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1 Najlepša  hvala.  Dobro  jutro,  prijatelji.  Privilegij  je  biti  danes  zjutraj  zopet  v
Tabernaklju, da bi nadaljevali s tem velikim sporočilom, ki si ga prizadevamo pojasniti,
teh sedemdeset Danielovih tednov. In srečni smo, ko vidimo, da se vas je toliko zbralo v
tem vročem dnevu, vendar mi je žal, da nimamo več prostora za sedenje. Videti ljudi, ki
stojijo tesno skupaj, ni ravno priročno. In ker vam ni tako udobno, kot bi moralo biti,
vam  to  otežuje  razumevanje.  Vendar  bomo  storili  vse,  kar  je  v  naši  moči,  da  to
opravimo hitro.

In danes, upam da vam bom… Če bom malce dolgotrajen, mi oprostite, ker je to
čas pojasnitve tega sporočila - to je čas, ko se bo žebelj zabil. Mi smo to razdelili na tri
dele, tako da bi bili prepričani, da boste to dobili.

2 Seveda, vidni del občinstva ve, da se ta sporočila snemajo na trakove in pošiljajo
po  vsem svetu.  Praktično  vsi  narodi  po  vsem svetu  dobivajo  te  trakove.  In  rad  bi
povedal poslušalcem ob trakovih, kjerkoli že ste, v katerem koli delu sveta ste, da lahko
tukaj obstaja nekaj stvari,  s katerimi se ne bi  strinjali  z  mano, glede učenja, ki  ga
opravljam. Toda rad bi izjavil, bratje, če bi morda vi hoteli pojasniti, kako to vidite, bi se
morda to razlikovalo od tega, kaj jaz verjamem, vendar bi rade volje poslušal, kaj imate
za povedati.

3 In to je misel, s katero prinašam ta sporočila iz Božje Besede… V mojem srcu je, to
je za izgradnjo cerkve, za vso cerkev, za univerzalno cerkev, za Kristusovo univerzalno
cerkev.  In  jaz  vsekakor  verjamem, da  živimo v  zadnjih  dneh.  In  prizadevam si  to
pojasniti, vendar ne poskušam narediti, da bi to potisnil v eno ali drugo smer. Nikoli
nisem bil kriv za počenjanje kaj takega.

4 Velikokrat ljudje s trakov kaj slišijo in potem pravijo: »No, jaz se ne strinjam s tem.
On enostavno ne ve, kaj uči, on ne pozna Pisma.« Torej, vse to bi lahko bilo res, vidite.
Ne bom rekel, da to ni res. Toda kar se mene tiče, jaz sem to proučeval, nisem vzel
nobene besede… Prebral sem, kaj imajo drugi ljudje povedati o tem in jih cenim. Vse kaj
kdo reče, jaz to cenim. Toda potem to predam Bogu in stojim s tem, vse dokler lahko to
pojasnim od Geneze do Razodetja in vidim, če se vse to sklada s Svetim Pismom in
potem vem, da je to nekje blizu pravilnega. In seveda, kjer imate prav, je to samo eno
mesto, kjer sem potegnil črto. In morda tam, kjer se motite ali imate prav, tam jaz
zapuščam to črto in obratno.

5 In zelo cenimo vse te prijetne ljudi, ki so danes zjutraj tukaj v občinstvu in tudi vas,
prijetni ljudje, ki poslušate te trakove. In vse kar je narejeno, vse je za Božje kraljestvo.
Imam veliko dobrih prijateljev po vsem svetu, ki jih zelo cenim in verjamem, da bom
preživel večnost z njimi. In v mojem srcu ne bi moglo biti ničesar, s čimer bi poskušal
zavesti te ljudi, temveč bi poskušal storil vse, kar bi lahko, da bi jim pomagal.

Počutim se kot Salomon, ko je molil in dejal, naj mu bo darovana modrost, da bi
lahko vodil Božje ljudstvo. To je moja iskrena molitev.

6 Moji sodelavci, ki so tukaj z mano… Vidim brata Merciera in brata Roy Bordersa in
brata Nevilla, Billya Paula, mojega sina, Genesovi so nekje tukaj in bratje, Teddy in
ostali. Cenim vse te ljudi, ki so prišli, da bi mi pomagali.

Spominjam se tukaj nedolgo nazaj, brat Leo, vizije, ki jo je imel - sanje. Poklical
me je neke noči, ko sva se prvič srečala, da je videl vrh velike piramide čisto zgoraj v
zraku. In jaz sem bil nekje tam zgoraj, kjer sem pridigal. In on se je povzpel navzgor,
da bi videl, kaj je vse to. In ko se je povzpel na vrh te konice, zakaj, on je dejal, da je
bila tam svetloba srebrnkastega videza, kot nekakšen krožnik in jaz sem stal ter pridigal
ljudem. In on je pritegnil mojo pozornost, ozrl sem se proti njemu in on je dejal: »Kako
si ti prišel sem? Kako lahko jaz pridem tja?«

Dejal sem: »Leo, nihče ne more priti  sem. Bog mora pripeljati  človeka sem. Ti
sedaj nisi  za to,  da bi  prišel  sem. Ti  moraš oditi  tja dol,  da bi  pričeval  ljudem tam
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spodaj, po tem ko si to videl, to je resnica, to je resnica.« Leo je splezal nazaj dol, da bi
pričeval ljudem.

Pred koliko časa se je to zgodilo, brat Leo? Pred več leti, kajne? Pred več leti. Od
takrat, kolikor vem, je bil zvest temu - ljudem pričuje, da je ta služba od Boga. Torej, in
jaz ne želim, da bi  to prišlo od mene. Če je to od mene, potem to ni  dobro, ker ni
ničesar dobrega v človeku. Vidite? To mora priti od Boga.

7 Torej,  ko  pogledam  naokrog…  In  včeraj  popoldne  sem  se  rokoval  z  mojim
prijateljem, z bratom Westom. Nisem ga še opazil v stavbi - da, sedaj sem ga - to jutro.
In ali  veste, kako daleč se ljudje pripeljejo? Vse od tam spodaj iz Alabame, da bi v
nedeljo prišli sem. Vse od tam spodaj iz Alabame.

Brat Welch Evans, pogrešal sem ga prejšnjo nedeljo. Nekdo je dejal, da je danes
tukaj. Ti ljudje se vozijo iz Tiftona iz Georgije, da bi bili tukaj. In brat sedi tukaj, njegovi
partnerji. Toliko… Brat Palmer iz Macona, Georgija. In mislim, da vidim sestro Ungren in
ostale tam zadaj. Prišli so iz oddaljenega Memfisa iz Tennesseeja. Torej, vi mislite… In
ostali iz drugih krajev. Pravkar sem srečal gospo, ki je prišla vse iz Južne Karoline.

8 Torej, pomislite. Ti ljudje so se (začel sem opazovati tam čez, vidim jih iz Chicaga,
iz različnih krajev), vozili na stotine in stotine milj, da bi se udeležili službe. Potem pa,
ko pridejo sem, sploh ni prostora, da bi se usedli, ni klimatiziranega prostora; stojijo v
stari vroči stavbi, si brišejo znoj, jemljejo denar z mize svojih otrok, da bi prišli sem in
poslušali sporočilo. Mi hočete reči, da izza te scene nekje ne obstaja kraj, kamor bi oni
odšli v enem izmed teh dni? Zagotovo je. To je zvestoba! Oni so plačniki desetine. Ne
samo, da so prišli, oni so prinesli svojo desetino in darove in to prinesli v Gospodovo
hišo, poskušajoč delati to, kar je prav. Naj Bog bogato blagoslovi zveste ljudi, kot so oni.
Naj bo Božja dobrota in milost z njimi.

9 Vidim mojega prijatelja Charlia Coxa in ostale iz južnega Kentuckya. In kamorkoli
pogledate, vidite ljudi iz različnih mest.

Ta mladenič, ki sedi tukaj, ne morem se spomniti njegovega imena. Spoznal sem
ga v Chicagu. Ti si iz ene svetopisemske šole nekje od tam, kajne? Springfield, Missouri,
svetopisemska šola Božje skupščine. Da, v redu. Vidite, prihajajo od vsepovsod v to
majhno staro cerkvico.

Samo pomislite  o… Pred približno  tridesetimi  leti,  ko  sem tistega jutra  položil
temeljni  kamen,  sem stal  tam v  sedmi  ulici,  eno  ulico  vstran.  Sploh  še  nisem bil
poročen, bil sem zgolj mladenič. In videl sem vizijo, kako so ljudje zapolnjevali in se
gnetli  v  tem  prostoru  od  vsepovsod.  In  bil  sem  tako  srečen,  ko  sem  stal  izza
pridigalnice. In to je bilo takrat, ko mi je On dejal: »Toda to ni tvoj tabernakelj.« Potem
me je popeljal pod oblake. In vi poznate preostali del zgodbe, ki je zapisan na listu
Svetega Pisma, ko smo polagali temeljni kamen.

10 Tako sem hvaležen za vas, ljudje. Ne morem… To je tako malo, da se reče: »Dobro,
hvaležen  sem za  vas.«  Vendar  molim za  vas.  Verjamem v  vas.  Verjamem v  vašo
izkušnjo z Bogom. Ne verjamem, da bi kakšen moški ali  ženska vozila na stotine in
stotine milj sem, da bi samo pokazala, kako je oblečena. Mislim, da tega ne bi storili.
Ne! Oni ne prihajajo sem, da bi jih videli. Oni prihajajo sem, ker se globoko in iskreno
zavzemajo za rešitev svojih duš. Moja molitev je: »Bog, pomagaj mi. Pomagaj mi, da bi
bil vsaj polovico tako iskren in jim poskušal služiti z vsem, kar je v mojem srcu in da
gledam na Boga.«

11 Sporočilo, ki ga vidite danes zjutraj, je narisano tudi tukaj na tabli. To je le zgolj
razlaga, ko grem naprej, da bi poskusil  narediti…, da bi lahko razumeli,  o čem sem
poskušal govoriti.

In teh sedemdeset Danielovih tednov je bilo eno veliko proučevanje - skoraj dva
dni  in  dve noči,  bil  sem ob koncu tedna tukaj… Bil  sem v tem, poskušal  sem najti
besede, s katerimi bi povedal resnico. To se mora ujemati z ostalim delom Svetega
Pisma. Vidite? Vi enostavno ne morete vzeti samo majhnega pisemskega citata, da bi se
to razumelo in potem reči: »No, to je tisto, kar je tu rečeno,« in se potem obrniti ter
reči, »no, toda tukaj je rečeno nekaj drugega, ki je v nasprotju s tem.« Tega ne morem
storiti. To mora govoriti ves čas isto stvar. Če ni tako, zakaj, potem ste v zmoti. In to je
način, kako poskušam to poučevati.

12 Mimogrede, na trakovih (glede na to, da je to na trakovih), največje kritike, ki jih
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zaradi trakov prejemam od mojih bratov in sester iz različnih delov sveta, je verovanje v
Božjo milost - da smo vnaprej določeni že pred stvarjenjem sveta.

Moji binkoštni bratje, seveda vem, da so vaši pogledi legalistični, vidite, in vem, da
to malo vznemirja vaše poglede. Toda, ali  bi vi kot krščanski bratje, ali  bi premogli
dovolj obzirnosti, da bi s svojim Svetim Pismom šli na kolena pred Bogom ter prosili
Boga, da vam to razloži? Ali bi naredili to? Ali bi vzeli legalistično stališče in poskušali to
povezati od Geneze do Razodetja?

13 In kačje seme, on je morilec. Veliko ljudi tega ne verjame. Toda če bi v Genezi
samo prebrali, Sveto Pismo pravi, da je kača imela seme. »Sovraštvo bom naredil med
tvojim zarodom in ženinim zarodom.« Torej, kača je imela zarod. Če je bilo kačje seme
duhovno, potem Jezus ni bil človek, tako bi tudi ženino seme bilo duhovno. Toda obe sta
imeli potomstvo in sovraštvo je še vedno tam. Kača ima potomstvo. In če boste le vzeli
vaša  Sveta  Pisma,  pokleknili  in  boste  resnično  v  spoštovanju  pred  Bogom,  jaz
verjamem, da vam bo Bog to odkril.

In če tega ne razumete, sem vam kadarkoli na voljo, vse kar je v moji moči, da
vam pomagam preko pisma ali z osebnim razgovorom ali da vam pomagam s čimerkoli,
kar  bi  lahko naredil.  Seveda se zavedamo,  da to  ne rešuje  človeka,  niti  ne obsoja
človeka, ampak da to samo prinaša svetlobo na področje, za katerega se trudimo, da bi
ga prinesli ljudem in bi to videli. To samo prinaša svetlobo.

Torej, vidno občinstvo, to govorim zaradi trakov. Razumete? In ti trakovi gredo
vsepovsod.

14 Sedaj pa sklonimo glave, samo za trenutek, preden bomo pristopili k Avtorju te
Besede. Torej, koliko iz občinstva vas je danes zjutraj pomoči potrebnih? Samo recite: »
Jaz sem v potrebi, Bog, bodi usmiljen z mano.« Bog vas blagoslovi. In za tiste, ki bodo
poslušali trak, ko boste to slišali, naj vam Bog daruje vašo zahtevo.

15 Naš nebeški Oče, mi smo hvaležni ljudje, toda kljub temu nevredni ljudje. Ampak
danes zjutraj pristopamo k Tvojemu prestolu milosti, ker nam je rečeno, da naj pridemo.
Jezus je dejal: »Karkoli boste prosili Očeta v Mojem Imenu, bom Jaz storil.« Torej, mi
vemo, da je to resnica.

In tukaj v občinstvu in zunaj po deželah, kamor bodo šli trakovi, tam bo morda več
deset tisoč na novo rojenih kristjanov, ki bodo to slišali. In mi vemo, Oče, ko smo na
novo rojeni, da je naš duh rojen od zgoraj. To je Božji Duh, Sveti Duh na nas. In mi se
zavedamo, da je Sveti Duh vsemogočen in lahko stori karkoli za nas, za kar želimo, da
je storjeno. Torej, nebeški Oče, mi bi Te prosili, da sprostiš našo vero k temu Duhu, da
bi lahko to zagotovil za nas danes zjutraj in za slavo Božjega kraljestva, vse te zahteve
in prošnje, da bi lahko bili ozdravljeni od naših bolezni in našega trpljenja, da bi lahko
služili našemu Bogu z vsem, kar je v nas.

16 Odpri danes oči našega razumevanja. In tako kot si prizadevam prinesti to veliko
vprašanje in ga razčistiti v človečkih mislih… In tukaj imam to napisano, Gospod, na
papirju in na tabli, to shemo, toda to ne zadostuje, da bi se lahko razložilo. Torej, mi se
sklicujemo Nate, veliki Gospodar, ki si napisal Besedo, ki si jo navdihnil in jo dal preroku
Danielu. In mi molimo, da nam danes zjutraj pošlješ inspiracijo, v teh zadnjih dneh (kot
nam  je  On  dejal,  da  bo  knjiga  zapečatena  do  tega  časa),  da  Ti  odpreš  naše
razumevanje; in naj bo v naših srcih dobra mehka podlaga vere, da bi pustili Besedi, da
prevzame stvar in da življenje rodi drevesa pravičnosti v naših življenjih, kar je tudi
načrtovano. Naša vera v Boga, naj nam bo danes zjutraj to zagotovljeno. Ker mi sedaj
ponižno čakamo in sami sebe posvečujemo Tebi v Imenu Jezusa Kristusa. Amen.

17 Torej, srečni smo zaradi tega jutra in zaradi velike priložnosti, da lahko ponovno
odpremo strani večne Božje Besede.

Torej. Razlog, zakaj sem vzel nase, da bi poskušal to razložiti je v tem, ker… Mi
gremo skozi knjigo Razodetja in ravnokar smo prešli skozi sedem cerkvenih dob. In
potem je na koncu 3. poglavja knjige Razodetja Cerkev vzeta iz zemlje v slavo. In jaz
poskušam iz vsega srca to prenesti ljudem: ker oni pričakujejo, da se nekaj zgodi, to kar
vidijo napisano v knjigi Razodetja, kar se ne nanaša na cerkvene dobe. In mi smo bliže
koncu, kot si mislite.
18 Nekaj večerov nazaj, me je Billy, moj…, oziroma moja snaha, poklicala me je pozno
zvečer in dejala, da je tam nek človek po imenu Andy Herman - ki je moj sorodnik - ki
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umirajoč leži v bolnišnici. Odšel sem, da bi ga videl. Oni so ga tako omamili, da je spal in
nisem mogel govoriti z njim. Naslednje jutro… Prosil sem Boga, da ga obdrži v življenju,
dokler ne bi… Bil je dober človek, toda enostavno ni bil kristjan. On ni bil moj stric, bil je
sorodnik - poročil se je z mojo sorodnico. In ko mi je teta Adie povedala, ko je stala
tam, je rekla: »Billy, v vseh teh osemdesetih letih njegovega življenja ni nikoli služil
Bogu. Toda,« je dejala, »pred nekaj tedni je sedel v hiši…« Star je osemdeset let. Ni
opravljal veliko fizičnih del. Dejala je, da jo je poklical in rekel: »Adie, veš kaj? Kristus je
prišel pred mene ravno pred nekaj trenutki.«

Ona ga je pogledala in rekla: »Andy, ali si…? Ali je kaj narobe?«

On je dejal: »Ne. On je stal točno tu pred mano in mi nekaj povedal.«

Vprašala je: »Kaj je On dejal?«

»Kasneje je, kot si misliš.«

19 Čez nekaj tednov od takrat, v dveh ali treh tednih, je imel infarkt in je paraliziran, v
umirajočem stanju ležal v bolnišnici. Dejal sem: »Teta Adie, sram te bodi, ker me nisi
poklicala, ali nekoga drugega, da bi pripravili njegovo srce za to uro, ki je sedaj prišla.«

Naslednje jutro sem prosil Boga, ko sem… On ni mogel govoriti, tako da sem ga
enostavno vprašal, dejal sem: »Ali me lahko slišiš, stric Andy?« In on bi malo prikimal s
svojo glavo ter premaknil čeljusti. Molil sem zanj, da je priznal svoje grehe pred Bogom.
Želel sem ga krstiti in tudi teta Adie je želela biti krščena.

