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Esittely  

William Branhamin merkittävä palvelustehtävä oli Pyhän Hengen vastaus Raamatun kohtien Mal. 
4:5-6, Luuk. 17:30 ja Ilm. 10:7 profetioihin. Tämä maailmanlaajuinen palvelustehtävä on ollut 
monien muiden Raamatun profetioiden huipennus ja Jumalan Pyhän Hengen työn jatke tänä 
lopunaikana. Tästä palvelustehtävästä on puhuttu Kirjoituksissa valmistamaan ihmiset Jeesuksen 
Kristuksen toista tulemusta varten. 

Rukoilemme, että painettu Sana tulisi kirjoitetuksi sydämeesi, kun luet tätä saarnaa rukoillen. 

Yli 1100 William Branhamin saarnaa on ladattavissa tai tulostettavissa ilmaiseksi ääninauhoina ja 
kirjasina useilla eri kielillä osoitteesta www.messagehub.info. 

Tätä kirjaa voidaan kopioida ja jakaa eteenpäin mikäli se kopioidaan sellaisenaan, ilman 
muokkaamista ja jaetaan ilmaiseksi. 

Tässä kirjassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Voidellut lopunajalla 

1 Hyvää huomenta, kuulijat. Puhukaamme nyt Herrallemme. Suuri Jumala, taivaiden ja maan 
luoja, joka olet jumalallisesti asettanut meille tämän ajan tänä aamuna palvoaksemme Sinua. 
Voikaamme me, Herra, sydämissämme luovuttaa itsemme täydellisesti Sinun Jumalalliselle 
tahdollesi ja Pyhän Hengen työskentelylle meissä, tuodaksemme esiin sen, minkä Sinä haluat 
meidän tietävän. Meidän halumme on olla parempia kristittyjä ja parempia Sinun edustajiasi. 
Soisitko tämän meille tänä aamuna, kun me odotamme Sinua. Aamen. 

Istukaa, olkaa hyvä. [Joku sanoo: “Halutatko ottaa rukousliinat pois?”] Kyllä. 
2 Olemme hyvin onnelliset ollessamme täällä tänä aamuna jälleen suuren Kuninkaan palve-

luksessa. Ja olemme jälleen palloillamme, että meillä ei ole tilaa ihmisille, mutta me yritämme 
tehdä parhaamme mitä voimme näissä olosuhteissa. 
3 Monilla on nenäliinoja ja pyyntöjä täällä, joiden puolesta tulisi rukoilla, ja minä asetan ne 

yhdelle sivulle; ei niin, että jättäisin ne huomioonottamatta, mutta minä rukoilen niiden puolesta 
tavallisesti jälkeenpäin ja sitten tänä iltana. Tulen tekemään niin tänä aamuna ja jälleen tänä 
iltana... Sitten tulen rukoilemaan ja odottamaan Jumalan Henkeä parantumista varten, ja se on 
milloin haluan rukoilla nenäliinojen ja pyyntöjen puolesta. 
4 Ja erikoispyynnöt, Billy antoi ne kaikki minulle. Niitä on noin kolmesataa. Yritän saada ne 

niin nopeasti kuin voin ja jokaisen, jonka voin. En kykene tapaamaan heitä kaikkia, otan vain 
yhden pinosta ja sanon: “Herra, olisiko se tämä, onko tämä se?” Sillä tavalla, koska jokainen 
heistä on tarpeessa, ja ne ovat todellisia pyyntöjä, jotakin, josta meidän ilman epäilystä tulisi 
keskustella yhdessä. Joskus Pyhä Henki saattaa sanoa... Jokin määrätty niistä, jonka olen 
lukenut, joka pysyy sydämelläni; silloin menen ja käyn nipun lävitse kunnes löydän sen sieltä, 
muussa tapauksessa minä otan ne vain satunnaisessa järjestyksessä. 
5 Nyt me myöskin haluamme tervehtiä niitä, jotka ovat muissa osissa maata. Me haluamme 

tervehtiä ihmisiä tänä aamuna tämän puhelinyhteyden välityksellä New Yorkissa; Beaumontissa 
Texasissa; Prescottissa, Arizonassa; Tucsonissa, Arizonassa; San Josessa, Kaliforniassa; 
Connecticutissa; Cainesvillessä, Georgiassa ja new Albanyssa, Indianassa; ja kautta koko maan. 
Me tervehdimme teitä Herran Jeesuksen Nimessä. 
6 Tänä aamuna Indianassa on kaunis aamu. Meillä oli sade viime yönä, joka viilensi ilman. 

