci ›Zdrava Marija‹ ali karkoli je
že bilo, pojdi nazaj. Naslednje leto, ista stvar. Vsi duhovniki so se prepirali. »Učitelj ta-
in-ta… Izbrali bomo takšnega in takšnega Rabina. On ima boljšo izobrazbo. On ve več o
Egipčanih.« Prva stvar, saj veste, Egipčani in vsi izmed njih so bili enaki.
85 Ista stvar se je zgodila s cerkvijo. Vsi smo šli, da bi postali metodisti ali baptisti ali
prezbiterijanci;  in  imamo diplome s Harvarda,  imamo diplome z Wheatona,  imamo
diplome od nekje drugod ali od Boba Jonesa; mi imamo klasično umetnost, mi imamo
dr., prof. ali nekaj podobnega. Koliko je to vredno? Kup neumnosti.

86 Tako je bilo to v Egiptu in Bog se sploh ni ukvarjal z Izraelci, dokler jih ni vrnil v
domovino. Poslušajte me! »Tako govori Gospod: Bog se ne bo ukvarjal s Svojo Cerkvijo,
dokler se ne bo vrnila v svojo domovino - v sporočilo ure. Vrnite s k originalu! Oddaljite
se  od  metodističnih,  baptističnih,  prezbiterijanskih  idej,  od  vaših  binkoštnih,
skupščinskih, enobožnih, trojičarskih, petero-božnih, karkoli  je to, od Božje cerkve,
Nazarečanov, romarskih svetnikov, Kristusove cerkve - vse to so antikristova gibanja!«
In zavedam se,  kako to napada svet.  Vse je napačno! Vse je od hudiča!  Obstajajo
pobožni ljudje v vsakem od teh gibanj, toda organizacija sama po sebi ni od Boga, Bog
je nikoli ne bo blagoslovil. On to nikoli ni naredil!

87 In sprašujem katerega koli zgodovinarja, ki bo slišal to kaseto, naj mi piše in pove,
kadarkoli se je cerkev organizirala, če je Bog potem ni postavil na stran in se nikoli več
ni ukvarjal z njo. Povejte mi, kdaj je On ponovno dvignil Lutra, Wesleya, metodiste ali
binkoštnike?  Tega  ni  nikoli  storil.  Te  organizacije  so  obležale  tam  in  umirale  in
propadale. Bog pa je vzel posameznike in poskušal ljudi usmeriti nazaj v domovino. In
mnogi od posameznikov so bili tako šibki in pomehkuženi z nekakšno diplomo, da so
organizirali drugo organizacijo in jo naredili za dvakrat večjega otroka pekla, kot je bila
na začetku.

88 Ampak nekje, zagotovo, Jehovah ima človeka, na katerega lahko položi Svoje roke,
ki ne bo sklepal kompromisov s temi brezbožnimi organizacijami, ki bo obrnil ljudi nazaj
k Steni, k Jezusu Kristusu, nazaj k originalnemu binkoštnemu dnevu, k originalnemu
Svetemu Duhu, s pravimi znamenji in pravimi čudeži. Zagotovo ima On nekje nekoga, ki
se ne bo zlomil pod nobenim preganjanjem - ne bo pobegnil, odpovedal, odpadel, karkoli
drugega - ki bo ostal s tem.
89 Bog ni nikoli blagoslovil Izraelcev, dokler se niso vrnili v domovino. Bog vas ne bo
nikoli blagoslovil, metodisti, baptisti, prezbiterijanci, katoliki, sveti romarji, Nazarečani,
cerkev Kristusova, binkoštna organizacija. On vas nikoli ne bo blagoslovil kot takšne.
Vrnite se v domovino, na začetek, nazaj na binkoštno izkušnjo, kot se je to zgodilo na
Binkoštni dan, ko je sila živega Boga spremenila na tisoče ljudi in vžgala njihova srca z
Božjim ognjem, ki je pokazal pristnost, ne oponašanje, znamenja. Ne nekaj, kar bi si
izmislili s telepatijo, kar bi bilo v posmeh in bi vstopili v pehanje za uspeh, kot imamo to
v Ameriki, kdo bo imel največji šotor, kdo bo imel največjo množico! Kakšno razliko dela
to do Boga? Bog hoče ljudi poštenega srca, in ne velike množice. Mi vsi pa se pehamo za