In odšel sem po hodniku, da bi videl mlado damo, ki živi tukaj v soseski, ki so jo
hoteli poslati v bolnišnico za duševne bolnike, toda Bog je storil veliko stvar zanjo -
prišla je domov.

Potem sem na cesti srečal eno temnopolto sestro in ona je dejala: »Ali nisi ti brat
Branham?«

In jaz sem dejal: »Sem.«

Dejala je: »Ali se me spomniš? Jaz sem gospa Drye.«

Dejal sem: »Da, mislim da se. Pete Drye in njih. Da, spomnim se vas. Pogledala je
v sobo in ko sva… Spraševal sem se, zakaj je ona to rekla. In takrat se je stric Andy v
postelji  dvignil  in  se  usedel  ter  premikal  svoje  roke  kot  kdorkoli  drug  in  poskušal
potegniti stvari iz postelje, da bi lahko odšel od tam in pobegnil. In sedaj prihajata, da bi
bila krščena v Ime Gospoda Jezusa, on in njegova žena.

20 Ampak zaradi česa sem to povedal: kasneje je, kot si mislimo. In jaz verjamem, da
nas bo teh sedemdeset Danielovih tednov pripeljalo do tega razumevanja.

Torej, večina naših binkoštnih bratov (kar sem povedal tudi prej na posnetku, da se
oni ne strinjajo s tem) pričakuje, da se zgodi nekaj velikega in močnega. In moji bratje,
če boste pazljivo poslušali in ne… Če boste poslušali, boste videli, da je ta velika močna
stvar že minila. Jezus je pripravljen, da se vrne.

Cerkev odhaja na koncu 3. poglavja Razodetja. Tam ni rečeno ničesar o… Ničesar,
razen… Zadnja stvar je bil zadnji glasnik dobe. Potem imamo opravka z Judi, dokler
Nevesta ponovno ne pride v 19. poglavju. Od 6. do 19. poglavja se vse nanaša na Jude.
To je, s čimer želim priti do mojega dobrega brata tu čez, skozi te Pečate, do brata
Wooda, ki je bil prej Jehovova priča (on in vsa njegova družina je danes zjutraj tukaj),
da teh 144 000 niso bili - nimajo nič skupnega s pogani. Oni so Judi, vidite. In to ni
skrivnostno Kristusovo telo, ki je danes na zemlji. Nevesta je to skrivnostno telo. S
Svetim Duhom smo krščeni v to skrivnostno telo.

21 Torej, mi to vemo iz Danielove knjige tukaj, iz katere smo že brali… Preberimo to še
enkrat, ker je to Njegova Beseda. To je v 9. poglavju Daniela in 24. vrstica:

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

vrstica: Vedi torej in razumi: od tedaj, ko je izšla…

Torej, to je tisto, o čemer smo govorili in tukaj smo končali prejšnjo nedeljo zvečer:
»Da se mazili Presveto.« Tukaj je, od koder bomo danes zjutraj začeli, od 25. vrstice:

Vedi torej in razumi: od tedaj, ko je izšla beseda, da se obnovi in pozida Jeruzalem,
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…

(To je sveto mesto, vidite?)

…do Mesija,  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. Njegov konec bo v poplavi in do konca bo
vojna, prevrat in opustošenja.

In…

Sedaj si zapomnite, to je konec vojne. Mi imamo to tukaj na tabli. In sedaj, mi
začnemo nekaj drugega.

Z mnogimi utrdi zavezo za en teden, in na polovici tedna odpravi klavno in jedilno
daritev; na krilu bo gnusoba opustošenja do konca (to je vse), ko se bo izvršila obsodba
nad pokončevalcem.

22 Oh, kakšna lekcija! Pred nekaj dnevi sem dejal svoji ženi: »Sprašujem se, če so
ljudje to resnično razumeli.« Torej, želim da to razumete. Če bomo morali ostati tu ves
dan,  bomo ostali.  Torej,  mi  moramo to razumeti,  vidite.  Mi  bi  radi  vedeli,  da je  to
resnica, če lahko vi to vidite. In prosim, če…

Po tem bom pustil shemo, ki bo obešena tukaj in si jo potem lahko prerišete. Pridite
sem danes popoldne, kadarkoli  lahko in prerišite shemo in tako naprej.  To vam bo
pomagalo razumeti. To je razlog, zakaj sem jo postavil tja, da bi lahko to razumeli.

23 Torej, naredimo majhno obnovo, da bomo dobili temelj. Daniel je bil zaskrbljen
zaradi  svojih ljudi,  ker je bral  preroka Jeremijo in je iz  tega razumel,  da je prerok
Jeremija dejal, da bo njegovo ljudstvo v ujetništvu sedemdeset let. In potem, on je
videl, da so bili  v ujetništvu že oseminšestdeset let. On je torej vedel, da je čas na
dosegu roke. On je pustil na stran vse svoje delo, odšel dol, kot je bilo, opustil vse svoje
dnevne naloge, se obrnil z obrazom k Bogu, nadel raševino in pepel ter se začel postiti in
moliti, da bi lahko razumel, kdaj bo napočil ta čas. Potem smo ugotovili, kot sem že
navedel… (Ventilator je malo premočan, zaradi tega sem hripav. Hvala ti, brat.)

24 Torej, ugotovili smo, da je Daniel, da je želel imeti to informacijo za svoje ljudstvo.
In razmišljam, če je Daniel bral preroke pred njim, če je imel razumevanje, da je blizu
konca in je iskal Boga, da bi videl, kako blizu je konec, potem mislim, da smo tudi mi
upravičeni, ko vidimo, da smo sedaj na koncu poti. Ne da bi si nadeli raševino in pepel,
temveč da odvržemo stvari tega sveta in življenjske skrbi in da bi iskali Boga, da bi
videli, v katerem dnevu leta smo, kajti mi vidimo, da smo na koncu. In da bi se cerkev
postila in molila in bila pripravljena. Zaradi tega sem si prizadeval to vzeti nase in sploh
nisem  vedel,  kako  to  pojasniti,  ker  sem  se  vedno  tega  izogibal  in  govoril:  »Teh
Danielovih sedemdeset tednov,« ker tega nisem mogel razumeti… In zato sem to sedaj
sprejel nase, da bi poskušal to razložiti in verjamem, da z Gospodovo pomočjo to lahko
storim,  z  Njegovo  milostjo,  da  bi  prinesel…  Da  bi  vam  pokazal,  kako  smo  blizu
Gospodovemu prihodu.

25 Torej, Daniel je potreboval samo še dve leti. Potem smo izvedeli, da je medtem ko
je bil Daniel v molitvi, angel Gabriel prihitel k njemu in mu ni pojasnil le tega, kdaj bo
njegovo ljudstvo odšlo iz ujetništva, temveč tudi vse, kar je bilo določeno za njegovo
ljudstvo, vse kar je ostalo za njegovo ljudstvo. On je dejal: »Sedemdeset tednov je
odrejenih za Jude.«

Potem  smo  ugotovili,  da  ima  to  šestkratni  namen  in  to  je  bilo:  da  preneha
pregreha, se zapečati greh in se zadosti za krivdo; da se vpelje večna pravičnost, se
potrdita videnje in preroštvo in da se mazili Presveto.

In prejšnjo nedeljo zjutraj smo vzeli, da je bil  Daniel spodaj v svojem stanju v
molitvi; prejšnjo nedeljo zvečer smo dali pisemske citate, da bi ljudje lahko to brali, ko
bi prišli domov. Ali ste prebrali to? Vam je bilo všeč? Čudovito.

Torej, šestkratni namen… In izvedeli smo, da je bilo v tem šestkratnem namenu: »
Da  se  mazili  Presveto.«  Izvedeli  smo,  da  je  Presveto  vedno  predstavljalo  Cerkev,
Tabernakelj. In zadnja stvar, ki je morala biti narejena, je maziljenje Presvetega. To je
milenijski Tabernakelj, v katerem bo On živel v času Milenija, kjer bomo tudi mi živeli.
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26 Torej,  danes  pa  pristopamo k  temu:  kaj  je  sedemdeset  tednov.  In  to  je  zelo
pomemben del, sedemdeset tednov.

Mi vemo, da Pismo ne more lagati. Mora biti resnično. In če je angel Gabriel prišel
ter dejal Danielu, da je za Jude ostalo samo še sedemdeset tednov… Torej, mi bi to
uporabili za šestdnevni…, oziroma za sedemdnevni teden. Toda v prerokbah je to vedno
dano v simbolih.

In tako, ni dvoma, da je bilo skozi dobe na stotine in stotine ljudi - učenjakov,
sposobnih ljudi, ki so poskušali pojasniti, kaj pomeni teh sedemdeset tednov. Prebral
sem  veliko  njihovih  komentarjev  o  tem.  Zelo  sem  hvaležen  gospodu  Smithu  iz
adventistične cerkve za njegovo stališče, zelo sem hvaležen dr. Larkinsu za njegovo
stališče, hvaležen sem vsem tem velikim učenjakom za njihova stališča o tem. In ko
sem jih prebiral, mi je dalo veliko razsvetljenja, kako bi lahko našel mesto, ki je videti
pravilno. Toda da bi prišel do stališča, za katerega sem mislil, da ga želim pojasniti, sem
iskal preko enciklopedije časa, da bi ugotovil, kaj pomeni čas.

27 In tu zgoraj smo izvedeli, da smo imeli čas, čas in polovico časa. Kaj je čas? Kaj je
teden? Torej, to je bilo pred 3430 leti, odkar se je Bog začel ukvarjati z Judi - pred
mnogimi, mnogimi leti. Daniel je bil v času pred Kristusom, 538 let pred Kristusom, ko
je govoril o tem času, času in polovici časa in o sedemdesetih tednih. Poglejte, kam bi
ga sedemdeset tednov pripeljalo. Zakaj, on bi po sedemdesetih tednih še vedno bil v
Babilonu in Bog mu je hkrati povedal, da je to celoten čas, ki je bil odrejen za ljudstvo.
28 Torej, moja cerkev tukaj ve, da sem vam skozi vsa ta leta vedno govoril: »Če želite
vedeti,  kateri  dan je  v  tednu,  poglejte  na  koledar.  Toda če  želite  vedeti  za  čas,  v
katerem živimo, poglejte na Jude.« To je edini časomer. Bog je dodelil nedoločen čas za
pogane. Ni  obstajalo neko določeno časovno obdobje. In to je,  zakaj mislim, da so
mnogi veliki pisatelji to pomešali. Oni so to poskušali uporabiti tako za pogane kakor za
Jude,  toda  On  je  dejal:  »Za  tvoje  ljudstvo.«  On  je  govoril  Danielu  in  ne  cerkvi  -
Danielovemu ljudstvu, Judom. Če bi On govoril cerkvi, to vas ne bi pripeljalo nikamor. Vi
bi ostali v preteklosti, celo v času pred Kristusovim prihodom. To bi izskočilo iz kakršnih
koli preroških tednov, ki bi jih hoteli vstaviti. To se je že izteklo. Vendar je On govoril
Judom, zaradi tega so Judi Božji časomer.

29 Ali se spominjate, bilo je tukaj nedolgo nazaj, ko je brat Arganbright iz Kalifornije,
podpredsednik mednarodnega združenja Poslovnih ljudi polnega Evangelija, prišel v
mojo hišo in prinesel eno kaseto - ne kaseto, ampak film z naslovom: »Tri minute so
polnoči.« To je bilo na osnovi znanstvenega raziskovanja. Ko sem videl tiste Jude, ki so
se vračali nazaj v Jeruzalem, sem prišel sem v tabernakelj in dejal: »Počutim se, kot da
sem imel preobrazbo.« Mnogi od vas se tega spominjate. Dejal sem: »Videti te Jude,
kako se vračajo nazaj…« Jezus je dejal v 24. poglavju Mateja: »Ko vidite, da smokva
poganja svoje popke, potem lahko veste, kaj pričakovati.« Vidite? Judi se vračajo.

30 Torej, tukaj imam zabeleženih nekaj komentarjev. Rad bi šel skozi njih. Sedaj bom
izkoristil svoj čas, da si jih tudi vi lahko zapišete. Torej, vse to se dogaja…, med časom,
v katerem smo mi, vse to se dogaja… To je za Jude, nič nima opraviti s cerkvijo. Od 3.
poglavja  Razodetja  pa vse do 19.  poglavja  ni  nobene stvari,  ki  bi  imela  opravka s
cerkvijo. Ne morete narediti, da bi to prišlo ven na pravilen način. Tega enostavno ni
tam.

Torej, želim vam pojasniti, kako sem prišel do tega. Torej, mnogi od vas boste na
tabli videli, da sem tukaj narisal eno časovno obdobje, kako to poteka skozi čas. Hotel
sem, da bi bilo to tako narejeno, da bi vsak lahko razumel. Ali lahko? Predvidevam, da vi
od zadaj tega ne morete videti, črke so preveč majhne. To je pisala Becky in te slike…
Imel sem samo en citat o tem in Becky je narisala to podobo iz Nebukadnezarjevih sanj.
In mislim, da je to bolj podobno dekletu, Becky, kot pa moškemu. Toda kakorkoli, kljub
temu bo služilo za informacije, ki jih želimo dobiti.

31 Če smo v Svetem Pismu brali, da je odrejenih sedemdeset tednov za ljudstvo… To
nima nič opraviti s cerkvijo. Sedemdeset tednov nima nič skupnega s cerkvijo. Če ste
tukaj na shemi pozorni, sem tukaj med te sedemdesete tedne vstavil cerkvene dobe.
Imamo jih  tukaj.  Nek  brat  iz  Georgije  je  to  narisal  za  nas,  tako  kot  smo šli  skozi
cerkvene dobe. In prepričani smo, da bomo lahko razumeli, kaj to pomeni.

Ta belina tukaj v cerkvi pomeni, da je bila povsem apostolska. In potem so v drugi
cerkveni dobi imeli doktrino nikolajevcev. Oziroma so imeli dela nikolajevcev, ker še
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takrat to ni postalo doktrina. V tretji  cerkveni dobi je to postalo doktrina in v četrti
cerkveni dobi se je to organiziralo in to je bilo rimsko papeštvo. In četrta cerkvena doba
je bila mračna doba. Opazite lahko vso temo, ki sta jo predstavljali nikolaizem, oziroma
romanizem. Ta belina predstavlja Svetega Duha, Cerkev. Ker se je ona začela v času
svetega Pavla, je bila celotna apostolska cerkev izpolnjena s Svetim Duhom. Potem so
začeli vanjo prihajati aristokrati. In na koncu so se utrdili in iz nje naredili popolnoma
novo cerkev. In majhna Cerkev je bila sežgana in kamenjana, z njimi so hranili leve in
vse ostalo.

32 V reformaciji je prišel Luther, tu je nekoliko več svetlobe. Ali vidite? V Wesleyevih
dneh je prišlo še malo več svetlobe. Toda v zadnji cerkveni dobi, v nikolaitski cerkveni
dobi, to je doba, v kateri mi… Oziroma ne v nikolaitski, temveč v laodicejski, to je doba,
v kateri mi živimo. Opazite lahko, da tam ni veliko svetlobe.

Neka ženska, ki je videla to risbo, je dejala: »Naj te bo sram, brat Branham, ta
velik dan razsvetljenja…«

Dejal sem: »Jaz si  lahko predstavljam, ko je to proučeno, to niti  ne deluje kot
pravično.« Ko postanete resnično čisti v srcu, ponovno rojeni v Duhu… Zapomnite si, da
je bila to edina cerkvena doba, v kateri je bil Kristus vržen iz svoje lastne cerkve, iz vseh
od njih. Mi izpovedujemo velika priznanja, toda ali tudi posedujemo stvari, o katerih
govorimo? Ali je Kristus zares v cerkvi? To bo v zelo veliki manjšini.

33 Sedaj pa predstavimo sedemdeset Danielovih tednov. Torej, lahko bi to ponovil:
pridigarji Evangelija, če se ne strinjate s tem, v redu. To je razdeljeno na tri obdobja,
kot smo ugotovili v Danielu 9 - na tri obdobja. Prvič: obdobje sedmih tednov; nato na
šestdeset  in  dva,  kar  je  dvainšestdeset;  in  potem na  enotedensko  obdobje.  To  je
razdeljeno na tri različna obdobja.

Jaz  sem to  razdelil  tukaj  na  tabli.  Prvo  obdobje,  drugo  obdobje  in  po  mojem
razumevanju Evangelija, po Svetem Duhu, da se Bog na koncu časa vrača k Judom.

Torej, mi vemo iz vseh Evangelijev, da je Pavel učil in tudi ostali, da se bo Bog
ponovno vrnil  k  Judom. Dobro,  če se bo On ponovno vrnil  k  Judom, kako lahko to
uporabimo v Danielovem času? Mi moramo to uporabiti v tej zadnji dobi. In to je po
tistem, ko je poganska Cerkev odšla, ker On deluje z Izraelom kot z narodom, z nami pa
kot s posamezniki.

34 Tukaj imam nekaj zapiskov, rad bi vam jih prebral, ko gremo naprej. Pojdimo sedaj
k  ukazu  o  ponovni  izgradnji  Jeruzalema,  ki  je  bil  izdan  14.  marca.  Če  si  želite  to
zabeležiti, v hebrejščini se to imenuje N-i-s-a-n, Nisan, kar pomeni marec. Zadeva je
bila dana 14. marca, leta 445 pred Kristusom, izšel je razglas o obnovi templja. Vi to
razumete, ker ste vi ljudje brali Pismo. Dokler ni bil končan, je bilo potrebnih 49 let za
dokončanje templja in za obnovo mesta. In tako kot Sveto Pismo tukaj pravi, Daniel je
govoril (oziroma angel Danielu), da bodo zidovi… Da bo to zgrajeno v hudih časih. In
mnogi se spomnimo, ko so ga gradili, so imeli malto z opeko v eni roki in meč v drugi,
da bi se varovali pred sovražnikom. »In to bo zgrajeno v hudih časih.« Tukaj je torej to,
kjer ugotavljam, da ti dnevi…

35 Mi smo imeli dva ali tri različne koledarje. Če gremo nazaj na stari astronomski
koledar,  vidimo  da  julijanski  koledar  vsebuje  365  dni  in  ¼  dneva  v  letu.  To  so
preračunali po prehodu Sardisa in nekaterih drugih zvezd in tako dalje in so omejili leto
na to obdobje. Torej, mi vidimo v rimskem koledarju, po katerem se mi danes ravnamo,
da  ima  365  dni  na  leto  po  koledarju.  Toda  v  krščanskem ali  preroškem koledarju
ugotavljamo, da ima samo 360 dni v letu.