Tabernaakkeli on täynnä, ja jokainen odottaa pyhäkouluopetusta suuren odotuksen vallassa. Ja 
luotan siihen, että Jumalan siunausten rikkaudet tulevat olemaan yllänne siellä puhe-
linyhteyksissä. 
7 Ja me toivomme niin pian kuin mahdollista voivamme tuoda kaikki meistä yhteen, ehkä 

jossakin suuressa teltassa, jossa tunnen todella ehdotonta johdatusta saarnata Seitsemästä 
Viimeisestä Vihanmaljasta Raamatussa. 
8 Niinpä nyt, jotta emme olisi liian pitkään tämän suuren oppitunnin kanssa tänä aamuna... 

Olen etsinyt Herraa ja ajatellut: “Mitä voisin sanoa?”, tietäen, että tämä saattaa olla viimeinen 
kokouksemme, mitä meillä milloinkaan tulee olemaan; Herran tulemus on niin lähellä. 
9 Näen, että tuon ennustuksen jälkeen, joka annettiin Kaliforniassa, että siellä on taloja, jotka 

uppoavat kolmenkymmenen tuuman tuntivauhtia, palkkien murtuillessa ja katketessa. He eivät 
tiedä, mikä sen aiheuttaa. Me olemme lopussa. Sadantuhannen dollarin kodit vajoavat. Minulla 
on suuri sanomalehtiotsikko ja valokuvia siitä, jotka toivon tuovani mukanani tänä iltana, koska 
haluan puhua jotakin siitä tänä iltana. 
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10 Ja sitten, tänä iltana me rukoilemme sairaiden puolesta. Tulkaa tänään iltapäivällä kello 
viideltä tai kuudelta noutamaan rukouskorttinne, koska oletan, että aloitamme aikaisin, niin että 
ihmiset pääsevät lähtemään pois aikaisin. Ja me tulemme rukoilemaan sairaiden puolesta tänä 
iltana, jos Herra tahtoo. 
11 Nyt, sen jälkeen, kun olen rukoillen ajatellut: “Mitä minun täytyy tehdä?”, tietäen, että 

jonakin päivänä minun on vastattava siitä mitä sanon täällä. Ja olen päättänyt, tai tuntenut sen 
Pyhän Hengen johdatukseksi puhua profetiasta, ollaksemme tietoiset. Näettekö? Se on jotakin 
jota me... Jos meille ei ole ilmoitettu asiasta, ja jotakin tapahtuu vain satunnaisesti, niin meidän 
tulisi tietää siitä. Pyhä Henki on antanut sen meille varoittaaksemme ihmisiä tulevista. 
Tiedättehän, Raamattu sanoo, että Jumala ei tule tekemään mitään ellei Hän ensin näytä sitä 
palvelijoillensa profeetoille; ja kuinka Jeesus varoitti ihmisiä siitä, mitä tulisi tapahtumaan, ja 
kuinka profeetat varoittivat ihmisiä siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Ja se on soveliasta meidän 
nyt, tässä suuressa hetkessä jossa me elämme, nähdä missä ajanjaksossa me elämme, mitä 
tapahtuu, mitä on tulossa tapahtumaan tässä ajanjaksossa. Niinpä yksi näistä oudoista teksteistä, 
jotka me ehkä olemme lukeneet monta kertaa, tuli sydämelleni, puhuakseni ihmisille siitä tänä 
aamuna. 
12 Menkäämme nyt Raamatuissamme Matteuksen 24. lukuun ja lukekaamme osa Sanasta, saa-

daksemme sisällön aihettamme varten. 
13 Muistakaa, että me tulemme opettamaan tätä Raamattu luokan tapaan, hitaasti. Ottakaa 

kynänne ja paperinne, (minulla on monia raamatunpaikkoja kirjoitettuna tänne muistiin), niin 
että voitte kirjoittaa ne muistiin ja sitten mennä kotiin ja tutkia niitä, (sillä tämä on aivan niin 
kuin pyhäkoululuokka), että me voisimme tietää, ja olla varoitetut, ja valmistautuneet sitä 
hetkeä varten jossa me elämme. 
14 Matteuksen 24. luku, alkaen 15. jakeesta, haluan lukea osan Hänen Sanastansa. 

Ja, kun te sen vuoksi näette hävityksen kauhistuksen, josta Daniel, profeetta on puhunut, 
seisomassa pyhässä paikassa, (joka lukee, hän ymmärtäköön) 

Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoon vuorille: 

Hän, joka katolla on, älköön tulko alas ottamaan mitään ulos talostansa. Älköön 
myöskään hän, joka pellolla on, palatko takaisin ottamaan vaatteitaan. 

Ja voi niitä, jotka ovat raskaana, ja niitä, jotka imettävät noina päivinä! 