GABRIELOVA NAVODILA DANIELU 17

uspeh,  kakšna  sramota  -  videti,  če  jih  bomo  lahko  pridobili  tisoč  več  za  našo
organizacijo.  To  je  sramota.  On  nas  želi  nazaj  k  resnici,  nazaj  k  Duhu,  nazaj  k
resničnemu življenju, nazaj na glavno pot h Kristusu, nazaj k resnici. Kako nas On lahko
kdaj blagoslovi na poti, po kateri gremo? On nas ne bo.

90 On ni nikoli blagoslovil Izraelcev, dokler se niso vrnili v obljubljeno deželo. In ko so
se vrnili v obljubljeno deželo, so se začela dogajati znamenja in čudeži. Poslal jim je
človeka z imenom Mojzes. Kaj če bi se Mojzes vrnil k njim z zloščeno teologijo? Ali pa bi
se vrnil z diplomo umetniške akademije? Ali pa bi se vrnil z nekakšnim dr. ali prof.? On
se je vrnil s silo Jehovah in s sporočilom: »Vrnite se iz te dežele v domovino.« Vrnite se,
o razkropljeni, v svojo lastnino. Amen!
91 Skoraj dva tisoč let so bili Judi izven svoje domovine, raztreseni na vse štiri vetrove
zemlje.  Ta pridiga bi  lahko trajala tedne, če bi  hoteli  vstopiti  v podrobnosti.  Lahko
sledimo Izraelcem vse skozi nazaj in pokažemo, kako so bili razpršeni s strani rimskega
imperija, ko so zavrgli Mesijo, kako so bili odvedeni med vse narode pod nebom. Pojdite
nazaj k Jakobu, Izraelu, nazaj v 44. in 45. poglavje Geneze in tam je pokazano, kako je
On blagoslovil te patriarhe ter jim pokazal, kje bo njihov položaj v zadnjih dneh. In lahko
vam natančno označim vsak narod Izraela, vse izraelske rodove, kako se nahajajo v
narodu natanko tako, kot je bilo rečeno, da se bodo. In tukaj smo danes.

92 Judi, ki jih mi poznamo, niso pravi Judi. Pravi Jud je resnično ortodoksen, ki se
nikakor ni omadeževal s stvarmi tega sveta, ki ni odšel ter se pridružil ostalim cerkvam.
To so tisti tam čez, ki so se vračali in so zgoraj na pobočjih živeli ob siru in kruhu in niso
dovoljevali slabih mestnih navad. Morali so jim zgraditi mesto na nikogaršnji zemlji, s
strojnicami, ki so bile uperjene z obeh strani. Amen in amen! Čas je na dosegu roke.

93 Tam stojita Izmael in Izak, ki  se še vedno borita za deželo,  vendar ta pripada
Izraelu. Če se zgodi, da bi šli v novi Jeruzalem, oni vas ne bodo pustili, da bi šli v stari
Jeruzalem.  Najprej  morate  oditi  tja,  da  vam vse  razložijo,  ti  Arabci,  in  potem vas
odpeljejo na drugo stran. To so Izmaelovi otroci. Toda počakajte, prihaja čas, ko bodo
Božji otroci vse to prevzeli. To je res! Jeruzalem bo ponovno obnovljen. Vzpostavilo se
bo vsakodnevno darovanje. In antikrist bo sklenil zavezo v teh zadnjih sedmih tednih in
sredi tega bo prelomil to zavezo, vse jih bo obrnil v katolicizem. Gnusoba se bo na ta
način razširila na celotno stvar in potem pride konec. Glejte.

94 Sedemdeset tednov. Da, skoraj dva tisoč let so oni bili daleč. Sedaj so ponovno
zbrani. Oni so ljudstvo, kot so bili v času trdega faraonovega srca. On je otrdil Hitlerjevo
srce.  Na  milijone  jih  je  umrlo.  Poglejte  na  tega  Eichmanna,  krivega  za  umor  šest
milijonov Judov. Šest milijonov človeških duš - dojenčkov, otrok, odraslih - vsi so bili
poslani v smrt. Eichmann, en človek.