Morda se sprašujete, kako je prišlo do te zmešnjave. Torej, to vam lahko rečem v
svojem imenu. Verjamem, da je v preteklosti še pred potopnim uničenjem, zdavnaj v
Jobovih dneh in tako dalje, da so se držali  časa glede na zvezde in mi razumemo…,
oziroma v preteklosti, ko je bila zemlja še v pokončni osi. In potem je bil v človeškem
grehu svet strmoglavljen, bil nagnjen in je prišlo do potopa in zaradi tega imamo velike
ledenike in tako dalje; in zgornji in spodnji del zemlje je prekrit z ledom. Mi to vemo. In
zemlja ni postavljena v navpični položaj. Ona je nagnjena. To jo je vrglo iz položaja
glede  na  luno  in  zvezde,  ki  so  jih  opazovali  in  stvari  so  bile  napačno  postavljene;
oziroma niste več mogli spremljati časa po njih, ker je zemlja umeščena v poševni legi.
In zaradi tega te zvezde ne bi več prehajale hkrati, ker je bila ona izven ureditve glede
na zvezde. Ali razumete? Jaz mislim, da je v tem stvar.
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36 Ona se nahaja v takšnem stanju. In to samo kaže, da je to eno časovno obdobje.
Ali lahko to vidite? Bog nima stvari, ki so izven ureditve. On je samo dovolil, da stvari
potekajo tako nekaj časa. In jaz resnično verjamem, da je bila ta stvar narejena in v teh
zadnjih dneh bo Bog razodel Cerkvi te skrivnosti. On tega ni naredil prej in razlog, zakaj
tega ni storil prej je, da bi Cerkev opazovala in ves čas molila, ne vedoč, kdaj bo to
prišlo. Toda spomnite se, v Danielu 12 On pravi: »Modri bodo v teh zadnjih dneh to
razumeli.« To mu je bilo predano.

Duh modrosti prihaja v Cerkev, da bi Cerkvi to razkril  z razodetjem po Svetem
Duhu - da bi privedel Cerkev v to in razkril, v katerem dnevu živimo. To je enako, kot je
Gabriel prišel k Danielu; Sveti Duh v zadnjih dneh prihaja k Cerkvi, da bi ji razkril te
velike globoke skrivnostne stvari. Ali sedaj razumete?

37 Torej,  to  bi  astronomsko  leto  ali  julijanski  letni  koledar  vrglo  ven,  vidite,  to
astronomsko leto, ker je zemlja nagnjena. Mi vsi to vemo iz učenja v šoli in ona je izven
ureditve. In zaradi tega glede na zemljo zvezde ne bi prešle istočasno. In zato je tudi
rimski koledar napačen, ker ne morete povezati dni… Veliko stvari je, ki bi jih sedaj
lahko povedal - to ugotavljamo celo v sami naravi, ki nas uči, da obstajajo natanko 30
dnevni meseci v letu.

Sedaj pa vzemimo Razodetje, kjer bomo morali iti v dneve dveh prerokov. Sveto
Pismo pravi, da sta prerokovala 1260 dni. Torej, če vzamete astronomski koledar, bo to
kar precej zgrešilo, da to znaša tri leta in pol. In če vzamete rimski koledar, ki ga imamo
danes, bo tudi to kar precej zgrešilo. Toda če vzamete preroški koledar, dobite natanko
1260 dni, s 30 dnevi na mesec. Vidite?

38 V nekaterih mesecih imamo 30 dni, v nekaterih 31 dni in v enem 28 dni. Vidite, mi
smo v popolni zmedi. Toda Bog nima tega: gor-dol, sem in tja, nazaj in naprej. On to
zadeva popolnoma enako. Da, gospod, popolnoma enako. Trideset dni v mesecu. Ne
enaintrideset  in  nato  trideset,  potem pa  spet  drugače.  Vidite?  Toda  vse  to  je  bilo
narejeno v veliki Božji ekonomiji, da bi Cerkev držal v budnem stanju in v molitvi, da bi
bila pripravljena in imela svoja oblačila oprana v Jagnjetovi krvi. Toda, oh, v teh zadnjih
dneh je On obljubil… Torej, mi vidimo, kje živimo. In zapomnite si, namen, to delamo s
tem namenom.

39 Torej, če je bilo tam sedem… Poglejte, tam je bilo natanko 49 dni…, oziroma 49 let
v času, ko se je gradil tempelj ali sedem preroških tednov. Sedem tednov, ker je bilo
sedem tednov določenih  za  tempelj,  da  se  tempelj  znova obnovi;  in  bil  je  zgrajen
natanko v 49 letih. Sedaj imamo pomen teh tednov, kajti če Sveto Pismo pravi, angel je
dejal, da je sedem tednov določenih za tempelj… In gradili so ga natanko 49 let, od 14.
marca  do…  538  let  pred  Kristusom,  dokler  tempelj  ni  bil  popolnoma  obnovljen  in
obnovljene so bile ulice - natanko 49 let. Torej, kaj smo dobili? Če sedem tednov pomeni
49 let, potem je en teden enak sedmim letom in 7 x 7 je 49. To je točno to! Tukaj ste.

40 Tako da sedaj ni več ugibanj glede tega. Sedaj vemo, da vsak teden pomeni sedem
let. Ste to razumeli? Povejmo to skupaj: »En teden je sedem let.« Sedaj vemo, da smo
to razumeli. En teden je sedem let.

Mi smo tukaj, natanko tukaj v prvem tednu. (Brat Branham gre do table, da bi to
narisal.) 49 let, da se obnovi tempelj. Torej, ta zgornja črta na vrhu predstavlja judovski
narod,  kako se pomika skozi  čas.  To je  ta  čas  in  ko pade sem dol,  to  pade ven iz
judovskega naroda v poganski čas. Potem se ponovno vzpne gor in ujame Izraela ter gre
naprej.

41 Poganom ni določen natančen čas, rečeno je samo: »Časi poganov.« In mi vidimo,
da jim niti Jezus ni določil konkretnega časa, kajti tukaj v Luki 21,24 vidimo, kjer On
pravi: »Jeruzalem pa bodo teptali pogani…« Naj to citiram. Jaz sem citiral to samo po
spominu. Dovolite mi, da to preberem, ker bo to na trakovih in želimo biti prepričani, da
ste  to  dobili.  V  redu,  če  bi  z  mano odprli  svetega Luka 21.  in  24.  vrstico.  To  sem
proučeval najbolje kot sem lahko.

Padalo bo pod ostrim mečem in v sužnost ga bodo vlačili  (O kom On govori? O
Judih. To je uničenje templja leta 70.) …med vse narode. (Torej zapomnite si, ne samo
tja v Babilon, ne samo tja v Rim, ampak med vse narode. To je, kje so danes Judi: med
vsemi narodi.) Jeruzalem pa bodo teptali narodi, dokler se izpolnijo časi poganov.

42 Tam je torej odmerjen čas, vendar nihče ne ve, kdaj bo to. Vidite? To je skrivnost,
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vidite, časi poganov. Toda Judi… In mi ne moremo povedati časa, s tem ko cerkev… Ne
glede na to, ali je čas povratka v greh ali karkoli se dogaja ali karkoli ona počne. Ne
morete reči nič na osnovi tega. Toda poglejte na Jude - oni so časovni koledar. Ali vidite
to? Bog jim je natanko določil dan, uro in čas, vendar On ni nikoli tega naredil s pogani.
On je to storil z Judi, torej glejmo na Jude in takrat bomo videli, kje smo.

Torej, sedem tednov je bilo 49 let. Sedaj jasno vidimo, da je en teden sedem let.
En teden, sedem let.

43 Torej, bilo nam je rečeno, da je od izdaje ukaza, da se obnovi mesto do Mesije (in
Mesija je seveda bil Kristus), 7 tednov in 62 tednov, kar je skupaj 69 tednov. Vidite? V
redu. In 7 x 69 je 483 let. Ali ste si to zabeležili? Če želite, da povem še enkrat, bom to
rade volje storil.

Torej, rečeno nam je bilo, da bo od izdaje ukaza, da se obnovi mesto od Mesije,
sedem (sedem, to je prvi, točno tukaj), 7 tednov in 62 tednov (62 in 7 tvorita 69), to je
69 tednov. 7 x 69 je 483 let. Zaradi tega, vse do Mesije (mi sedaj prihajamo do tega
dela tukaj)…, do Mesije mora biti 483 let - 483 let.

44 Torej, Jezus, Mesija, je zmagovalno prijezdil v Jeruzalem na hrbtu bele oslice, na
cvetno nedeljo, 2. aprila leta 30 naše dobe. Jezus je prijezdil v Jeruzalem na cvetno
nedeljo, leta 30 naše dobe. Torej, od leta 445 pred Kristusom do leta 30 po Kristusu je
natanko 475 let.

Ampak kot smo že ugotovili, je 69 tednov tvorilo 483 let… Torej, tukaj se začnejo
težave, točno tukaj.  Mi  imamo tukaj s sledenjem v Svetem Pismu obdobje 475 let,
dejansko pa bi moralo biti 483 let, razlika je osem let.

Torej, Bog se ne more zmotiti. Če je On dejal, da bo to toliko in toliko dni, bo to
toliko dni. Če On reče, da je to toliko, potem je to toliko. Torej, kaj bomo storili? Torej,
od leta 475 pred našim štetjem do leta 30 po našem štetju so julijanska astronomska
leta,  kar  je  365 in  1/4 dni  za  vsako leto.  In  ko to  zmanjšamo za dneve po našem
preroškem koledarju…

45 Torej,  dovolite  mi,  da  se  ustavim tukaj  za  minuto,  da  bi  lahko  to  videli  brez
vsakršnega dvoma. Jaz ne bom vzel  samo enega mesta.  Lahko vas povedem skozi
celotno Pismo in vam dokažem, da je teh sedem dni…, da je en teden v Svetem Pismu
sedem let.  Pravkar  sem to  naredil  tukaj  v  13.  poglavju  Razodetja,  oziroma  v  11.
poglavju, v 3. vrstici. Ta dva preroka bosta prerokovala 1260 dni, kar je v sredini tega
zadnjega judovskega tedna. In potem sta onadva ubita in nastopi Harmagedon. Če bo to
tako, potem je to ponovno točno 30 dni v mesecu, vidite. Potem to ni 31 dni ali 28 dni in
tako dalje - to je natanko 30 dni v vsakem mesecu.

46 Naš preroški koledar nas navaja na 360 dni, tako kot smo to sedaj uporabljali v
Pismih. Imamo natanko 483 let. Tukaj je to: 483 let. Tukaj imamo natančen dokaz
preroštva - točno tako. Kajti od časa, ko je bil izdan ukaz za izgradnjo templja, dokler
uničenje… Ko so zavrgli Kristusa in Ga leta 33 naše dobe ubili - ko je bil Kristus ubit - do
takrat je natanko 483 let. Torej, od izdaje ukaza za obnovo Jeruzalema je bilo določenih
sedem tednov, kar je pomenilo 49 let in teh 49 let se natančno ujema. In od izgradnje
templja do Mesija je bilo 438 let, oziroma 434 let. In 434 let plus 49 let tvori natanko
483 let. To vas vodi natanko do tega dneva - od dneva do dneva. Amen! Tukaj ste.

Mesija, Princ bo prišel. Vidite? Sedem krat 69 je natanko 483 let, to zadeva do
potankosti. Tako da v popolnosti vemo, natanko vemo, da ima Pismo prav. Tukaj je to.
Toda ali vidite, vse te…

47 Ko je Bog imel predpotopni svet, ga je uničil  z vodo in spremenil  astronomske
dneve in pustil, da pridejo Rimljani ter naredijo svoj koledar, ki nekaj zadene, potem pa
skoči in tako naprej. In predvidevam, da celo v enciklopediji, v kateri sem bral…

Mimogrede naj  povem, brat  Kenny Collins,  ali  je  danes zjutraj  tukaj? Kenneth
Collins? Ali veš, ko si mi poslal to veliko zbirko enciklopedije? Ali se spomniš tega? Poslal
si mi skoraj poln tovornjak tega. Pomislil sem: »Kaj naj jaz kot zelenec naredim z vsem
tem?« Veš, Bog te je vodil, Kenny. Ampak v njih sem našel vse te informacije, točno
tam, v teh starih enciklopedijah. Čas. Proučeval sem to. In Becky jih je uporabljala v
svoji šoli. In vse sem jih zbral za študij, spodaj v moji delovni sobi. In odšla sva tja dol
in jih vzela ter pregledala in natančno našla, tam so bili narisani vsi koledarji in časi, ki
so kdaj obstajali. Vidite? In tako sva to dobila.
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Tam je to, natanko 483 let od izdaje zapovedi, da se obnovi gradnja, do časa, ko je
Princ Mesija bil zavržen. To tvori s koledarjem natanko 483 let.

48 Sedaj vidite, da uporabljamo ta isti koledar tule, kajti če je Bog uporabljal ta isti
koledar tu, potem ga je On uporabljal tudi za preostali del časa skozi Sveto Pismo. Ali je
tako? Bog se ne spreminja. In če pomeni sedem tednov 49 let, potem je sedem tednov
ponovno 49 let. En teden je sedem let, vidite, tako da je to popolno. In če to zadeva do
pikice  natančno,  bo  to  znova  zadelo  do  pikice  natančno.  Amen!  Oh,  moj!  To  me
popolnoma vznemirja. Oh, jaz rad vem, o čem govorim. Jaz ljubim to, ker…

Tako kot je stari prijatelj dejal tam spodaj v Kentuckyu, dejal je: »Rad poslušam
nekoga, ki ve, o čem govori.«

Dejal sem: »Jaz tudi.«

On je  dejal:  »To je  tisto,  kar  je  narobe z  vami,  pridigarji.  Vi  ne veste,  o  čem
govorite.«

»Dobro,« sem dejal,  »jaz cenim vaš kompliment,  toda tam je nekaj  stvari,  za
katere vemo, o čem govorimo.« Jaz vem, da sem ponovno rojen. Vem, da sem prešel iz
smrti v življenje. Vem, da obstaja Bog, ker sem se pogovarjal z Njim. Doživel sem, da
On govori skozi mene in govori z mano in govori drugim in mi govori o drugih; in jaz
vem, da je On Bog. To je res. Bil je tako prijazen, da je prišel dol in mi dovolil, da se
slikam z Njim, da niti znanstveni svet ne more tega zanikati. In odprl sem Pismo ter
videl, da je to natanko tisto, kar se mora izpolniti v tej cerkveni dobi: da je to natanko
tisto, kar se dogaja. Tako da vem, da smo tukaj. Amen!

49 Torej, mi morda nismo izobraženi, morda nismo vplivni ljudje ali kaj takega. Mi
morda nismo dostojanstveniki, vendar poznamo Boga. Mi Ga poznamo zaradi Svetega
Duha in to se lahko primerja od besede do besede skozi Pismo, da bi mi lahko vedeli, da
je to resnica. Mi živimo v zadnjih dneh.

Torej, sedaj si zapomnite, da je to preroško leto sestavljeno iz 360 dni v letu…
Poglejte na vse drugo. Narava, kot nekateri od vas ljudje lahko to razumete, tudi žene in
tako dalje, vidite, trideset…, trideset dni. Samo… Vidite, celo vsa narava deluje na ta
način.  Razumete? Ne 31,  30 ali  28 ali  nekaj  podobnega,  temveč natanko 30 dni  v
vsakem letu. To je preroški koledar - natanko 483 dni.

Mi imamo tukaj natančen dokaz preroštva - 445 let, preden je bilo točno tako.
Torej, vse to kar je bilo prerokovano, da se bo zgodilo v teh 70 tednih, se ni zgodilo
takrat, tako da je to puščeno za današnje dni.

50 Torej, moji binkoštni bratje, prav tako moji bratje Jehovove priče, ali razumete? Ali
veste, kdaj se pojavlja teh 144 000? Ali veste, kdaj se dogajajo vsi ti veliki čudeži v
Razodetju? Tam v Judovski dobi; ne v naši. Nikjer ni nič napisanega o tem, tam je samo
Cerkev, ki se pripravlja in odhaja. Seveda, z Božjo silo lahko delamo čudeže in podvige.
Mi to vemo. Toda prava stvar je bila tukaj za Jude… Mislil sem, prava delujoča sila, ki
dela čudeže.

Teh  144  000  se  ne  pojavlja  tam.  Oni  so  tam  čez…  Oni  se  ne  pojavljajo  v  3.
poglavju, oni se znova pojavijo v Pismih kasneje. In sedaj vidimo, da so se vse te stvari
morale zgoditi tukaj v sedemdesetem tednu, v zadnjem tednu. Torej, če so oni že imeli
69 tednov in so živeli točno tako, kot je Bog dejal, da bodo in se je zgodilo natanko tako,
kot je Bog dejal, da se bo, potem ostaja še en obljubljeni teden za Jude. Torej bratje,
samo pripravite se. Vidite? Poslušajte, kako blizu smo. Zadnji teden, sedem… Sedem
let…

51 Torej, ali vsi razumete to do te točke? Če razumete… Ali do sedaj vsakdo razume,
da je to popolna resnica; da je to Sveto Pismo; da so to preroška leta?

Sedaj gremo naprej navzgor in poglejmo, kako oni tukaj zavračajo Mesijo, vidite,
do zavrnitve Mesije, zadnji teden.