Mutta rukoilkaa, että teidän pakonne ei olisi talvella, eikä sapatin päivänä; 

Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta alkaen 
tähän aikaan asti, ei, eikä milloinkaan ole oleva. 

Ja ellei noita päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi: mutta valittujen tähden nuo 
päivät tulevat olemaan lyhennetyt. 

Sitten, jos kuka tahansa sanoo teille: Katso, täällä on Kristus, tai tuolla; älkää sitä uskoko. 

Sillä on nouseva vääriä Kristuksia, ja vääriä profeettoja, jotka tulevat näyttämään suuria 
merkkejä ja ihmeitä; niin paljon että, jos se olisi mahdollista, he pettäisivät jopa 
valitutkin. 

Katso, minä olen kertonut sen teille edeltä. 

Sen vuoksi, jos he sanovat teille: Katso, hän on erämaassa; älkää menkö sinne: katso, hän 
on salaisessa kammiossa; älkää sitä uskoko. 

Sillä niin kuin salama tulee idästä, ja loistaa aina länteen asti; niin myöskin on Ihmisen 
Pojan tulemus oleva. 
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Sillä missä tahansa raato on, siellä kotkat kokoontuvat. 
15 Nyt, aiheekseni haluaisin ottaa 24. jakeen, korostaakseni tätä jaetta pyhäkouluopetusta 

varten tänä aamuna. Ja kuunnelkaa tarkasti, kun luen tämän uudestaan. 

Sillä on nouseva vääriä Kristuksia, ja vääriä profeettoja, jotka tulevat näyttämään suuria 
merkkejä ja ihmeitä; niin paljon että, jos se olisi mahdollista, he pettäisivät jopa 
valitutkin. 

16 Tänä aamuna haluan ottaa aiheeksi Voidellut lopunajalla. Se on aihe, josta haluan puhua: 
Voidellut lopunajalla. 
17 Uskon, että me elämme lopunajassa. Luulisin, että melkein jokainen raamatunlukija tai jopa 

uskovainen tietää, että me olemme nyt maailmanhistorian lopussa. Ei kannata kirjoittaa sitä, 
koska ei tule olemaan ketään, joka lukisi sitä. Aika loppuu. Milloin, minä en tiedä. Kuinka pitkä 
aika siihen on oleva, eivät edes Taivaan enkelit tiedä sitä minuuttia tai tuntia. Mutta Herra 
Jeesus on kertonut meille, että kun nämä asiat, jotka nyt näemme alkavat tapahtua, niin 
nostakaamme silloin päämme, sillä meidän lunastuksemme on lähestymässä. Mitä tuo 
“lähestymässä” merkitsee, sitä en tiedä.  
18 Saattaa merkitä, niin kuin tuo tiedemies sanoi eräänä päivänä televisiossa, puhuessaan tuosta 

suuresta tuhansien mailien murtumasta maassa, joka tulee uppoamaan... Häneltä kysyttiin 
kysymys: “Voisiko se upota?” Tarkoittaen Los Angelesia, Länsirannikkoa. Ja monet teistä 
näkivät, kuinka he seurasivat sitä tutkalla, seuraten rannikkoa Jan Josen alapuolelle, mennen 
Alaskaan ja sitten Aleutian saarten lävitse noin kaksisataa mailia ulos merelle, ja tullen takaisin 
San Diegoon, kulkien Los Angelesin takaa ympäri, muodostaen suuren taskun. Ja kaikki nämä 
maanjäristykset joita meillä on ollut, johtuvat vulkaanisesta liikehdinnästä, joka iskee tähän 
suureen onkaloon siellä. En voi muistaa millä nimellä he kutsuvat sitä. Joka tapauksessa, sen 
vavahtelu aiheuttaa nämä maanjäristykset, joita meillä on ollut vuosikausia Länsirannikolla. Nyt 
se on murtunut koko matkan ympäri. 
19 Ja siellä tuo mies sanoi toiselle: “Voisiko se pudota sisään?” 

Hän vastasi: “Ei vain voisi, vaan se tulee putoamaan!” 

Hän sanoi: “Mutta ehkäpä ei meidän sukupolvemme aikana?” 

Hän vastasi: “Seuraavassa viidessä minuutissa tai seuraavassa viidessä vuodessa. Me emme 
tiedä milloin!” 
20 Ja tällä viikolla minulle lähetettiin sanomalehden pääotsikot siitä, kuinka sadantuhannen 

dollarin arvoiset talot repeilevät ja murtuvat, ja ihmiset muuttavat pois. Eivätkä he tiedä kuinka 
pysäyttää sitä; ei ole mitään tapaa pysäyttää sitä. Näettekö, Jumala voi tehdä mitä tahansa Hän 
haluaa tehdä, eikä kukaan voi sanoa Hänelle, kuinka tehdä se. 
21 Te rakennatte taloja; te voitte valmistaa tieteellisiä asioita; ja Jumala on tieteen Luoja. 