Poglejte na Rusijo, kako jih je odpeljal od tam. On jih je vodil od vsepovsod. Oni so
bili zaničevani narod, ampak zaradi ljubezni do svojega denarja so prišli zopet nazaj.
Vendar se mala manjšina vrača nazaj v Palestino. Amen, bratje!

95 Ko vidite, da se vračajo nazaj v svojo domovino… Dovolj jih je že, da bi sestavili teh
144000. In kaj se dogaja? Oni bodo spoznali svojega Jožefa. Ne skrbite. Da, gospod! In
oni vsi stojijo tam ter čakajo, da se to zgodi. In v isti uri…

Narodi  so  jih  lani  priznali  za  državo.  Ko se  je  to  zgodilo,  mi  smo blizu  konca.
Poganske cerkve ni več. Torej, ob katerem koli času bi Bog lahko dejal: »Izrael je moje
ljudstvo.« Ko se bo to zgodilo, je s pogani zaključeno.

96 »Teptali bodo,« je dejal Jezus v Mateju 24 (gnusoba opustošenja), »teptali bodo
zidovje Jeruzalema, dokler se ne dopolnijo časi poganov.« In ko se to konča, potem se
bodo Judi vrnili v Jeruzalem in obnovili tempelj ter čaščenje v templju. Vse to bomo imeli
v naslednjih nekaj sporočilih. Sedemdeset tednov šestkratnega namena. Torej, prebral
bom to pred zaključkom, ker bo potem res že čas, da gremo domov in se potem vrnemo
nocoj ob 19. uri.
97 Kot prvo (če si to zapisujete): »Da preneha pregreha.« Daniel, 9. poglavje, 24.
vrstica. »Da preneha pregreha (1), se zapečati greh (2) in se zadosti za krivdo (3); da
se vpelje večna pravičnost (4), se potrdita videnje in prerok (5) in da se mazili Presveti
(6).« In to je tisto, o čemer bomo nocoj govorili - Bog bo to prinesel…

98 Počakajte, da grem skozi to še enkrat, da boste to razumeli. Prvič, da preneha
pregreha; drugič, da se zapečati greh; tretjič, da se zadosti za krivdo; četrtič, da se
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vpelje večna pravičnost; petič, da se potrdita videnje in prerok; šestič, da se mazili
Presveti. Dovolite mi, da vam sedaj preberem to iz Svetega Pisma. To je 24. vrstica.

Sedemdeset tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo (za Jude) in za mesto tvoje
svetosti (Izrael, Judi, Jeruzalem): da preneha pregreha (1), se zapečati greh (2) in se
zadosti za krivdo (3); da se vpelje večna pravičnost (4), se potrdita videnje in prerok (5)
in da se mazili Presveti (6).

To je točno to, kaj mu je on prišel povedat, da bo storjeno in potem pride konec.

Nocoj  bomo videli,  kaj  so  te  stvari,  videli  bomo,  kako  blizu  teh  stvari  smo in
naslednjo nedeljo bomo poskušali postaviti na mesto vse te časovne elemente in kje
natančno stojimo. Jaz Ga ljubim.

99 Izrael se vrača v svojo domovino. Izrael. Naj sedaj samo povem naslednje. Mislim,
da se to več ne snema. Naj povem tole: v isti uri, ko je Izrael postal narod… Razlog,
zaradi katerega sem to vedno verjel (pred mojim razredom tukaj), da je bilo tam nekaj,
v čemer imam delež, preden bom umrl, v tem, da se Izrael vrne h Gospodu, kajti v tisti
uri (s to Pan - American vozovnico), ko je bil Izrael prvič po 2000 letih razglašen za
državo, odkar so bili razkropljeni, ne ljudje, je bilo to ob isti uri, natanko v tej uri, ko me
je Gospodov angel srečal tam čez in me poslal z Evangelijem. Popolnoma ista stvar - 7.
maj, 1946.

Torej, še ena stvar, ki mi je bila dana vedeti, da se obnavljajo srca otrok nazaj k
očetom in srca očetov k otrokom - to sporočilo. Poglejte Malahijo 4. Ne 3, ampak 4.