Sedaj se želim zaustaviti tukaj samo za trenutek, da vam to razložim. Ko so oni
zavrnili Mesijo, je to bilo natanko takrat, ko so zavrnili Jezusa kot Odrešenika in Ga
križali. Spomnite se, kaj tukaj govori Sveto Pismo: »In On bo usmrčen, vendar ne zaradi
sebe, Mesija, Princ…« Razmislite, kako natančno to preroštvo zadeva. Jaz želim to utrditi
v vas, da če to preroštvo zadeva natančno v datum, natančno v čas in natančno tako kot
je to rečeno, teh drugih sedem, teh preostalih drugih sedem tednov…, oziroma sedem
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let, sedem dni - sedem let, se bo to izpolnilo natanko po Pismu.

52 Torej, zapomnite si, On je bil usmrčen - Mesija. Judi, Bog se je nehal ukvarjati z
njimi. Oni niso šli več naprej. In potem so bili raztreseni s strani Rimskega cesarstva. In
ali ste opazili tukaj na moji shemi… Želim, da to sedaj razumete in si to narišete. Ali ste
opazili,  kje sem tukaj postavil  križ? To je tukaj, kjer so Ga oni zavrgli.  Toda čas se
razširja  samo  malo  naprej  od  tega,  vidite.  Zakaj?  Trideset,  štirideset,  petdeset,
šestdeset, sedemdeset. Štirideset let pozneje je Titus, rimski general, uničil Izrael -
Jeruzalem in razpršil ljudi po vsem svetu.

Vidite, Titus je 40 let pozneje… Tako da se je dejansko judovski čas podaljšal do
kompletnega… Bog ni več delal z njimi. On se je z njimi ukvarjal samo do zavrnitve
Kristusa. Ko pa so Kristusa križali,  so oni vzklikali:  »Njegova kri  na nas in na naše
otroke,« in to velja še vse do danes. Toda preden so bili  razpršeni… Poslušajte! Oh,
bratje! Preden so bili razpršeni po vsem svetu, je Bog potreboval približno 40 let, da
razbije tempelj in jih razprši po vsem svetu. Toda Bog se z njimi ni več ukvarjal. On se
je začel ukvarjati s pogani. Vi to veste. Ali sedaj to razumete? Torej, mi tukaj začenjamo
s cerkvenimi dobami, s časom poganov, Bog je daleč vstran od Judov.

53 Torej, moj brat misijonar, to je bilo za Jude. Dragi prisrčen brat, ki je tukaj nekje,
tu je tisto, kar želim, da vi razumete. Vidite, Bog se je prenehal ukvarjati z Judi, točno
tukaj, ker se Bog vedno ukvarja z Izraelom kot z narodom. Mi vsi to vemo. Izrael je
narod. Pogani so ljudje. In On je moral vzeti ljudi iz poganov za Svoje Ime. Prišli bomo
do tega čez nekaj minut.

Toda  sedaj,  v  teh  sedmih  cerkvenih  dobah,  skozi  katere  smo  prišli  v  tem
poganskem času - od Kristusovega križanja, do konca današnje cerkvene dobe, mi smo
to imeli, prešli smo skozi vse to. In sedaj prihajamo do mesta, kjer lahko vstopimo v teh
sedem Pečatov, sedem Čaš, sedem Trobent in vse to se ujema v sliki  -  vse to ima
opravka z Judi in z Božjo sodbo za ljudi na zemlji in z ostankom…

54 Ne pozabite, da bo v tem velikem času preganjanja na milijone poganov umrlo v
tem. Oni so zavrnili  Nevesto, ta ostanek ženinega semena, zaspala devico, ona gre
naravnost skozi to. To je tako jasno, kot je jasnih teh sedemdeset tednov. In oni bodo
šli skozi to. Tako, če niste prejeli Svetega Duha, je za vas bolje, da ga prejmete kolikor
hitro morete. Mi smo na koncu časa.

Bodite sedaj pozorni, sedem cerkvenih dob. Torej, ni mi potrebno ponovno iti skozi
njih, ker smo to snemali na trakove; in so prenesene v obliki knjig in vsega drugega, kar
je bil čas, ko… Bog nikoli ni dejal, da bo tam toliko dni in toliko ur ali toliko let. On ni
nikoli ničesar rekel. On je dejal: »Dokler se ne dopolnijo časi poganov,« vse dokler…
Zidovi bodo porušeni, dokler se Bog ne preneha ukvarjati s pogani.

55 Torej, mi ugotavljamo, da smo skozi te dobe imeli prihod Svetega Duha; in potem
jim Bog tam na začetku začne govoriti o zavrnitvi Kristusa… Bog je Janezu natančno
pokazal,  kaj  se  bo  zgodilo  v  času  zgodovine  poganov.  Torej,  vi  nimate  nekega
omejenega časa, tako kot Judi, vendar smo dobili znak. Dobro, Bog je storil z Judi točno
to, kar je dejal, da bo storil v teh 69 letih…, oziroma v 483 letih, kar je 69 tednov. Ostal
je en teden. Določen je še en teden.

Torej, mi tega ne moremo uporabiti tukaj, ker so to pogani, cerkev. Koliko od vas
to razume? Torej, to je Razodetje; začne se s 1. poglavjem in vse do 3. poglavja, kar
nas pripelje tja čez v Laodicejo. Torej, mi natančno vidimo, kako je vse to bila cerkev -
sam cerkveni svet. Bog ni nikoli  vključeval grešnikov, razen če jih ni želel rešiti.  In
cerkveni svet je bil popolnoma bel. Potem pa so prišli nikolajevci, ki so želeli ustanoviti
organizacijo.  Dostojanstveniki  so vstopili  v  to.  To je  bilo  v  Niceji,  Rim, ko so imeli
Nicejski koncil. In kaj so potem storili? Potem so organizirali cerkev in začeli preganjati
kristjane in potem je v naslednji cerkveni dobi to skoraj… Krščanstvo je bilo na poti krsta
v Svetem Duhu izkoreninjeno.

56 In  kot  vi  ljudje  veste,  odšel  sem nazaj  in  vzel  zgodovino  Nicejskih  očetov  in
prednicejskih očetov in vso zgodovino cerkve in najbolj starodavne spise, ki sem jih
lahko našel in vsak od njih bi vam dokazoval, da cerkev, o kateri je Bog govoril, nikoli ni
bila ta organizirana katoliška cerkev, niti katerakoli druga organizacija. Bog je govoril o
tem preko vseh teh velikih zvezd posameznih dob, ki so bili možje, kateri so učili o krstu
v  Svetem  Duhu,  o  krstu  v  Ime  Jezusa  Kristusa  in  o  prihodu  Božjega  Duha  in  o
govorjenju v jezikih in o razlaganju jezikov in o ozdravljenju in čudežih ter znamenjih.
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To je tisto, kar je Bog dodelil. On se ni mogel premisliti ter reči: »Dobro, to je moja ideja
o cerkvi, o apostolski cerkvi. Sedaj pa je moja ideja, da je to cerkev dostojanstvenikov.«
Bog se ne spreminja. On je še vedno Sveti Duh.

In  mi  to  gledamo in  prinašamo,  ko vidimo Božjo  naravo in  kaj  On… In potem
prinaša Svojo Pismo ven; in potem jemljemo zgodovino, ki vse to natančno prikaže,
zadevajoč do pike. Natančno do datuma, natančno do časa. Vse kar je Bog dejal Janezu,
da se bo zgodilo, se je zgodilo v dobi poganov.

57 Torej, brez dvoma se nahajamo v Laodicejski dobi. Mi vemo, da se. Prešli smo skozi
Lutrovo dobo, prešli smo skozi Wesleyevo dobo in sedaj smo v Laodicejski dobi, v zadnji
dobi. In zavedamo se, da ima vsaka od teh cerkva svojega glasnika. To smo izvedeli.
Sedem zvezd v Njegovih rokah je bilo sedem duhov, ki so bili pred Bogom. Vsaka je
imela svojega glasnika. In mi smo šli  naprej ter s Svetim Pismom ugotovili,  kakšne
narave bo ta glasnik. In iz zgodovine smo izbrali ljudi, ki so imeli takšno naravo. In ko
smo iz zgodovine našli takega človeka, ki je imel takšno naravo, smo videli, da je to bil
glasnik za to cerkveno dobo. Potem smo ugotovili, kakšen je duh in kaj je ta človek
delal. Potem smo videli, da je ta človek bil s Svetim Duhom izpolnjen svetnik - sveti
Irenej in vsi ostali, sveti Kolumba in vsi tisti možje, ki so bili izpolnjeni z Duhom. In mi
vemo po Pismu, da je takšna vrsta duha morala biti na teh ljudeh v tistem času. Tukaj je
to, tako da to ne more biti napačno. Amen! Slava Bogu!

58 Jaz ne vem, brat. To je zame več kot katerakoli druga stvar, ki jo poznam, vidite,
ker je to Božja Beseda, ki govori sama zase. Ko slišim, da Bog nekaj reče, jaz rečem: »
Amen!« Tako je. To zaključuje to. Vsega je konec. Bog je tako rekel. To naredi to. No,
Bog je dejal, da se bo to zgodilo na ta način in mi smo to našli v zgodovini in v Pismih.
Brali smo o tej cerkveni dobi in kaj bo to naredilo, kaj vse se bo zgodilo in kakšen je
glasnik za to cerkveno dobo: »Angelu cerkvi v Laodiceji…«; »Angelu cerkvi v Sardah, v
Tiatiri,« in za vse ostale. In odšli smo nazaj v zgodovino ter našli te glasnike cerkva in
videli, kdo so bili. Potem smo to narisali, zapisali njihova imena pod to in tamkaj so oni.
Vidite, to se popolnoma ujema.

59 Torej, in mi vemo, da je Bog vedno bil, vedno je bil in vedno bo proti organizirani
religiji. Da, gospod. On je dejal: »Nikolaizem je tisto, kar Jaz sovražim.« ›Niko‹ pomeni ›
osvojiti  laike‹. Laiki,  laiki  so cerkev, to telo. ›Niko‹ pomeni ›osvojiti,  premagati‹.  Z
drugimi besedami, narediti svetega človeka, nekoga, ki je nad drugimi. Mi smo vsi otroci
in imamo enega Kralja - to je Bog. Imamo enega Svetega - in to je Bog. Amen! On je
sredi med nami v obliki Svetega Duha. To je Tisti, ki je svet.

Torej, mi prihajamo do točke, kjer smo popolnoma prepričani glede prihoda po
Judovski dobi, da smo dobili natanko 69 tednov - po zgodovini, po koledarju, po Božjih
preroških letih - ko smo šli skozi zgodovino preroškega koledarja od Stare Zaveze do
Nove in pokazali, da je to popolnoma enako, vidite. Mi imamo torej pogansko cerkev od
začetka, pa vse do zadnjega dneva in vemo, da živimo v zadnjih dneh. Amen! Ali to
razumete? Torej, če živimo v tem zadnjem dnevu, na koncu te dobe, kje smo potem?
60 Poglejte, vse skozi nazaj… Ali vidite to narisano linijo tu zadaj, tukaj, kjer se je Bog
ukvarjal z Judi… Oziroma, ko se ni več ukvarjal z Judi, to Mu je vzelo veliko časa, da jih
pripelje do… Potrebno Mu je bilo skoraj 40 let, da jih pripelje v stanje, ko jih je pregnal
med vse narode. Tam čez v poganskih dneh, On jih je moral pripeljati v takšno stanje,
preden je On lahko izpolnil Svojo Besedo. Ali vidite, na kaj mislim? Vsi ki to razumete,
recite: »Amen!« Želim biti prepričan, da ste to dobili.

Torej, kaj se je zgodilo? Poglejte sem na vrh te zadnje cerkvene dobe. Ali vidite to
majhno nadaljevanje? Dnevi poganov so zaključeni. In zadnjih 40 let se Judi vračajo v
Jeruzalem, vračajo se v domovino. Ali vidite, kje smo sedaj? Od križanja Mesije je bilo
potrebnih še 40 let, da je Titus uničil tempelj ter razpršil Jude. Bilo je potrebnih drugih
40 let, ko je Bog začel utrjevati srca vseh vrst faraonov po raznih mestih, da bi lahko
odpeljal Jude nazaj v njihovo domovino. Danes so ponovno v svoji domovini in cerkev je
na koncu. Amen! Oh, jaz samo poskušam brati. Vendar ne morem.

61 Poglejte! Judi so v svoji domovini in še se vračajo… Če si priskrbite ›Spremembe s
svetovnih  vojnah‹,  2.  knjigo,  ko  je  general  Allenby  po  1.  svetovni  vojni  letel  nad
Jeruzalemom in ga zavzel in osvojil Jeruzalem in ti kristjani so vkorakali v Jeruzalem s
snetimi kapami; in Allenbyu so se predali brez da bi izstrelili en sam naboj, oziroma so
se predali Allenbyu, ti Turki. In od takrat naprej je Bog začel utrjevati Mussolinijevo srce,
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Hitlerjevo srce, Stalinovo srce, srca ljudi po vseh deželah, da bi sovražili Jude.

In potem te ogromne velike ptice, ki so se spuščale tja dol, imenovane Vzhodna
letalska linija, ali Pan American zračna linija, ali katerakoli je že bila… Jaz mislim, da se
je imenovala TWA. Bila je v reviji, v reviji ›Life‹. Mislim, da je bilo to v reviji ›Look‹ ali ›
Life‹. Mislim da je bilo v reviji ›Life‹. Natanko v zadnjih treh ali štirih letih. In Bog je
vračal  Jude nazaj  v njihovo domovino -  od katere so bili  oddaljeni  dolgih 2000 let,
medtem ko so se pogani pripravljali. In sedaj so pogani vrgli Kristusa iz cerkve, skladno
z Razodetjem, 3. poglavje. On sploh ne more priti nazaj v svojo cerkev. Zanj ni več
prostora, kamor bi lahko šel. On je zavržen! In to je čas za vzetje.

Vsi zbrani skozi to… Te majhne pikice tukaj predstavljajo svete, ki so v vstajenju.
Ali vidite, mi vsi se srečamo tu skupaj. Sveto Pismo pravi: »Mi, ki smo še živi in smo
preostali  do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli  ali  ovirali  tistih,  ki  so
zaspali.« Vso pot od tukaj, tukaj in od tu.

62 Moji binkoštni bratje, kako lahko vse to pripišete tej Laodicejski cerkveni dobi? Oni
spijo  v  vsaki  posamezni  cerkveni  dobi  in  čakajo.  »In  mi,  ki  smo  živi  (ta  majhna
skupinica, ki je tukaj), ostaja živa do Gospodovega prihoda in ne bo prehitela tistih, ki so
zaspali; kajti Božja trobenta bo zatrobila in najprej bodo vstali mrtvi v Kristusu in mi
bomo preneseni skupaj z njimi.« Amen! Z njimi (tukaj smo, tukaj se srečamo), da bi se
srečali z Gospodom v zraku. Tukaj smo mi. Kje smo? Natanko tukaj. Kje je bil Mesija
usmrčen? Natanko tam, kjer je Beseda to rekla. Kdaj se bo začel ta sedemdeseti teden?
Natanko takrat, ko bo ta cerkev usmrčena. Potem se Bog vrne k Judom.

Ali  se ne spomnite, da takoj zatem, ko cerkev odide… Ko cerkev odide, potem
nastopijo Judi, oni vstopijo. Toda najprej pa naslednja stvar, to ne bo mogočen narodni
preporod med pogani. Naslednja stvar po vrsti je prihod Božjega kraljestva, Kristusov
prihod.

63 Torej, če želite, se lahko vrnemo nazaj k Danielu, 2. poglavje, 34. vrstica in 35.
vrstica. In ko je bila Danielu dana (2. poglavje, 34. in 35. vrstica), ko je Daniel imel
videnje,  da  so  bili  dnevi  za  njegovo  ljudstvo  dopolnjeni,  in  je  videl  pogane,  kako
vstopajo… In imel je videnje tega velikega kamna tukaj, oziroma te velikanske velike
podobe. Imela je glavo iz zlata, prsi iz srebra (sedaj poglejte, to postaja vse trše, od
zlata do srebra), naslednje stvari so iz železa, oziroma so bile te stvari iz brona in potem
so bila železna stopala in noge. Na nogah je imela deset prstov in ti prsti so bili iz železa
in gline. In on je dejal: »Tako kot vidite, da se železo ne meša z glino, se ta razdeljena
kraljestva  ne  bodo  mešala  druga  z  drugo,  ampak  bodo  pomešala  svoje  seme,
poskušajoč zlomiti moč drugega.« Vidite?

64 Torej, kaj se je zgodilo? Glava iz zlata je bil Nebukadnezar, kar je tudi razložil: »Za
teboj vstane drugo kraljestvo, manj mogočno od tvojega.« To je bil Darij, Medo-Perzijec,
ki je prevzel to pogansko kraljestvo. Kdo je prišel po Medo-Perziji? Grki, Aleksander
Veliki in tako dalje. Grki so prevzeli kraljestvo. In kdo ga je prevzel od Grkov? Rimljani.
In kdo je od takrat vladal nad poganskim svetom? Rimljani - Rimljani. Torej, to je bilo
železo.

Potem poglejte, Rim obstaja do konca, ker je to šlo do konca prstov. In on je videl
ilovico, glino (in iz tega smo ustvarjeni ljudje) ter železo, moč Rima, ki vstopa v vsakega
od teh narodov. In Rim ima moč v vsakem narodu pod nebom.

65 Obstaja samo en človek na svetu, ki lahko zaustavi vojno ali jo začne, samo če reče
eno besedo. To je papež. Kaj če bi on dejal: »Katoliki se ne smejo bojevati.« To bi bilo
to,  brat.  Recite,  karkoli  hočete.  Največji  del  krščanskega sveta sestavljajo katoliki.
Vidite? V redu.