100 Druga stvar, ko smo moj sin Billy in jaz in brat Ern Baxter bili na poti v Palestino,
po tistem ko smo se srečali z Judi pri bratu Arganbright'su in oni so videli srečanje… Lewi
Pethrus je poslal te Biblije tja čez in dejal: »Ti Judi so prišli in rekli: ›Če bi zbrali skupino
izraelskih voditeljev - nisem mislil na te nove rabine z vsemi njihovimi obredi - ampak
da bi poklicali resnične izraelske voditelje skupaj… In mi smo brali to Novo Zavezo in
smo vedeli,  ko  pride  Mesija,  On nam bo povedal  te  stvari,  tako kot  je  bilo  z  ženo
Samarijanko. Mi vemo, da je Mojzes dejal, da bo naš Mesija prerok. In ko jim lahko
poveste ter v Pismu pokažete (in mi bomo imeli to na nocojšnji službi), da oni morajo
imeti svoja srca zatemnjena in zastrta, da bi lahko nastopil poganski čas, da smo imeli
čas sprave za pogane in so bila njihova srca zakrknjena tako kot v Jožefovem času in
tako dalje; in bi potem pripeljali te Jude na ta prostor ter poklicali te ljudi iz občinstva,
tako kot ste to počeli s pogani v inspiraciji Duha…‹ Ker so oni rekli: ›Če je to Jezus, če je
On Mesija in so vaše besede resnične, potem On ni mrtev, On je živ. In če je On živ, je
On obljubil, da bo v svojih služabnikih, v svojih učencih. In če Ga lahko vidimo, kako
dela preroška znamenja, potem bomo verjeli, da je On Mesija.‹« Kako popolna stvar!
Točno tako. Kaj bi to povzročilo? Narod bi bil rojen v enem dnevu med vodilnimi. Vsak
od njih bi dejal: »Mi to vemo.« Ko ta rabin to pove, potem je zaključeno. Narod bi bil
rojen v enem dnevu. Izrael bi bil rojen v enem dnevu.

101 In jaz sem bil  na poti  ter  se zaustavil  v  Kairu v Egiptu,  s  karto v svoji  roki  in
petnajst do dvajset minut pred odhodnim klicem. Pripravljali so se, da opravijo poziv. In
jaz  sem odkorakal  vstran,  da  bi  pogledal  majhen košček ebenovine  z…,  majhnega
slončka,  narejenega  iz  ebenovine  in  slonove  kosti.  Hotel  sem to  poslati  doktorju,
mojemu prijatelju, dr. Samu Adairju, kot utež za papir. In ko sem to opazoval, mi je
nekaj reklo: »Ni še napočila ura. Ostani zunaj Palestine.«

Pomislil sem: »To so bile samo moje misli.« In sem kar nadaljeval.

Nekaj mi je reklo: »Ni še ta ura.«

In odšel sem izza hangarja, dvignil  svojo glavo k Bogu in dejal: »Bog, ali  si  Ti
govoril z mano?«

On je dejal: »Ni še ta ura. Ostani izven Palestine. Ni še napočil čas.« In potem sem
vzel svojo karto, jo zamenjal ter odšel od tam do Rima in se vrnil v Lizbono (to je na
Portugalskem) in od tam nazaj v Združene države.

102 Ni še napočila ura. Grehi poganov še niso napolnili čaše do vrha, ampak nekega
dne  jo  bodo.  In  Bog  bo  poslal  tja  nekoga.  Nekoga,  ki  je  prerok  in  jim  dokazal…
Verjamem, da ga bo Bog obudil ob pravem času, kdorkoli že bo, hitro se bo pojavil.
Verjamem, da to mora priti. Zaradi tega mi to proučujemo, ker smo tako blizu…

103 In zapomnite si, v isti minuti, ko bodo Judi sprejeli Kristusa, bo poganska Cerkev
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odšla. Potem bodo na pogane izlita zla, čas velike stiske.

In le kako lahko ljudje, veliki učitelji, učijo in gledajo v to Sveto Pismo ter rečejo,
da mora iti  Cerkev skozi  obdobje velike stiske, ko pa v Svetem Pismu ni  nobenega
odlomka, ki bi to dejal. Oni nimajo ničesar.