Naj samo reče eno besedo in to je to. To je, kot so dejali… To bomo dobili kasneje.
Kdo  se  lahko  bojuje  z  zverjo?  Kdo  lahko  govori  kakor  ona?  Kdo lahko  to  stori?  »
Napravimo torej podobo zveri.« To je konfederacija cerkva, ki naredi njeno podobo.
Vidite? Konfederacija denominacij in to so že storili. Oh, mi smo enostavno na koncu. To
je vse, kar je s tem, prijatelji. Mi smo tukaj na koncu. »Napravimo podobo zveri,« nekaj
podobnega temu. Podoba je nekaj, kar je nečemu podobno. Vidite? Torej, mi smo na
koncu časa.

66 Torej, poglejte tukaj na koncu te dobe… Daniel, v 2. poglavju in 34. in 35. vrstica,
on je gledal to podobo z veliko uvidevnostjo. In on jo je opazoval, vse dokler se ni
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odlomil kamen od gore, brez pomoči roke in se skotalil  navzdol ter udaril  v noge te
podobe in jo zlomil… Ni…, ni je udaril v glavo, udaril jo je v noge. To je bilo konec časa,
teh desetih prstov.

Ali ste opazili, natanko tukaj, točno pred prihodom gospoda Eisenhowerja, ki je
zadnji ameriški protestantski predsednik (dvomim, da bo še kateri), toda ko… Samo da
vam pokažem, da bi  se ljudje prebudili.  Ko se je on tam srečal,  kjer… Na zadnjem
sestanku, kjer so se srečali  z Rusi, je bilo tam 5 vzhodnih komunističnih držav in 5
zahodnih držav. Gospod Hruščev je bil glava vzhodnih držav; gospod Eisenhower je bil
glava zahodnih držav. In Hruščev, kolikor razumem, ›Hruščev‹ pomeni v ruskem jeziku ›
glina‹ in ›Eisenhower‹ pomeni v angleškem jeziku ›železo‹. To je mesto, kjer se železo
in glina ne bosta pomešali. In on je sezul svoj čevelj ter začel z njim udarjati in vse
ostalo! To se ne bo mešalo! In to je bilo v dneh teh velikih sil, ko bo ta kamen, ta skala,
ki je bila odlomljena od gore brez človeške roke, udarila v stopala te podobe.

Torej,  odlomljen od gore.  Zagotovo je  to  morala  biti  kamnita  gora.  To  je  bilo
odlomljeno od kamnite gore. Torej, ali ste opazili to?

67 Bratje pridigarji  in bratje in sestre po vsem svetu. Tako kot jaz razumem prvo
Sveto Pismo, ki je bilo napisano, Bog jo je napisal na nebu, ker so oni zagotovo gledali
navzgor in videli, da je tam zgoraj v nebesih Bog, da je Bog nad njimi. In če pogledate v
zodiak… Naj sedaj nikar nekateri od vas, ljudje… Ostanite točno tukaj s svojimi Svetimi
Pismi. Vidite? Toda zodiak, ta zodiak se najprej začne, tako kot jaz razumem, z devico;
zadnje število v zodiaku je lev. To je prvi Kristusov prihod skozi devico; drugi prihod je
Lev iz Judovega rodu. Vidite? Potem imamo obdobje raka in vse tako navzdol skozi
zodiak.

Potem smo  videli,  da  je  napisana  še  ena,  še  ena  je  postavljena  in  to  je  bila
piramida. Ali ste pri piramidi opazili, kako se začenja na široko pri dnu, kot nekakšna
gora,  ki  je  narejena iz  trde skale in gre navzgor,  dokler  ne pride do vrha,  toda na
piramido ni bil nikoli postavljen ta zaključni kamen - na to veliko piramido v Egiptu.
Vzemite ven… Če imate dolarski bankovec, ga vzemite ven in ga poglejte. Na njem boste
na eni strani videli ameriški pečat in na drugi strani bankovca se nahaja piramida in na
vrhu piramide je ta zaključni  kamen, in to je veliko oko, ki  se imenuje tako kot je
napisano na dnu piramide: »Veliki Pečat.« Zakaj ni ameriški orel ta veliki Pečat? To je
Božji Pečat.

Ali se spomnite, da smo prepevali eno pesem:

Vsepovsod na cesti,

kjer je resnično prebivališče duše,

tam je eno Oko, ki te opazuje.

Vsak korak, ki ga narediš,

to veliko Oko je budno,

tam je eno Oko, ki te opazuje.

To je res. Ali se spomnite, ko smo imeli majhen praznik, rekli bi lahko:

Če kradeš, varaš in lažeš,

in potem pričuješ v cerkvi,

je tam eno Oko, ki te opazuje.

68 Torej,  veliki  Pečat.  Torej,  mi  vemo  to…  Jaz  tega  ne  razumem -  teh  dimenzij
piramide - toda jaz sem vam samo govoril, ljudje, v zadnjih…, da boste videli na enem
od teh poučevanj, ki prihajajo, da gre vse to naravnost skupaj.

Torej, piramida se začne s predstavitvijo cerkve, široko na dnu. In tako kot se
približuje vrhu, postaja vedno bolj podobna lijaku.

Videli  smo  torej,  da  se  vzpenja  do  samega  ostrega  vrha  in  da  nikoli  ni  bila
zaključena. Zakaj? Jaz se sprašujem, zakaj? Zato ker Sveto Pismo govori, da je krovni
Kamen bil zavržen. Oba sta bila zavržena.

69 Sedaj pa glejte, cerkvena doba (Sedaj poslušajte pazljivo. Ne zamudite tega.),
cerkvena doba je prišla od začetka reformacije, Luter, izvira pa iz preteklega časa, kjer
so  bili  postavljeni  temeljni  kamni,  kar  je  bila  apostolska  doktrina.  In  potem smo
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ugotovili, tako kot je čas prehajal iz ene dobe v drugo, da je cerkev ves čas postajala
vse bolj manjšina, dokler ni prišla skozi kot… Luther je pridigal opravičenje. Potem ste
morali  izpovedati,  da  ste  kristjan  in  oni  bi  vas  poslali  v  smrt  -  dnevi  mučeništva,
mučenci.

Potem  smo  izvedeli,  da  ste  bili  v  dnevih  Wesleya  kotaleči  svetniki,  če  bi
izpovedovali Kristusa - takrat je bila to nova metoda. Ljudje bi se dobivali tu zunaj,
kadar bi Wesley in Asbury prišla sem. Imeli so srečanja tukaj v Ameriki (preberite si
zgodovino), imeli so jih v šolskih poslopjih; njihove cerkve jih niso hotele sprejeti. In
končno so prišli do točke, ko je Sveti Duh prišel na njih. In oni bi padali po tleh. In ostali
bi jih polivali z vodo, jih hladili z ventilatorji - mislili so, da so omedleli. In sam sem bil
na njihovih srečanjih,  v mojih petdesetih letih.  Videl  sem jih,  kako padajo pod silo
Svetega Duha in polivali bi jih z vodo po obrazu in vse ostalo - ti stari svobodni metodisti
pred mnogimi leti. To je bilo preganjanje.

70 Torej, ko je bila ta doba preživeta, ta Wesleyjeva doba, je prišla binkoštna doba s
krstom v Svetem Duhu. Vidite, nenehno napredujete. Torej, zapomnite si, krovni Kamen
še ni  bil  tam. Zakaj? Cerkev se je oblikovala točno po tem, oziroma ta piramida, v
takšno obliko, ki ustreza krovnemu Kamnu, vendar krovni Kamen do sedaj še ni prišel.
Oh, vi vidite na čem smo, kajne?

Torej, Lutrova služba do konca binkošti, v tej mali manjšini, tu zgoraj… V tem je
razlog, zakaj je v tej dobi na koledarju svetloba praktično izginila - na tej karti. To je
binkoštna doba, binkošti. Ne binkoštna denominacija, ker so oni delovali natanko tako,
kot Laodiceja. Oni so Laodicejci. Oni so delali tako kot nikolajevci - organizirali so se.
Toda prava cerkev se je po vsem svetu oblikovala do točke, ko prihaja med njih ena
služba, ki bo ista, kot je bila služba Jezusa Kristusa. Torej, kaj so dobili? Oni so privedli
stvar v to stanje. Torej, kaj je naslednja stvar? Ta zavrženi Kamen od piramide, ki je bil
odsekan od gore, brez česa? Brez rok. Bog ga je poslal. Ali vidite to? Ta zavrženi, ta
zavrženi Kamen je glava - krovni Kamen. In On sam, ki so Ga skozi to pogansko dobo
zavrgli, je Kristus. In Kristus ni bil odsekan ter postavljen tja kot nek vikar ali kot Božji
Sin ali kot kakšen veliki dostojanstvenik v cerkvi. On je Sveti Duh in zaključek piramide
bo Kristusov prihod. Ali vidite to?

71 Torej,  zato  ker  so  oni  v  obliki…  Ali  vidite,  kako  sem prišel  do  te  oblike,  ki  je
podobna piramidi? Ko bodo sveti vstali, bo to pohod v slavo. Ali sedaj razumete? Kristus
je  krovni  Kamen,  zavrženi  Kamen,  vsevidno  Oko,  ki  prihaja  natanko  tako,  kot  je
povedalo Sveto Pismo. In Daniel je dejal, da je opazoval to pogansko dobo, dokler se ni
s planine utrgal Kamen, ki ni bil odtrgan z rokami. Oni niso nikoli postavili zaključnega
kamna na to piramido. On ni bil izklesan s človeškimi rokami. To je Kamen, ki je bil
odsekan z Božjo roko. Ali vidite to? Kaj je to naredilo? Udarilo je to podobo točno v
stopala in jo razbilo na koščke, spremenilo jo je v prah. Aleluja! Kaj se je zgodilo potem
v času prihoda tega Kamna? Cerkev je odšla navzgor, v slavo, v vzetje, ker je to končalo
pogansko obdobje. Bog ga je zaključil s prihodom tega Kamna.

72 V to cerkev sta prihajala dva človeka, majhen moški in njegova žena. Vzela bi
Sveto Pismo, jo nekam položila in potem začela prepevati:

Oh, jaz pričakujem ta Kamen,

ki se je skotalil na Babilon,

se je skotalil na Babilon.

(Dogaja se, bi rekli.)

Pričakujemo ta Kamen,

ki prihaja, kotaleč se na Babilon.

Tukaj je On. Kristus je ta Kamen. On ni bil rojen iz človeka; On je bil rojen iz Boga.
On prihaja zaradi Cerkve, ki  je bila ponovno rojena z Božjim Duhom, ker moč tega
zaključnega Kamna teče skozi vso Cerkev kot magnet.

73 Spomnim se, ko sem bil tu zgoraj in v tistem času opazoval ta mlin, ko so urejali
vse te stvari in so vsi ti ostanki ležali naokrog in potem so vse počistili. Prišel je ta velik
magnetni kamen in vse to pobiral - ta velik magnetni kamen je pobiral vse, saj je bil
namagneten. Mi moramo biti občutljivi za to magnetno silo tega zaključnega Kamna. Ta
zaključni Kamen je Sveti Duh - Kristus. In vsak od nas, ki ga privlači magnetna sila



DANIELOVIH SEDEMDESET TEDNOV 16

Svetega Duha, ko ta Kamen udari v to podobo, bo Cerkev pobegnila k temu. V vzetju
svetih bo dvignjena nazaj v slavo, ko bo šla naprej skozi ta dan.

74 Poglejte sedaj sem. Izvedeli smo, da se Judi že 40 let vračajo nazaj. Približno enako
število let je bilo potrebnih za uničenje templja. Potrebovali  so skoraj 40 let, da se
vrnejo nazaj,  da bi  obnovili  drugi  tempelj.  Vidite,  mi smo na koncu poti.  Dobro, če
pogani…

Zdaj pa vzemimo… Mi vidimo Cerkev, prihod tega Kamna. Vzemimo sedaj zadnjo
dobo. Mi smo šli skozi to, sedaj vidimo - mislim da imam nekaj zapiskov glede tega.
Poglejmo samo za minuto. In princ, ki je prišel, on je antikrist, on bo sklenil zavezo z
Judi. To je v Danielu 7, oziroma 9,27: »In na polovici tedna, kar je tri leta in pol, bo zver
sklenila zavezo…« Do tega želim priti malo kasneje, do te zaveze. Želim začeti točno
tukaj.
75 Vsaka od teh poganskih dob je nezmotljivo potrdila  svojega glasnika,  njegovo
sporočilo in kaj se bo zgodilo. In ta doba tukaj je bila slavna doba. In za naslednjo dobo
pravi,  da bo doktrina, ki  se bo imenovala… Nekaj,  kar prihaja iz  imenovanja ›nauk
nikolajevcev‹. Potem je to prešlo v naslednjo stvar, v doktrino. In potem prihaja do
poroke z nikolaitsko cerkvijo in do preganjanja svetih. Vse se je zgodilo točno na ta
način. Potem smo prišli  do naslednje, pojavilo se je malo več svetlobe. »Imaš malo
moči,  imaš ime, da si  živ,  a  si  mrtev.  Okrepi  to,  kar  je  še ostalo,  da ne umaknem
tvojega svečnika, ko pridem.«

76 Potem pride Wesley s svojo dobo. Natančno vidimo, kaj je Wesleyeva doba… Kako
se je imenovala? Filadelfijska doba. Največja doba ljubezni, ki smo jo kdaj imeli, je bila
Filadelfijska doba. To je bilo prav v času Johna Wesleya. Ko se je to končalo, so prišli
binkošti in to je bilo vse mlačno. Potem smo se vrnili nazaj in videli, kakšno sporočilo
mora priti binkoštnikom na koncu. In zapomnite si, vsak pride na koncu dobe. Sveti
Pavel je prišel na koncu dobe. In vsi ostali so prišli na koncu, sveti Irenej in drugi. Ena
doba se je prelivala v drugo, se prekrivala in on jo je zaključil ter s tem začel naslednjo
dobo. Vidite?

77 Torej,  v  tej  dobi  vidimo… Tam so  zvezde,  ki  jih  imamo tam.  Imamo zvezdo -
glasnika. Mi imamo osebo, sporočilo, ki gre naprej v dobo in imamo ljudi, ki to zavračajo
ter ljudi, ki to sprejemajo. In glasnik te dobe je moral priti v Elijevi sili. Tako je! In on
mora obnoviti vero otrok nazaj k veri očetov, prinašajoč binkoštni ostanek nazaj k pravi
apostolski veri.

Torej,  prava  apostolska  vera.  Če  boste  brali  Apostolska  dela,  boste  videli,  da
nobena oseba ni bila nikoli krščena v ime Očeta, Sina in Svetega Duha. Nikoli ni bil nihče
samo poškropljen. Niso imeli ničesar od vseh teh stvari, ki jih imamo danes in bi to
imenovali Binkošti, to se tam ni dogajalo. Oni so imeli resnične manifestacije in Božjega
Duha med sabo, kar je bil nezmotljivi Božji Sin, ki je delal z njimi. Ta oseba, ki bi naj
prišla - oziroma to sporočilo, to kar mora nastopiti - mora biti kot Elija. Elija je moral
priti trikrat. Vi pravite, da je Janez Krstnik bil ta človek. Če ste pozorni, je Jezus dejal,
da je bil Janez Krstnik glasnik iz Malahije 3 in ne iz Malahije 4. »Glejte, pošiljam glasnika
pred Svojim obličjem…« Mislim, da je to v Mateju 11,6. Točno tam nekje je to zapisano,
kjer boste to našli, v 11. poglavju Mateja.

78 Toda v teh zadnjih dneh mora priti Elijev duh med ljudi in on bo delal iste stvari,
kot so jih v preteklosti delali oni. Njegova narava bo ista. Narava cerkve, narava ljudi bo
popolnoma enaka. In to sporočilo bo odšlo ven ter poskušalo… On bo osovražen od ljudi.
On bo sovražil  slabe in  hudobne ženske,  ljubil  bo  divjino,  bo čemeren,  ves  čas  bo
vznemirjen fant, tako kot je bil Elija, kot je bil Janez. In videli smo vse te stvari, kako se
izpolnjujejo. Če smo imeli sporočilo, potem vidimo zavrnjenega Kristusa. Morali boste
pripadati  eni od teh organizacij,  drugače ne boste mogli  priti  v njih. Tako je On na
zunanji strani, vidite. Kristus ne more delovati med njimi.

»Kaj ste vi?«

»Kristjan.«

»Kateri denominaciji pripadate?«

»Jaz ne pripadam nobeni.«

»Mi ne moremo sodelovati,« vidite. On je zavržen, vidite, zavržen. Tako so zavrgli
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Elijo  in  tako so  zavrgli  Janeza.  Ali  ju  je  to  poškodovalo?  Je  to  škodovalo  njunemu
sporočilu? Rekla sta: »Oh, vi ošabneži.« Onadva sta to izlila na njih. Nista se menila za
to. Šla sta naravnost naprej. Božje sporočilo bo šlo naravnost naprej, ne glede na to, kaj
kdo pravi, do izpolnitve, to kar je določeno, bo izlito. In mi smo na koncu.

79 Torej, mi smo se sedaj znašli že 40 let od 1. svetovne vojne in Judi so se vrnili v
svojo lastno deželo. Bog se nikoli ni ukvarjal z Izraelom, dokler se ni vrnil v svojo lastno
deželo.

Torej, ali se spomnite, ko so se Judi začeli vračati, ti Judi iz vseh ostalih narodov in
revija ›Look‹ je objavila članek o tem. Prebral sem izrezek iz nekega časopisa, iz neke
verske revije, ko so se ta letala spustila tja, da bi pobrala te Jude iz Irana… Ne vem, kje
vse so bili,  bili  so  razpršeni  vsepovsod.  Torej,  to  so  pravi  Judi,  ki  nikoli  niso  imeli
priložnosti. Brat, tu je tvojih 144 000. Ko bomo prispeli do Razodetja 11, jih boste videli.
On je dejal: »Tam je 12 Gadovih rodov, 12 Aserjevih rodov, 12 Rubenovih rodov, 12
rodov… In kje so vsi stali? Na gori Sinaj. Judi - ponovno v svoji domovini. Tam so bili. To
so bili tisti, ki niso bili del te pokvarjene skupine iz Wall Streeta. Ne, gospod! To so bili
pravi Judi.