104 Nedolgo tega je prišel k meni nek človek, rekoč: »Oh, sestra McPherson uči, da bo
Cerkev šla skozi veliko stisko, ker bomo mi luč v tistem času.« To bodo takrat Izraelci in
ne pogani. Pogani bodo odšli, ta Cerkev. Njim ne bo potrebno iti skozi veliko stisko.
Zmaj je izpustil vodo iz svojih ust (sedemnajsto poglavje) in se bojeval z ostankom, z
uspavano devico in ne… Prava Cerkev je odšla. Ona je za nekaj časa na poročni večerji,
ko se bo poročna večerja odvijala v tem zadnjem tednu. In to je takrat, ko se bodo
odvijale velike stiske, ko bodo kobilice in preganjanja prišla na cerkev ter podobne
stvari.  Nato  pa  na  koncu  v  devetnajstem poglavju  prihaja  ona  s  svojim  Ženinom
(aleluja!)  -  Kralj  kraljev,  Gospodar  gospodarjev,  s  plaščem,  namočenim v  krvi  in
nebeške vojske bodo jahale na belih konjih in prihajale z Njim. Tam prihaja ona, da bi
zavzela svoje mesto v tisočletnem kraljestvu. Amen. Oh!

Naj bo blagoslovljeno Ime, oh, naj bo blagoslovljeno Ime,

Naj bo blagoslovljeno Ime Gospodovo!

Naj bo blagoslovljeno Ime,

oh, naj bo blagoslovljeno Ime,

naj bo blagoslovljeno Ime Gospodovo!

Jezus je Ime, Jezus je Ime,

Jezus je Ime Gospodovo!

Jezus je Ime, oh, Jezus je Ime,

Jezus je Ime Gospodovo!

Poveličujte Njegovo Ime, oh, poveličujte Njegovo Ime,

oh, poveličujte Ime Gospodovo!

Poveličujte Ime, oh, poveličujte Ime,

poveličujte Ime Gospodovo!

105 Kako boste to storili? Vi Ga delate velikega v svojem življenju. Vi živite takšno vrsto
življenja, da bi drugi lahko rekli: »To je Kristusov služabnik.« Tako boste poveličevali
Njegovo Ime. Vidite?

Oh, ali Ga ljubite? Oh, moj! Sedaj pa naša mala pesem:

V jaslih pred davnimi časi, vem da je res tako,

se je rodil otrok, da odreši človeka od njegovega greha.

Janez Ga je videl na obali,

Jagnje za vedno.

(To Jagnje s sedmimi Pečati,  samo Eden je bil  v nebesih in na zemlji,  ki  je bil
vreden to vzeti…)

V jaslih pred davnimi časi, vem da je res tako,

se je rodil otrok, da odreši človeka od njegovega greha.

Janez Ga je videl na obali,

Jagnje za vedno.

Oh, naj bo blagoslovljeno Ime Gospodovo.

Naj bo blagoslovljeno Ime, oh, naj bo blagoslovljeno Ime,

naj bo blagoslovljeno Ime Gospodovo!

Naj bo blagoslovljeno Ime,

oh, naj bo blagoslovljeno Ime,

naj bo blagoslovljeno Ime Gospodovo!
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106 Jaz ljubim slavljenje, ali vi ne? Torej, mi ne prihajamo v cerkev samo zato, da bi
slišali pridigo. To gre s tem, vendar prihajamo v cerkev tudi, da bi slavili, da bi slavili v
Duhu in resnici. Slišali  ste resnico - resnica je Beseda, vidite. Torej, v slavljenju pa
izražate sami sebe Njemu. Vidite?

»Oh,  ljubim  tega  Človeka  iz  Galileje!«  Dajte  nam  majhen  akord  tega.  Ali  jo
poznate, Teddy? Pozabil sem… Poglejmo, poglejmo.

Oh, ljubim tega Človeka iz Galileje, iz Galileje,

ker je On toliko naredil zame,

On je odpustil vse moje grehe,

in me napolnil s Svetim Duhom.

Oh, jaz ljubim, ljubim tega Človeka iz Galileje.

Cestninar je šel k molitvi v tempelj nekega dne.

Jokal je: »O, Gospod, usmili se me.«

Odpuščeni so mu bili vsi grehi,

in globok mir se je naselil vanj.

Dejal je: »Pridite in poglejte tega Človeka iz Galileje.«

Oh, ljubim tega Človeka iz Galileje, iz Galileje,

ker je On toliko naredil zame,

On je odpustil vse moje grehe,

in me napolnil s Svetim Duhom.

Oh, jaz ljubim, ljubim tega Človeka iz Galileje.

Hromi je shodil,

nemi je spregovoril,

moč je govorila z ljubeznijo morju.

Slepi je spregledal,

vem, da je to lahko bila samo

sila tega Človeka iz Galileje.

Oh, ljubim tega Človeka iz Galileje, iz Galileje,

ker je On toliko naredil zame,

On je odpustil vse moje grehe,

in me napolnil s Svetim Duhom.

Oh, jaz ljubim, ljubim tega Človeka iz Galileje.

Poslušajte sedaj tole:

Žena ob studencu,

On ji je povedal vse njene grehe,

da je imela pet mož do takrat. (To je bil On.)

Odpuščeni so ji bili vsi grehi,

in globok mir je vstopil vanjo!

Potem je zaklicala: »Pridite pogledat tega Človek iz Galileje.«

Oh, ljubim tega Človeka iz Galileje, iz Galileje,

ker je On toliko naredil zame,

On je odpustil vse moje grehe,

in me napolnil s Svetim Duhom.

Oh, jaz ljubim, ljubim tega Človeka iz Galileje.

107 Jaz Ga ljubim, ali vi ne? Iz vsega srca. Kaj pa vi? Ali ni On čudovit?
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Oh, prečudovit, prečudovit, Jezus je zame. (Kaj je On?)

Svetovalec, Knez miru, mogočni Bog je On.

Oh, rešuje me, varuje me, od vsega greha in sramote.

Čudovit je moj Odrešenik, slavimo Njegovo Ime.

Sedaj sklonimo svoje glave in razmišljajmo o tem.

Bil sem izgubljen, sedaj najden sem,

osvobojen sem obsodbe.

(Narodi razpadajo, to ni pomembno.)

Jezus daje svobodo in popolno odrešenje.

On me rešuje, varuje me vsakega greha in sramote.

Čudovit je moj Odrešenik, slavimo Njegovo Ime.

Oh, prečudovit, prečudovit, Jezus je zame.

Svetovalec, Knez miru, mogočni Bog je On.

Rešuje me, varuje me, od vsega greha in sramote.

Čudovit je moj Odrešenik, slavimo Njegovo Ime.

Oh, razmišljajmo o tem!

Bil sem izgubljen, sedaj najden sem, osvobojen obsodbe.

Jezus mi daje svobodo in popolno odrešitev.

Rešuje me (Kaj je On storil?), varuje me,

vsakega greha in sramote (pojdimo nad tem).

Oh, čudovit je moj Odrešenik, slavimo Njegovo Ime.

Sedaj skupaj!

Oh, prečudovit, prečudovit, Jezus je zame.

Svetovalec, Knez miru, mogočni Bog je On.

Zakaj, rešuje me, varuje me, od vsega greha in sramote.

Čudovit je moj Odrešenik, slavimo Njegovo Ime.

Oh, kako ljubim Jezusa (Slava!),

oh, kako ljubim Jezusa,

(Poslušajte njihovo pesem! Poglejte jih, čakajo Nanj!)

Oh, kako ljubim Jezusa,

ker me je prvi ljubil On,

Sedaj pa z dvignjenimi rokami, če tako mislimo.

Nikoli Ga ne bom zapustil,

nikoli Ga ne bom zapustil,

nikoli Ga ne bom zapustil,

ker me je prvi ljubil On.

108 Ali Ga ljubite? Potem morate ljubiti drug drugega. Kajti če ne ljubite tistih, ki jih
lahko vidite, ki so tukaj, kako lahko ljubite Njega, ki ga še niste videli? Drug z drugim se
rokujte in prepevajte:

Oh, kako ljubim Jezusa,

oh, kako ljubim Jezusa,

oh, kako ljubim Jezusa,

ker me je prvi ljubil On.