In ko je ta stari rabin stal tam ter videl, kako se letala spuščajo… Tisti Judi (to ste
lahko prebrali v reviji), oni so še vedno orali z lesenimi plugi. In ko so videli te stvari,
kako se spuščajo navzdol, se jim niso hoteli približati. Toda ta stari rabin, ki je stal tam,
je dejal: »Ali se spomnite, da je naš prerok dejal, ko se bomo vračali v našo domovino,
bomo nošeni na orlovskih krilih.«

Narodi se lomijo,

Izrael se prebuja,

To so znamenja, ki so jih preroki napovedali.

Mi smo prepričani, da je ta sedmi teden za njih.

80 In jaz sem stal tam ter razmišljal, ko je brat Pethrus poslal tja dol te majhne Nove
Zaveze in so jih oni brali. Rekli so: »Dobro, če je to Mesija, naj vidimo od Njega preroški
znak. Če On ni mrtev, potem je še živ.« Rekli so: »On je ponovno vstal, On živi v Svoji
Cerkvi, naj torej vidimo od Njega preroški znak in mi Mu bomo verjeli.« Judi so to vedno
verjeli. Oni so vedeli, da mora biti Mesija prerok.

In ko sem tisti dan stal tam čez z bratom Argenbrightsom, s temi Judi, ki so bili
tam, so mi rekli: »Samo pridi k nam, k našemu ljudstvu.«

Dejal sem: »Seveda, z veseljem bom prišel.« Ampak prehitro sem sprejel odločitev.
In prišel sem v Kairo, v Egipt. Ko sem prejšnji večer videl to letalo, sem se spomnil tega.
In ko smo že prispeli tja in sem imel vozovnico za let v Izrael, so se oni vsi pripravljali
na srečanje z mano.

Dejal sem: »Pojdite in zberite nekaj tisoč voditeljev. Na nek način jih pripeljite z
letali. In videli bomo, ali je On še vedno prerok ali ne.« Amen! Rekli so: »Pa poglejmo,
kaj bo On naredil.« To je bilo enostavno v njihovih rokah. To je tisto, kar so hoteli. Če bi
oni to videli, bi to verjeli.

81 Kaj sem torej naredil? Priletel sem v Kairo in se namenil tja, imel sem vozovnico in
bilo je le še 20 minut do poziva. Nekaj je reklo: »Ne sedaj. Čaša grešnosti poganov še ni
polna. Grehi Amorejcev še niso izpolnjeni. Umakni se od tam.« Pomislil sem, da si morda
to zamišljam in sem odšel izza hangarja v molitev. Dejal je: »Umakni se od tam sedaj.«
Potem sem vzel svojo vozovnico in odšel nekam drugam. Nisem odšel tja, ker še ni
napočila ta ura.

Torej, ob kateri uri bo Bog ponovno dovolil tem Judom…, kdaj bo začel ponovno
delovati z njimi, vam ne morem povedati. Nihče ne ve tega. Toda poslušajte. Če je
Izrael že v svoji domovini, to je že… Vse skale so pobrane, to namakanje, vode, in vse
kar je Bog obljubil, našli so vodnjake in vse ostalo in veliki odprti potoki. To je najlepši
kraj,  ki  ga  boste  kdaj  videli.  Zgradili  so  mesta.  Imajo  namakalne  sisteme.  Imajo
najboljšo zemljo, ki obstaja na svetu. In vidimo, da je v Mrtvem morju dovolj kemikalij,
da se z njim lahko kupi ves svet. Vidite?

82 Vse je padlo naravnost v njihove roke. Kako jim je to uspelo? Tako, da je bilo
Hitlerjevo srce zakrknjeno, da je bilo Mussolinijevo srce zakrknjeno - tako kot je bilo
faraonovo srce zakrknjeno - in to jih je pregnalo nazaj v to deželo. In že 40 let se
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vračajo v to deželo. Torej, oni so sedaj tam in čakajo.

Poganska cerkev je sedaj v Laodiceji, na koncu Laodicejske dobe. Če so Judi v svoji
domovini in oni so tam, potem se je pogansko odpadništvo že izpolnilo. In mi imamo
predsednika, kakršnega imamo, imamo zlomljen narod, kot ga imamo, imamo atomske
bombe, ki so nameščene v hangarjih, imamo mlačno cerkev, imamo cerkvene ljudi, ki se
združujejo, imamo službo, ki je po vzorcu službe Jezusa Kristusa, da bi ujeli ta Kamen,
ko bo On prišel in kaj se še mora zgoditi? To bi lahko bilo v vsakem trenutku. Tam ni
ostalo ničesar več. Mi smo na koncu časa! Oh, slava! Ne vem, ali mi bo uspelo priti na ta
jubilej ali ne, ampak samo želim, da bi bili vi del tega tako ali drugače.

83 Poslušajte. Koliko vas sedaj lahko to vidi? Ali vidite, kje Pismo dokazuje, da je bilo
sedem tednov 49 let? Ali vidite, kje je teh 62 tednov natanko 434 let? Ali vidite, kje je
bilo teh 69 tednov… Kaj je bilo to? Osemsto… 483 let - 483 let do tega časa. Ali vidite,
kdaj je bil Princ ubit? Vidite, potrebnih je bilo 40 let, da bi lahko Judi končno prišli do
tega mesta, kjer je Bog dejal…

Poglejte, kje je poganska doba prešla skozi vse, za kar je bilo rečeno, da se bo
zgodilo. Ne tisto, za kar smo mi rekli, da se bo, ampak kaj je Sveto Pismo reklo, da se
bo. To kar je Sveto Pismo reklo, da bo, da bo prišlo naravnost do te zadnje dobe. In
pred 40 leti so se Judi začeli vračati nazaj, da bi se pripravili za to, kar je Bog naredil
točno tukaj. Oni so odšli ven na ta način in se vračajo nazaj na ta način. In Izrael se je
vrnil v svojo domovino.
84 Torej, kdaj bo Bog začel njihov zadnji teden? Kdaj? Lahko bi bilo danes. Lahko bi
bilo pred nocojšnjim sončnim zahodom. Bog bo o tem odločil. Kdaj bo to, jaz ne vem.
Jaz se sprašujem. Toda tukaj moram sedaj nekaj podati, v nekaj minutah. (Ne vem, če
boste verjeli ali ne, toda v vsakem primeru vam moram to povedati.)

Mi smo pred domovino. Judi so v domovini. Mi smo na koncu dob, pripravljeni za
vzetje. Vzetje prihaja in Cerkev gre gor; dvignjeni smo gor, da bi Ga srečali v zraku. Mi
vsi  to  vemo.  Kamen,  ki  je  bil  odtrgan  od  gore,  je  pripravljen,  da  pride  v  vsakem
trenutku. In ko se bo to zgodilo, kaj bo potem? To zaključuje pogansko dobo. Vsega je
konec  in  Bog se  popolnoma preneha ukvarjati  z  njimi.  »Naj  se  umazani  še  naprej
omadežujejo, naj se sveti še naprej posvečujejo.« Vidite? Kaj bo potem On storil? On
jemlje Svojo Cerkev, ki je izpolnjena s Svetim Duhom.

Kaj je nečisto? To je nespametna devica in tisti, ki pridejo na sodbo - na ta način
tukaj. Mi bomo imeli to na eni drugi karti, ko bomo s tem tu zgoraj nadaljevali, ko ona
prihaja pred beli sodni prestol in mora biti sojena od odkupljenih. Pavel nam je dejal, naj
ne prinašamo zadev pred sodišče, zato ker bodo sveti sodili svetu. Tako je. Mi smo na
koncu časa. Zagotovo! V redu.

85 In sredi tega tedna… Torej, tukaj je sedemdeseti… Torej, če je bilo to natanko
sedem let, vsak od teh tednov, in mi smo že imeli 69 tednov, potem imamo pogansko
dobo in vemo, da smo na koncu poganske dobe, potem to pomeni, da je ostal le še en
teden za Jude. Ali je tako? In to je natanko sedem let. Če je bilo to sedem let, je to
sedem let, ker je On dejal: »Sedemdeset tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo.« Tako da
vemo, da je za Jude ostalo še sedem let. Ali je to res? Poglejte sedaj na to. Če je tam
kakšno vprašanje, bi želel to vedeti. Vidite?

Torej… In v sredini tedna - sredi tega judovskega tedna, vidite, to je tri leta in pol -
antikrist, ta princ, princ, ki mora priti… In zapomnite si, on prihaja iz Rima; ta princ, ki
mora priti. Kdo je on? To je papež, princ med ljudmi, ki mora priti. Tam bo vstal faraon,
ki ne pozna Jožefa.

86 Torej, vi protestanti govorite: »Dobro, sedaj je to to.« Toda sedaj samo minuto. Mi
smo videli, da imajo protestanti organizacijo in ustanavljajo zvezo cerkva. To je podoba
zveri in gredo naravnost s tem. In mi smo ugotovili, da so bili Judi poklicani v to zvezo.
Da, gospod! In oni so to sprejeli in Sveto Pismo govori, da so.

In on je sklenil zavezo z njimi in sredi sedemdesetega tedna jo on prelamlja. Ta
antikrist prelamlja to zavezo z Judi, ›s tvojim ljudstvom‹. Zakaj? Torej, ko v Razodetju
11 berete, kjer pravi: »Jaz bom poslal…« (To je 11. poglavje in sedaj greste tja čez do
19.) - da bo On poslal Svoja dva preroka in bosta v tem času prerokovala. In potem se
bodo oni razjezili na ta dva preroka in ju dejansko ubili. Je to res? In njuni mrtvi telesi
bosta ležali na duhovni ulici, ki se imenuje Sodoma in Gomora, kjer je bil naš Gospod
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križan - Jeruzalem. Je to res? In tam bosta ležala tri dni in tri noči. In po treh dneh in
treh nočeh bo prišel v njiju Duh življenja in bosta vstala ter odšla v slavo. Deseti del
mesta se bo takrat porušil. Je to res? Vidite? Kaj je to? Sredi teh zadnjih sedmih let.

87 Ko gre cerkev gor, takrat bo cerkvena zveza, ta zaspala devica - metodisti, baptisti,
prezbiterijanci, mlačni binkoštniki - vsi ti so bili v tej cerkveni zvezi, ki jo imajo že sedaj,
ta veliki režim. In ko se to zgodi, bodo sklenili zavezo, ki bo… Torej, ta novi papež, ki ga
imamo sedaj,  želi  vse  privesti  skupaj.  Ali  lahko  vidite  te  dogodke,  kako  se  sedaj
odvijajo? Govori se o tem in jih vse vodi v to, prvič na stotine in stotine in stotine let -
tisoč ali dva tisoč let - to je že bilo narejeno. Toda sedaj, oni jih bodo pripeljali vse
skupaj in naredili eno zavezo in Judi bodo to sprejeli. Oh, slava, aleluja! Slava našemu
Bogu, ki  živi  na veke vekov. Tu ste vi!  Torej brat,  to je samo tako preprosto, tako
preprosto… Majhen otrok lahko to vidi. Ta zveza bo združila Jude, protestante in katolike
skupaj.

88 In spomnite se, kaj bosta ta dva preroka naredila, ko bosta prišla? Ta zver, ta
princ, ki bo razpršil moč svetega ljudstva, kaj bo on storil? On bo prelomil svojo zavezo z
njimi, po treh letih in pol. On jih bo izrinil. Torej, ljudje mislijo, da je to komunizem. To
je samo zato, ker se Božji Duh še ni ukvarjal z vami. To ni komunizem; to je religija.
Sveto Pismo pravi, da bo to tako podobno, da bi zavedlo celo same izbrane, če bi bilo to
mogoče. Jezus je tako dejal. Vidite, mi smo v zadnjem…
89 Torej, ta dva preroka, kaj bosta naredila? To sta Mojzes in Elija. Stopila bosta na
sceno. Onadva bosta povedala Judom, kje so naredili napako. In iz te judovske skupine,
ki je sedaj tam, bo izšlo teh 144000, ki jih bo Bog poklical s pomočjo teh dveh prerokov.
Kaj je to? Elijev duh te poganske cerkve bo samo nadaljeval do te judovske cerkve, šel
bo naravnost naprej in z njim bo poklican Mojzes. Aleluja! Ali vidite to? In on bo pridigal
isto binkoštno sporočilo tistim Judom, ki so zavrgli Mesijo. Amen! Ali vidite to? To bo isto
binkoštno sporočilo, ki jo bosta ta dva Juda pridigala. Toda oni bodo ta dva Juda tako
sovražili, da ju bodo ubili. In sovražili ju bodo vsi narodi in sredi tedna… To je zato, ker
sta obudila veliko močno skupino 144 000. Imela sta Svetega Duha in brat, ti govoriš o
storjenih čudežih, ki sta jih naredila. Zaprla sta nebo, da v dneh njunega prerokovanja
ni deževalo in udarila sta zemljo z nadlogami, kakor sta hotela. Pošiljala bosta nadloge
in vse ostalo. Onadva bosta tem Rimljanom zelo otežila pot. Toda na koncu bosta ubita.
Naš Bog je strašen Bog, ko je jezen. Toda zapomnite si, to je takrat v sedemdesetem
tednu in Cerkev je v slavi. Amen. Svatbena večerja je v teku. Da!

Sedaj poglejte. To je, ko jo tu čez vidimo, kako se na koncu judovske dobe vrača
nazaj v milenijski tempelj - maziljeni. Tukaj On jezdi na belem konju, sledijo Mu ostali
na belih konjih (konj, sila), oblečen je v belo, kri…, oziroma v oblačila, ki so namočena v
krvi in na Njem je pisalo: »Božja Beseda.« On prihaja, mogočni Osvajalec (da, gospod),
da bi ustanovil Milenij, prihaja v tempelj. Slava! Tam se On sreča s temi 144 000.

90 Torej, po tem sedemdesetem tednu tukaj, sedemdeseti teden… To se dogaja v tem
sedemdesetem tednu. In sredi tega on to prelomi, ker ubije ta dva binkoštna preroka
(da, gospod), ki sta udarjala zemljo. In, o fant, On prekolne to cerkev ter jo sežge z
ognjem. In zakaj, mi vidimo, da so vsi pomorščaki stali od daleč v zadnji etapi: »To
veliko nesmrtno mesto Rim. V eni uri je prišel njegov konec.« Razbit je bil na koščke.
Bog ve, kako narediti te stvari. In eden od angelov je pogledal čez ter dejal: »Zakaj, kri
vsakega  Kristusovega  mučenca  je  na  njem,«  zaradi  njegovega  varanja,  ker  je  šel
naokrog in se organiziral in počel vse te druge stvari in umazal cerkev ter prinesel v njo
razno razne stvari in umoril vse, ki so se skušali temu upreti in vreči to ven. Slava! Oh,
ne vem. Počutim se, kot da potujem naprej. Vidite?

91 Ali  niste  srečni  zaradi  sončne  svetlobe,  da  lahko  hodimo  v  svetlobi?  Kje  se
nahajamo, bratje? V zadnji uri. To se lahko zgodi kadarkoli. Mi smo tukaj.

Sporočilo je prišlo k zadnji cerkvi; cerkev pa je zavrgla Kristusa. Judi so se v času
40 let ponovno vrnili v svojo domovino. Zgradili so novo mesto. Kaj sedaj pričakujejo?
Prihod Mesije. Kdaj se bo to zgodilo? Jaz tega ne vem. Ko bo ta Kamen udaril  v to
podobo, je ona že odšla. Potem je vse zaključeno.

Poglejte sem. V sredini tedna, v treh dneh in pol, hočem reči v treh letih in pol, on
prelamlja zavezo in prekine žrtvovanje in daritve, ki so jih že vzpostavili… Ker se bodo
oni vrnili nazaj in rekli: »Torej poglejte. Vi vsi ste cerkve. Lahko ste sprejeti v to podobo
zveri. Imeli bomo druženje. Znebili se bomo komunizma. Mi bomo popolnoma uničili
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komunizem.« Vidite? Toda tega ne morejo storiti, vidite. In oni bodo to naredili.

Toda sedaj poglejte. In vzpostavili bodo dneve čaščenja. Žrtvovanje bo prišlo nazaj
v mesto, ko bodo obnovili tempelj. In ta princ, ki bo prišel sredi tega tedna, bo prelomil
svojo zavezo in bo odstranil to žrtvovanje. Kot sem že rekel, bo on to razbil in kar je
naredil, bo trajalo vse do dovršitve.

92 In poglejte  to  razširjanje  gnusobe opustošenja,  razširjanje  te  gnusobe.  Kaj  je
gnusoba? Umazanija. To povzroča opustošenje. Kaj je to? Da se nekaj odstrani. Da bi se
to razširilo in odpravilo to. Vidite? Razširjanje rimske moči, ki bo osvojila kompletno
zaspalo devico, Jude in vse… Vsi bomo Rimljani, ali pa ne bomo nič. On bo prelomil svojo
zavezo sredi tedna.

Razširjanje gnusobe… Če je bila to gnusoba v Jezusovem času, ko je prišel Rim s
svojo  propagando,  bo  to  ponovno  Rim.  To  bo  ponovno  gnusoba  za  cerkev.  To  bo
pustošilo in nadaljevalo vse do dovršitve. Kaj bo on storil? On bo nadaljeval s tem vse
do dovršitve. To je konec.

93 Torej, Judi in romanizem in protestantizem (ki je zaspala devica), se bodo utrdili
skupaj v obliki zveze cerkva. In to bo tako, kot je dejal Jezus v Mateju 24 in v Razodetju
13,14. Pojdimo v Razodetje 13,14 in poglejmo, kako… Tukaj sem si zaznamoval, da bi
videl, kaj… 13,14. V redu, gospod.

Zaradi teh znamenj, ki jih je bilo dano delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce
zemlje  (z  združevanjem njihovih cerkva).  Prebivalcem zemlje  je  namreč rekla,  naj
postavijo podobo za zver, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela.

Torej,  mi  vemo  brez  sence  dvoma,  kdo  je  bila  ta  zver,  ta  sila,  ki  je  imela
smrtonosno rano in je potem oživela. To je bilo potem, ko je bil poganski Rim ubit in je
na njegovo mesto stopil papeški Rim: ko je bila poganska sila ubita in je na njegovo
mesto stopila papeška sila.

94 Torej, Razodetje 13,14… Jezus jih v Mateju 24 opozarja glede tega: »Podoba zveri.
«

Pavel govori v 2. pismu Tesaloničanom, 2. poglavje, 3. in 4. vrstica… Pojdimo in
poglejmo Pavla, kaj on pravi o tem, ta veliki Sveti Duh na tem velikem Gospodovem
preroku, poglejmo kaj je on povedal o tem v teh zadnjih dneh. 2. pismo Tesaloničanom,
2. poglavje, govori o tem. V redu, gospod, začnimo s 3. vrstico. Mislim, da je ta. V redu,
preberimo sedaj to. Vsi pozorno poslušajte. Koliko vas verjame, da je bil Pavel izpolnjen
s Svetim Duhom? Poglejte sem.

Naj vas nihče ne vara na kakršen koli način. Kajti prej mora priti odpad…

(On jim poskuša izbiti iz glave, da On prihaja ravno takrat, kajti prej mora priti
odpad od cerkve, vidite, kar se bo zgodilo v tej Laodicejski dobi.)

…in  se  razodeti  človek nepostavnosti  (človek greha,  nevere v  Svetega Duha -
nevere), sin pogube. (Tako kot je bil Juda, zakladnik v cerkvi.)

Ta se bo uprl in se povzdignil nad vse, kar se imenuje Bog ali uživa Božje čaščenje,
tako da se bo celo usedel v Božje svetišče in se razkazoval, da je Bog. (Brat, ali obstaja
človek na svetu, zunaj Vatikana, ki bi počel to? Kje je to?)

95 Sedaj pa pojdimo v Razodetje 13 in vam bom pokazal, da ta človek sedi v mestu in
to mesto se nahaja na sedmih gričih. In število zveri je 666. Napisano je v latinščini - v
rimski abecedi - teh 666 je ›Vicarius Filii Dei‹, kar pomeni ›Namestnik Božjega Sina‹ nad
papeževim prestolom. In on ima trojno krono. In jaz sem gledal naravnost v to krono,
stal  sem tako blizu,  kot  je  moja roka blizu mojega obraza,  takole,  in  sem videl  to
nadstropno papeževo krono v Vatikanu. Osebno sem stal tam in jo gledal, tako da sem
prepričan v to, kaj govorim. On se upira vsemu, kar se imenuje Bog, vsem pobožnim
ljudem. On je bolj svet od vseh. Sedi v Božjem svetišču in se razkazuje, kot da je Bog,
odpušča grehe na zemlji in tako dalje, saj veste. Zagotovo.

96 Pavel je dejal, da mora najprej priti odpad, da bi se razodel sin nepostavnosti.

Se ne spominjate, da sem vam pravil te reči, ko sem bil še pri vas?

Oh, kako rad bi bil, da bi lahko sedel tam in poslušal, kako Pavel to pridiga. Ali vi
ne bi? Kako rad bi ga poslušal. Oh, moj!

Torej, kaj bo on storil? Podoba zveri, 2. pismo Tesaloničanom. Poslušajte sedaj.
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Sedaj poslušajte pazljivo, zares pazljivo. Cerkev je že vsekakor čutila papežev prihod.
Kdaj je to? Na koncu te Pavlove cerkvene dobe. Oni so videli, kako se ta nikolaitska
stvar dviguje; naredili so svetega človeka. Koga? Papeža. Posvetnost in aristokracija sta
se prikradli v cerkev ter spremenili vrstni red čaščenja. In Pavel - s Svetim Duhom, on je
to v duhu ujel. In cerkev je s svojimi razredi in dostojanstveniki, z dostojanstvenimi
osebami in tako naprej, ki… Oni so videli, da nekaj prihaja in Sveti Duh opozarja tiste v
zadnjih dneh. Ali se ne spomnite, kako je Jezus govoril o tem, o delih nikolajevcev, ki so
končno  postala  doktrina  in  potem  organizacija?  Bratje,  mi  sedaj  nismo  v  temi,
zapomnite si to. Vidite? Tukaj smo.

97 Dela nikolajevcev, to je povzročilo organizacijo, ti veliki dostojanstveniki, ki so nad
cerkvijo in tako naprej in potem se je to oblikovalo v katoliško cerkev. In Pavel je dejal,
da ne more priti konec časa, dokler ne pride do pravega odpada od resnične binkoštne
vere. Binkoštna vera bo odstranjena in prišli  bodo dostojanstveniki.  Oni  bodo imeli
človeka, ki bo zavzel Božje mesto, ki bo sedel v Božjem svetišču in bo nasprotoval vsem
takšnim ljudem. Vidite, kaj je to? ›Niko‹ - ›nadvladati laike‹, vidite. Vse kar se imenuje
Bog - on se bo usedel v Božje svetišče, kakor Bog. Pavel je dejal, da bo v zadnjih dneh
najprej prišel odpad. In mi smo točno tukaj, vidimo ta odpad in vidimo, kako se cerkev
vse bolj in bolj oddaljuje od pravih stvari in se vrača nazaj k tistemu in mi smo na koncu
časa. V redu.

98 Torej, če se teh 69 tednov popolnoma ujema in so Judi sedaj v svoji domovini in se
poganska cerkvena doba približuje koncu časa, do nikolaitskega časa… Kako blizu je
potem Gospodov prihod in  konec  vseh stvari  in  konec  te  dobe in  vzetje?  V  tistem
trenutku, ko bo on začel sedemdeseti teden, oziroma sedem let, je cerkev odšla. Ali
lahko to vidite, prijatelji? Dvignite roke, če lahko to vidite.

Vidite, sedaj ne bodimo otroci. Ne igrajmo se več. Mi smo na koncu časa. Nekaj se
bo zgodilo. Mi smo na koncu. Tukaj smo.

99 Teh 69 tednov se popolnoma ujema, odhod Judov se prav tako ujema, cerkvene
dobe se popolnoma ujemajo. Mi smo na koncu časa, na koncu časa, te Laodicejske
cerkvene dobe, na koncu tega. Zvezde glasniki so izpridigali  svoja sporočila. Vse je
končano, mi sedaj samo čakamo. Judi se že 40 let vračajo. Oni so v svoji domovini. Kaj
se bo naslednje zgodilo? Prihod tega Kamna. Tukaj smo! Kdaj se bo to zgodilo? Jaz tega
ne vem. Toda bratje, kar se mene tiče - jaz želim biti pripravljen. Želim, da so moja
oblačila pripravljena.

Torej, preostalo nam je samo nekaj minut in želim, da sedaj teh nekaj minut mirno
poslušate. V tistem trenutku, ko bo On začel sedemdeseti teden ali sedem let, Cerkev
odhaja. Sedaj poslušajte. Ponovno citiram - citiram, da ne bi pozabili. To je Sveti Duh
položil  na moje pero,  medtem ko sem pisal.  Mi  smo v Laodicejski  dobi.  Kristusa je
njegova lastna cerkev zavrgla. Zvezda te dobe, sporočilo je bilo poslano in Izrael je v
svoji domovini. Ali vidite, kje smo? Mi smo na koncu. Samo še en ali dva komentarja.
100 Vse to kar sedaj vidimo, nam bo po Njegovi milosti pomagalo v prizadevanju, ko
bomo pristopili k tem sedmim Pečatom. Vidite, kje smo to zgrešili? Od Razodetja 6,1 do
Razodetja 19,21 bi mi to zgrešili,  vidite, ker bi to poskušali uporabiti  ponovno v tej
poganski dobi, ko pa vidite, da se vse to končuje v tej dobi. Vidite? Torej, mi smo to
dokazali z Božjo Besedo in z zgodovino in z vsem ostalim in z znamenji časa in z dnevi,
kjer ni ostalo ničesar več. Mi smo ob zaključku poganov. Kaj bomo storili glede tega?
Gre za mojo in vašo dušo, gre za moje in vaše življenje, gre za življenje naših ljubljenih.
Preveč smo bili razvajeni. Preveč lahko nam je šlo. Bolje je, da se premaknemo. Kasneje
je, kot si mislimo. Samo zapomnite si to.

101 Sedaj pa ena osupljiva izjava, če jo hočete zapisati. Pazljivo poslušajte, prosim. To
je moj zadnji komentar - predzadnji. Imam še eno majhno stvar po tem, eno majhno
opombo, o kateri želim govoriti. Torej, spočijte se za trenutek in poslušajte. Dal vam
bom nekaj, kar je osupljivo, da lahko nadaljujete ravno s tem, vidite. Tam ni niti za
noževo  ostrino  prostora  med  koncem te  dobe  in  Kristusovim  prihodom.  Vse…  Nič
drugega  ni  več  preostalo.  Ali  je  Izrael  v  svoji  domovini?  Mi  to  vemo.  Ali  smo  v
Laodicejski dobi? Ali ni poročilo te binkoštne dobe poskušalo pretresti ljudi in jih vrniti
nazaj k originalnemu binkoštnemu blagoslovu? Ali ni vsak glasnik šel skozi dobo na enak
način? Ali niso narodi proti narodom? Kuga? Ali ne obstaja danes lakota v deželi, prava
cerkev potuje  na stotine  milj,  ko  poskuša slišati  pravo Božjo  Besedo? Ne samo za
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kruhom, temveč je prišla lakota za poslušanjem Božje Besede. Ali je tako? Zakaj, mi
sedaj živimo točno sredi tega. Ali vidite, kje smo? Mi čakamo na ta Kamen…

102 Osupljiva izjava: od časa, ko je Bog dal  Abrahamu obljubo (nikar ne zamudite
tega), od časa, ko je Bog dal Abrahamu obljubo, Geneza 12,3, pa do časa, ko so Judi
zavrgli Kristusa leta 33, v skladu s pismom Galačanom 3,16-17, in v skladu z Usherjevo
kronologijo Hebrejcev, je bila Božja sila z Judi natanko 1954 let. Bog se je ukvarjal z
Judi 1954 let po kronologiji o Hebrejcih in v skladu s pismom Galačanom 3,16-17. Imam
še več Pisemskih citatov, toda navajam samo tega. Potem ko so zavrnili Kristusa, se je
On obrnil k poganom, da bi vzel ljudstvo za Svoje Ime. Ali želite citat iz Pisma glede
tega? Apostolska dela 15,14.

103 Torej, s štetjem časa smo ugotovili, da imamo natanko (Poslušajte!) še 17 let, in
potem bomo imeli enako časovno obdobje, ki nam ga je Bog dal, ko se je ukvarjal z
nami v moči Svetega Duha od leta 33 po Kristusu, pa do leta 1977. To je enako časovno
obdobje 1954 let. Bog se je ukvarjal z nami toliko časa kot z Judi. Kaj takega?

Sedaj si  označite v svoji  knjigi  en majhen citat iz Pisma, ki  vam ga želim dati.
Levitik  -  3.  Mojzesova 25,  začnimo z  8.  vrstico.  Bog kliče  na jubilej  vsakih  49 let.
Petdeseto leto je jubilej. Mi to vemo. Mi to razumemo. Od prvega jubileja v Levitskem
zakoniku 25,8 bo leta 1977 sedemdeseti jubilej, kar znaša natanko 3430 let. Jubilej
pomeni odhod gor, osvoboditev.

Oh, mi pričakujemo ta prihod,

tega čudovitega milenijskega dne,

ko naš blagoslovljeni Gospod prihaja,

in odvede svojo čakajočo Nevesto vstran.

Oh, svet stoka in kriči,

za tem dnem sladke osvoboditve,

ko se bo naš Odrešenik ponovno vrnil na zemljo.

104 Ali ste razumeli to? Bog se je ukvarjal z nami prav toliko časa kot z Judi. Odkar je
On dal Abrahamu obljubo, pa vse do zavračanja Mesije leta 33, je poteklo natanko 1954
let. In nam je sedaj preostalo še 17 let. Mi smo imeli približno 1930 let. Preostalo nam je
še 17 let do leta 1977, ko bo nastopil sedemdeseti jubilej od začetka praznikov. In kaj
bo  to?  Oh,  bratje!  Bodite  sedaj  pazljivi.  Ne  zamudite  tega.  To  bo  jubilej  odhoda
poganske Neveste in vrnitev Kristusa nazaj k Judom, ko bodo odšli iz sužnosti. Amen! Ali
ne vidite? Iz vsega sveta so se zbrali tam za ta dan. Oh, moj! Ali vidite, kje smo? Mi ne
vemo, kdaj bi se lahko to zgodilo. Mi smo na koncu časa.

105 Zdaj pa poslušajte. Za vas, starejši verniki te cerkve, ki ste tukaj že dalj časa, želim
da ste na nekaj pozorni. Tega sploh nisem vedel do včeraj. Vzel sem to od zgodovinarja
Paula Boyda in potem…, in sem to zasledoval s pomočjo Pisma, primerjal to z ostalimi
datumi tukaj in tako naprej ter sem dobil to in šel skozi to - sem to izsledil.

Torej, leta 1933, ko smo slavili tukaj v prostozidarskem templju, kjer stoji danes
Kristusova Cerkev, nekega aprilskega jutra, preden smo odšli domov, sem posvečeval
svoj avtomobil (imel sem model 33 in sem ga posvečeval za službo Gospodu), in takrat
sem imel vizijo o koncu časa. Poglejte torej, kako je to presenetljivo. Takrat sem še bil
zgolj mladenič, lahko si predstavljate, kako je izgledal model avtomobila iz leta 1933. In
jaz sem šel tja čez v prostozidarski tempelj… Nekateri od vas starejših vernikov se tega
spominjate; zapisano je na starem papirju doma. To je že natisnjeno in gre po vsem
svetu, vidite. To je bilo leta 1933. In jaz sem napovedal, da se bo zgodila neka velika
tragedija  v  Združenih  državah  Amerike  pred  ali  po  letu  1977.  Koliko  od  vas  si  je
zapomnilo, da sem to povedal? Poglejte te roke. Seveda!

106 Sedaj poglejte. Napovedal sem sedem stvari, ki se morajo izpolniti pred to veliko
dovršitvijo,  oziroma veliko  stvar,  ki  se  bo  zgodila  v  Združenih  državah  Amerike  -
nekakšna velika strašna stvar. Dejal sem… Torej, zapomnite si, to je bilo še preden se je
začelo. Dejal sem, da bomo vstopili v 2. svetovno vojno. Koliko se vas spominja, da sem
to povedal? Recite: »Amen!« V redu. 2. svetovna vojna. Dejal sem: »Predsednik, ki je
sedaj (To sem skopiral iz starega Pisma…, včeraj, iz tega starega.), predsednik, ki ga
imamo sedaj,  ki  se  je  imenoval  (Koliko  se  vas  spomni,  kdo je  to  bil?),  Franklin  D.
Roosevelt…« Dejal sem: »Predsednik, ki ga imamo sedaj, bo prišel celo do četrtega
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mandata (takrat je imel prvega) in vstopili bomo v 2. svetovno vojno.«

107 Dejal sem: »Diktator, ki se sedaj dviguje v Italiji (to je bil Mussolini), bo prišel na
oblast in bo šel nad Etiopijo; Etiopija bo padla pod njegovimi nogami.« Tukaj sedaj
sedijo ljudje, ki vedo, da je bila skupina ljudi, ki je prišla in stala (ko sem tisto noč imel
svoje srečanje tam spodaj v dvorani Redmans - ko sem moral oditi tja, da bi pridigal v
dvorani Remans), in so me hoteli vreči ven iz dvorane, ker sem govoril takšne stvari.
Da, gospa Wilson, vem da ste… Tako je, ko sem to povedal. Ali je on to storil? In jaz
sem še dejal: »On bo prišel do svojega sramotnega konca,« in tudi je. Njega in njegovo
ženo, s katero je živel, so obrnili z glavo navzdol ter ju na ulici obesili za vrv s stopali
navzgor, da so njuna oblačila visela navzdol. V redu, to se je zgodilo.

In potem, dejal sem: »Ženskam je dovoljeno voliti, kar je absolutna sramota za
narod. In v glasovanju bodo nekega dne izbrali napačnega človeka.« In to so naredili na
zadnjih volitvah. Moj, moj!

108 Četrtič:  dejal  sem:  »Znanost  bo  napredovala  do  te  mere…«  Ne,  to  je  tretje.
Oprostite mi. Tu je sedaj naslednja stvar.

Četrtič:  dejal  sem: »Vojskovali  se  bomo z  Nemčijo  in  oni  bodo zgradili  velike
betonske  utrdbe  in  se  v  njih  utrdili.  In  Američani  bodo  šli  skozi  strašno  bitko.«
Vsemogočni Bog ve, pred katerim sedaj stojim, videl sem tiste neodvisne naciste, kako
udarjajo Američane in vse te stvari na tistem zidu. In veliko fantov stoji tukaj, ki so bili
na tej Seigfridovi liniji in vedo, kaj je bilo. In spomnite se, to je bilo 11 let prej, preden
je bila zgrajena Seigfridova linija. Ali je Bog resničen? Ali on še naprej govori o stvareh,
ki se bodo zgodile? Poglejte. To je bila četrta stvar.

109 Torej, peta stvar. »Znanost bo napredovala do te mere, da bodo naredili avtomobil,
ki ga ne bo potrebno upravljati z volanom. In avtomobil bo imel obliko podobno jajcu,
vse do dovršitve.« - do konca časa. Videl sem ameriške družine, kako gredo po cesti, po
tej široki poti, vozili so se v avtomobilu in bili s hrbtom obrnjeni proti mestu, kjer bi
moral biti volan, videti je bilo, kot da so igrali neko igro ali karte. In mi smo to videli na
televiziji. Popularna znanost - oziroma mehanika, vsi imajo to. Dobili smo takšen avto.
Nadzorovana so z daljinskim upravljalnikom s pomočjo radarja. V njem sploh ne bo
potrebno imeti volana. Samo odtipkali  boste vašo številko, kot to - podobno kot na
vašem telefonu - in vaš avtomobil vas bo pripeljal natanko tja, ne morejo se pokvariti ali
karkoli drugega. Ostali avtomobili, magnet bo druga vozila ohranjal na ustrezni razdalji
od vašega. Oni imajo to. Oh, moj! Razmislite o tem. Napovedano je 30 let prej, preden
se je to zgodilo.