Nikoli Ga ne bom zapustil (dvignimo roke k Njemu),
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nikoli Ga ne bom zapustil,

nikoli Ga ne bom zapustil,

ker me je prvi ljubil On.

109 Samo razmislite, On nam je razodel to veliko razodetje. Ali ga ljubite? Ali ni On
čudovit? Kako smo hvaležni za našega Gospoda Jezusa. Nikoli nas ne pozablja. »Poglej,
Jaz sem z vami vedno, vse do…«

Ali uživamo v Danielovih sedemdesetih tednih? Oh, ali ga ljubimo? Kako gre to?

Moja vera gleda ne Tebe,

Ti, Jagnje s Kalvarije,

Božanski Odrešenik!

(Samo slavite Ga v svojem srcu.)

Poslušaj me sedaj, ko molim,

odvzemi vse moje grehe.

O, pusti me od tega dneva,

da bom popolnoma Tvoj!

Medtem ko stopam skozi temni labirint življenja,

(Vsi to počnemo.)

in bridkosti so povsod okrog mene,

bodi Ti moj vodič. (Vodi me skozi to, Gospod.)

Naj se tema spremeni v dan,

obriši solze žalosti,

naj se nikoli ne oddaljim od Tebe.

(Brat Branham začne mrmrati.)

Daj moč mojemu oslabelemu srcu, moj goreči navdih.

Naj se tema spremeni v dan,

obriši vse moje solze.

O, pusti me od tega dneva,

da bom popolnoma Tvoj!

110 Oh, Jezus, mi vidimo, da se nečemu približujemo. Izaija, prerok je govoril o tem.
Jeremija je govoril o tem. Daniel se je ozrl nazaj, da bi videl, kaj sta povedala. To je
vzpodbudilo njegovo srce. Obrnil je svoj obraz proti nebesom ter se postil v raševini in
pepelu. Želel je slišati, da bi lahko opozoril ljudi.

Gospod, mi vidimo po Knjigah, v Tvoji Knjigi, v Izaijevi Knjigi, v Jeremijevi Knjigi, v
Janezu, Luki, Marku, Mateju, v Knjigi Razodetja, in v vseh Tvojih Knjigah, da smo blizu
konca.  In  mi  smo  obrnili  svoje  obraze  proti  nebesom v  molitvi  in  prošnjah,  da  bi
ugotovili,  kje živimo, Gospod. Začeli  smo videvati  prelamljanje dnevne svetlobe. In
Gospod, prihajamo k Tebi. Naša vera gleda sedaj Nate. Odlagamo vsako breme, vsak
greh, vsako malo nevero, ki bi nas z lahkoto spotaknila, mi sedaj pritiskamo proti klicu
od zgoraj, ker vemo, da je naš čas omejen.

111 Blagoslovi te ljudi tukaj, Gospod. Oni Te ljubijo. Oni so Tvoji. Oni so prišli ven. Ti si
tisti, ki odkrivaš stvari. Molimo, da nam podeliš te stvari, medtem ko čakamo Nate.

Daruj nam dobro popoldansko poučevanje, Gospod. Daruj nam razumevanje. Nocoj
nas  ponovno  zberi  sveže.  Gospod,  pomazili  me  to  popoldne,  oh,  medtem ko  bom
preučeval, Gospod, ta šestkratni razlog Gabrielovega obiska. Če je Gabriel prišel na
obisk s šestkratnim pomenom, Gospod, mi to moramo vedeti. Mi proučujemo po knjigah
in vemo, da smo blizu, zato molimo, da nam Ti nocoj to razkriješ.

Naslednjo nedeljo, Gospod, o Bog, postavi te dni na mesto. Jaz ne vem kako, toda
Ti  nas lahko pripelješ naravnost do tega časa. Podeli  to,  Oče. Mi gledamo Nate. Mi
ljubimo drug drugega in kri Jezusa Kristusa, Božjega Sina, nas je očistila vsakega greha.
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Mi Te sedaj pričakujemo. Pomagaj nam, medtem ko Te čakamo, Oče. Po Jezusu, našem
Gospodu…
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"… v dneh glasu…" Raz 10,7