110 Torej, to nas sedaj vodi do izvolitve predsednika Kennedyja in ta avtomobil prihaja
na sceno, prinašajoč pet stvari od sedmih, ki so se zgodile natanko tako.

Torej,  jaz  sem napovedal  in  dejal:  »Videl  sem sijajno  žensko,  ki  je  vstajala,
čudovitega videza, oblečeno v kraljevska oblačila - podobno vijolični.« In v oklepaju sem
nekaj dobil: »Ona je bila v Združenih državah Amerike velik vladar, morda je bila to
katoliška cerkev.« Ženska, neka ženska… Jaz ne vem, če bo to katoliška cerkev. Jaz ne
vem. Ne morem reči. Edina stvar, ki sem jo videl: videl sem žensko, to je bilo vse.

Ampak to je ženski narod. Ta narod je v prerokbi pod številko trinajst. Ona je imela
trinajst  črt,  trinajst  zvezd,  začela  je  s  trinajstimi  kolonijami.  Trinajst,  trinajst,  vse
trinajst, pojavlja se celo v 13. poglavju Razodetja. Ona je trinajst in ona je ženski narod.

111 Razvezna sodišča v Ameriki proizvedejo več ločitev z našimi ženami, kot vsi ostali
narodi. Morala v naši državi je nižja in imamo ločitve kot v Franciji ali Italiji, kjer je
prostitucija na ulicah tako… Toda one so prostitutke; naše poročene žene poskušajo
živeti z več moškimi in večkrat poročeni moški poskušajo živeti z drugimi ženskami.

V  narodih,  kjer  imajo  poligamijo,  je  to  tisočkrat  boljše.  In  zopet  vemo,  da  je
poligamija napačna, saj veste.

Ampak da bi samo pokazali, kako smo degradirani, sem vzel košček časopisnega
izrezka, ki prikazuje, ko so naši ameriški fantje šli preko oceana v zadnjo vojno. Mislim
da je bilo okrog 70 odstotkov… No, počakajte malo, mislim da so bili trije od štirih, ki so
jih žene zapustile, preden so se vrnili  nazaj. In zelo velik naslov govori: »Kaj se je
zgodilo z moralo našega ameriškega naroda?« Ali se spomnite tega? Mislim da ste vsi to
videli. Kaj se je zgodilo z moralo ameriških žena? Polja…, tam zunaj delajo z drugimi
moškimi. To je ženski narod. Kaj bodo imele? Imele bodo ženskega boga - ali boginjo.
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112 Torej, po tem sem se obrnil in pogledal in videl sem Združene države Amerike kako
gorijo, kot da bi tlele. Skale so bile razstreljene in to je gorelo kot kup gorečih polen ali
nekaj, kar izpostavite ognju. In pogledal sem, kolikor sem le lahko videl, ona je bila
razbita. In potem me je vizija zapustila. Pet od treh se jih je uresničilo - oziroma pet od
sedmih se je zgodilo.

In tam je to prišlo naokrog in to prikazalo in potem sem jaz napovedal… Nikoli
nisem rekel, da mi je Gospod to povedal, vendar sem tistega jutra bil v cerkvi in dejal: »
Pot napredka…« Odšel sem do enega konca zidu in stekel do drugega konca zidu ter
dejal: »Glede na to, kako stvari napredujejo, bom napovedal čas (ne vem, zakaj to
govorim), toda jaz napovedujem, da se bo vse to zgodilo v času od sedaj, od 1933-te do
1977-te. In nisem vedel, Bog pozna moje srce, do včeraj sploh nisem vedel, da je leto
1977 jubilej in to je isto časovno obdobje, ki ga je On dal Izraelu in vsemu na koncu. Mi
smi torej pri… In tukaj smo mi na koncu dobe, pri prihodu sedemdesetega tedna. In mi
vemo, kdaj bo cerkev odšla. Oh, moj! Kaj lahko storimo, prijatelji? Pri čem smo?

113 Ali vidite, kje smo sedaj? Ali sedaj razumete teh Danielovih sedemdeset tednov?
Poglejte sedaj, ko bomo vstopili  v te Pečate in ostale stvari, ko bomo prelamljali  te
Pečate, prva stvar, ki bo prišla naprej, bo beli jezdec, on ima lok v svoji roki. Poglejte,
kdo je ta fant. Poglejte jezdeca na bledem konju, ki jezdi za njim. Vidite? Poglejte kdo je
on in poglejte kako prihaja.  Poglejte teh 144 000, kako prihajajo.  Poglejte zaspalo
devico,  ko se pojavi.  In potem poglejte vse te stvari,  ki  se dogajajo,  izlivanje čaš,
trikratno gorje, trije nečisti duhovi, kakor žabe; poglejte vse te stvari, kako se prilegajo
v vse te nadloge in natanko v tisti čas, ko so izlite. Vedno ko je Pečat bil odprt, se izlije
nadloga in pride uničenje. In poglejte, kaj se sedaj dogaja na koncu časa.

114 In poglejte te tri preroke…, oziroma ta dva preroka, ki sta se pojavila tukaj. In v
sredini tedna sta bila ubita in potem se začne bitka Harmagedon. Potem je začel Bog
osebno govoriti.  Potem On vstaja in se začne bojevati.  Ta dva preroka sta udarjala
zemljo. Pridigala sta o Imenu Jezusa Kristusa. Krščevala sta na enak način. Delala sta
iste stvari, kot prvi binkoštni očetje in mnogi jim sledijo. Ampak tisti, ki so vstopili v to
zavezo in ta organizacija je šla kar naprej in niti sila teh dveh prerokov je ni zlomila. In
na koncu so dejali: »Vsi skupaj bomo naredili eno organizacijo,« in to prinese (kaj je
to?) gnusobo, romanizem, da se razširi celotna stvar opustošenja. Ta gnusoba, ki neredi
opustošenje, zajame vse, ta umazanija.

115 Ali se spomnite te stare matere prostitutke, ki sedi na zveri, ki je oblečena v škrlat
in ima sedem glav in deset rogov. Ali se spominjate tega? In v svoji roki je imela čašo
gnusobe opustošenje. To je bila njena doktrina, ki jo je dajala ljudem. Tukaj smo, moji
bratje. Mi smo na koncu časa.

Otročiči, nikoli ne bomo vedeli. Morda ne bomo doživeli, da bi se nocoj ponovno
srečali; morda ne bomo dočakali, da bi drug drugega ponovno videli. Jaz tega ne vem.
Toda konec je tako blizu. Konec je tako blizu. Tukaj so Pisma. Tukaj so popolni Pisemski
dokazi.

Torej, če obstaja kaj, kar niste razumeli, mi napišite listek in mi dajte vedeti glede
tega, vidite. Povejte nekaj. Nekateri od vas bratov, ki delate na trakovih, na drugih
mestih, če je kaj, s čimer bi vam lahko pomagal, mi dajte to vedeti. Morda se ne bi
strinjali z mano; in jaz se morda ne strinjam z vašo organizacijo - ne z vami, temveč z
sistemom vaše organizacije. Jaz ne, da se ne bi strinjal s katoliškimi ljudmi, jaz ne
govorim, da ne maram katolikov, jaz ne maram organizacije ljudi. To ni to. Jaz ljubim
vse ljudi, vendar se ne strinjam s tem sistemom, ki vas drži zvezane tam spodaj. To je
tisto, sistem je to. To je to.

116 Jaz nisem bil proti Nemčiji, ampak proti nacizmu. Nisem bil proti Italijanom, ampak
proti fašizmi. In zapomnite si, jaz sem napovedal še eno drugo stvar v tem času - samo
napoved in mnogi od vas starejših vernikov se tega spominjate. Dejal sem: »Obstajajo
trije ›izmi‹, ki danes poskušajo vladati nad svetom: fašizem, nacizem in komunizem.« In
kaj sem dejal? Vsi bodo končali v komunizmu.

Torej, vse to vam zopet ponavljam: »Glejte na Rusijo!« Ali se spomnite tega? »
Glejte na Rusijo!« Vsi bodo končali v komunizmu. In potem bodo na koncu vsi končali v
katolicizmu. Zapomnite si,  vse to se bo na koncu časa končalo v katolicizmu. To je
popolnoma res. To je v bitki Harmagedon, točno tam čez, ko bo prišel sam Kristus.

117 In ti trije preroki…, oziroma ta tri leta in pol in to je Razodetje 11,3 (večkrat ste ga
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brali): »Dal bom moč mojima dvema prerokoma in bosta prerokovala 1260 dni.« Koliko
je  teh 1260 dni?  To je  tri  leta  in  pol.  In  potem bosta ubita  na ulici,  natanko sredi
sedemdesetega tedna. Torej, ali vidite, kje je teh sedemdeset Danielovih tednov? Ali
vidite, kje živimo? Mi smo na koncu, moji dragi prijatelji. Mi smo na koncu. Dnevi…

Narodi se lomijo;

Izrael se prebuja;

znamenja, ki so jih preroki napovedali;

(Tukaj smo mi.)

Dnevi poganom so šteti (tukaj),

z grozoto obdani,

vrnite se, o razpršeni, v svojo lastnino.

Zapojmo sedaj to:

Dnevi odkupitve so blizu;

človeška srca padajo od strahu.

Bodite napolnjeni z Duhom.

Očistite svoje svetilke;

poglejte navzgor, vaša odkupitev je blizu.

Oh, moj! Ali ni to čudovito?

Narodi se lomijo;

Izrael se prebuja;

znamenja, ki so jih preroki napovedali;

dnevi poganom so šteti,

z grozoto obdani,

vrnite se, o razpršeni, v svojo lastnino.

In sedaj skupaj.

Dan odkupitve je blizu;

človeška srca padajo od strahu.

Bodite napolnjeni z Duhom.

Očistite svoje svetilke;

poglejte navzgor, vaša odkupitev je blizu.

Dovolite mi, da vam zapojem še majhen stih.

Lažni preroki vam lažejo,

zanikajo Božjo resnico;

da je ta Jezus Kristus naš Bog.

(Oni delajo nekakšne tri osebe, saj veste. Toda On to ni. On je naš Bog.)

Ampak mi bomo hodili, kjer so stopali apostoli,

kajti dan odkupitve je blizu;

človeška srca padajo od strahu.

Bodite napolnjeni z Duhom.

Očistite svoje svetilke;

poglejte navzgor, vaša odkupitev je blizu.

118 Ali niste srečni? Nazaj k sporočilu, brat. Nazaj k originalu. Nazaj k binkoštim. Nazaj
k pravim blagoslovom. Nazaj k Imenu Jezusa Kristusa. Nazaj h krstu s Svetim Duhom.
Nazaj k čudežem in znamenjem. Nazaj k binkoštim. Odstranite se iz svojih organizacij!
Nazaj k Svetemu Duhu, On je naš Učitelj.
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Dan odkupitve je blizu;

človeška srca padajo od strahu.

Bodite napolnjeni z Duhom.

Očistite svoje svetilke;

poglejte navzgor, vaša odkupitev je blizu.

Ali ni to čudovito? Kaj je prerok dejal? Prišel bo čas, ko bo to… Ne boste mogli reči,
ali je to dan ali noč. Poglejte, kako je to bilo, vidite. Oh, tako slabo je bilo skozi cerkvene
dobe, ampak to…

Svetloba bo v večernem času;

pot do slave boste zagotovo našli;

na poti skozi vodo je danes svetloba,

pokopana v dragocenem Imenu Jezus.

Mladi in stari, pokesajte se za svoje grehe,

in Sveti Duh bo zagotovo prišel.

Večerna svetloba je prišla;

dejstvo je, da sta Bog in Kristus eno.

Svetloba bo (vsi skupaj) v večernem času;

pot do slave boste zagotovo našli;

na poti skozi vodo je danes svetloba,

pokopana v dragocenem Imenu Jezus.

Mladi in stari, pokesajte se za svoje grehe,

in Sveti Duh bo zagotovo prišel.

Večerna svetloba je prišla;

dejstvo je, da sta Bog in Kristus eno.

(Ne trije, ampak eden!)

119 Nazaj k sporočilu. Nazaj na začetek. Nazaj k temu, kar je Pavel učil. Nazaj h krstu,
s katerim je on krstil. On je videl ljudi, ki so krščevali na drugačen način. Dejal jim je, da
naj pridejo in se ponovno krstijo. Rekel je: »Če bi angel prišel iz nebes in vam oznanjal
karkoli  drugega,  naj  bo  preklet.«  Torej,  to  je  ponovno vračanje  nazaj  k  sporočilu,
prijatelji. To je večerni čas.

Oh, kako Ga ljubim, ali  vi ne? Koliko vas sedaj vidi teh Danielovih sedemdeset
tednov in vidi, kaj pomeni ta sedemdeseti teden? Koliko vas verjame v to? Recite: »
Amen!« Hvaljen bodi, Bog.

120 Torej,  kaj  je  naslednja stvar? Sedem Pečatov.  Torej,  mi  jih  bomo vzeli,  ko bo
Gospod to dovolil. Kdaj bo to, jaz ne vem. Točno takrat, ko bo On to razodel, potem se
bomo spustili v to. Potem bomo imeli dolga, dolga srečanja, ker bomo šli vse od šestega
pa do devetnajstega poglavja. In tako počasi, kot jaz le lahko…

Torej, ne želim, da bi kdorkoli odšel od tu in da tega ne bi razumel. Ali se še kasete
snemajo? Ne želim, da bi kdorkoli to napačno razumel. Nikar sedaj tega ne razumite
napačno in ne recite: »Brat Branham je dejal, da bo Jezus prišel leta 1977.« Jaz nikoli
nisem rekel kaj takega. Jezus bi lahko prišel danes, ampak jaz sem napovedal, da se bo
med letom 1933 in letom 1977 nekaj zgodilo in da se bodo te stvari, ki sem jih videl,
izpolnile, in da se bo vizija izpolnila. In pet izmed njih se je že izpolnilo.
121 In jaz verjamem, da bo s temi atomskimi stvarmi, ki jih imamo sedaj… In ali ste
videli, kaj je naš predsednik ravnokar dejal? Želi drugo vojno. In on želi narediti primer
iz Berlina, je dejal. Želi narediti primer. In kaj je s Kubo, tukaj na naših zadnjih vratih?
Zakaj bi delali primer iz tega? Kaj je s tem? Oh, to je takšna neumnost! Vidite?

Oh, bratje, mi smo enostavno na koncu. To bo natanko tako, kot je Bog rekel.
Torej, kakšen pomen je početi karkoli drugega, kot samo brati, kar je On rekel, in urejati
stvari in biti pripravljen za to in naj potem to pride! Mi to pričakujemo.



DANIELOVIH SEDEMDESET TEDNOV 27

Mi pričakujemo prihod,

tega čudovitega milenijskega dneva,

ko bo naš blagoslovljeni Gospod prišel,

in dvignil svojo čakajočo Nevesto od tu.

Oh, zemlja stoka in kriči,

za tem dnevom čudovite osvoboditve,

ko se bo naš Odrešenik ponovno vrnil na zemljo.

Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

Koliko vas je pripravljenih, dvignite roke? Oh, moj!

Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

(Vstanimo sedaj in se rokujmo drug z drugim!)

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

Jezusova vrnitev nam bo odgovor,

naši žalosti in joku;

ker bo spoznanje Gospoda,

izpolnila zemljo, morje in nebo.

Bog bo odstranil vse bolezni;

in posušil vse solze trpljena;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

122 Oh, moj! Ali se ne počutite dobro? Razmislite, prijatelji. To so binkošti. Slavljenje!
To so binkošti. Ploskajmo z rokami in pojmo. Binkoštni ljudje in vsi ostali, poskušajte se
sprostiti, vrzite iz sebe to staro metodistično formalnost. Pridite sedaj. Pojmo.

Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.
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Oh, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

(Sveto Pismo pravi tako!)

Da, naš Gospod se ponovno vrača na zemljo!

Oh, Satan bo zvezen za tisoč let;

in takrat ne bomo imeli skušnjavca;

zatem ko se bo Jezus ponovno vrnil na zemljo.

Ali Ga ne ljubite? Oh, dvignimo sedaj svoje roke k Njemu.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim;

ker me je najprej ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

Jaz Ga ljubim, jaz Ga ljubim;

ker me je najprej ljubil On.

In rešitev mojo kupil je,

na križu Golgote.

(Govorjenje v jezikih in razlaganje: »Da, čeprav jaz, po Bogu, ti bom govoril ta dan
po Svojem Duhu. Ker pravim, da sem poslal naprej mojega preroka med vse narode
zemlje. Govorim, da kot je on vstopil  skozi  ta vrata, sem ga tega dne mazilil  za to
specialno pot. Zato govorim, da sem položil Svojo modrost na njega. Da, modrost, ki je
bila na mojih starih prerokih. In Jaz govorim, da sem vanj vstavil veliko razsvetljenje, po
Mojem Duhu, kar zadeva skrivnosti, ki so bile skrite v dobah, ki so minile. Jaz govorim,
moji dragi ljubljeni otroci na ta dan, da če ste poslušali te besede, ki sem jih prinesel
naprej za tebe, tako da bi naj bilo tvoje razumevanje plodno in bi lahko povečal moč v
moji moči in bi naj vedel, kako stopati v razodetju Moje Besede in Mojega Duha, ker Jaz
pravim, da bom Jaz v tvoji sredi in bom delal velike stvari za tebe. Ker Jaz pravim, da je
svatbena večerja sedaj postavljena. In Jaz pravim, da bo skoraj ura, ko sem dejal, da bo
prišel čas, ko bodo moji ljudje poklicani k Meni domov. In Jaz vam pravim, moji dragi
ljubljeni otroci ta dan, da se ne utrudite v dobrih delih, ker pravim, da ta, ki ostane do
konca, ta isti bo rešen. In ti boš stal pred Mano, oblečen v bela oblačila, TAKO GOVORI
GOSPOD.«)
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Pridiga
William Marrion Branham

"… v dneh glasu…" Raz 10,7