Kuinka te pysäyttäisitte Hänet? Hän voisi hävittää maan tänä aamuna kirpuilla, jos Hän tahtoisi. 
Käsitättekö te, että Hän voisi puhua kirppuja olemassaoloon, niin että niitä olisi neljäkymmentä 
mailia paksulti puolessa tunnissa. Näettekö? Ne söisivät ihmiset pois maan päältä. Hän on 
Jumala! Hän tekee aivan niin kuin Hän haluaa. Hän on yksinvaltias itsessänsä. 
22 Nyt nähdessämme kaikki todisteet koolla siitä hetkestä, jossa me elämme, niin uskon, että on 

hyvä asia harjoitella näitä asioita, ja vetää ne ulos, koska Sinetit ovat avatut, ja löytää totuus 
näistä asioista, kun Jumala on ollut niin uskollinen meille, että Hän armossansa on näyttänyt 
nämä asiat meille. 
23 Haluan teidän huomaavan tässä Matteuksen 24, että Jeesus käytti termiä “kristuksia”, k-r-i-s-

t-u-k-s-i-a, “kristuksia”. Ei Kristus, vaan “kristuksia”, monikossa, ei yksikössä. “Kristuksia.” 
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Sitten sana Kristus merkitsee “voideltu”. Ja sitten, jos se merkitsee voideltua, niin siellä ei tule 
olemaan ainoastaan yksi, vaan monia voideltuja, “voideltuja”. Näettekö? 
24 Ja toisin sanoen, jos Hän olisi sanonut sen toisella tavalla, niin että me olisimme 

ymmärtäneet sen paremmin, Hän olisi sanonut: ”Viimeisinä päivinä nousee vääriä voideltuja.” 
No niin, sehän näyttää melkein mahdottomalta, kun puhutaan voidellusta. Mutta huomatkaa 
seuraavat sanat, “ja vääriä profeettoja”, p-r-o-f-e-e-t-t-o-j-a, monikko. 
25 Nyt voideltu on “joku sanoman kanssa”. Ja ainoa tapa, miten sanoma voidaan tuoda esiin, on 

voidellun kautta; ja se olisi profeetta, voideltu. “Siellä on nouseva vääriä voideltuja opettajia.” 
Profeetta opettaa sitä, mikä hänen sanomansa on. Voideltuja opettajia, mutta voideltuja ihmisiä 
väärän opetuksen kanssa. Voideltuja, “kristuksia”, monikko; “profeettoja”, monikko. Ja, jos on 
sellainen asia kuin Kristus, yksikkö, niin silloin näiden täytyy olla “voideltuja”, joiden opettama 
profetia on erilainen, koska he ovat voideltuja. 
26 No niin, tämä pyhäkouluopetusta, ja me haluamme yrittää tuoda tämän todelliseen näyttöön 

Kirjoituksilla. Ei, sillä mitä joku muu on sanonut siitä, mutta vain lukemalla Kirjoituksia. 
27 Te saatatte sanoa: “Kuinka voi niin olla? Keitä nuo voidellut ovat?” Kristuksia, k-r-i-s-t-u-k-

s-i-a, voideltuja. “Kristuksia ja vääriä profeettoja.” Voideltuja, mutta vääriä profeettoja! 
28 Jeesus sanoi, että sade lankeaa oikeille ja väärille. Nyt joku ehkä sanoo minulle: “Uskotko 

sinä, että tuo voitelu noiden ihmisten yllä tarkoittaa, että se on Pyhän Hengen voitelu?” Kyllä 
vaan, aito Jumalan Pyhä Henki on henkilön yllä, ja kuitenkin he ovat vääriä!  

Kuunnelkaa nyt tarkasti ja nähkää mitä Hän sanoi: “Ja he tulevat näyttämään merkkejä ja 
ihmeitä, niin paljon, että se pettäisi jopa valitunkin, jos se olisi mahdollista.” Ja he ovat voidellut 
aidolla Pyhällä Hengellä! Tiedän, että tämä kuulostaa kovasti hassulta, mutta me tulemme 
ottamaan aikaa ja selittämään sen Sanalla, niin että se ehdottomasti on NÄIN SANOO HERRA, 
Totuus. 
29 Menkäämme nyt Raamatuissamme hetkeksi Matteuksen 5. lukuun ja aloittakaamme 45. ja-

keesta, ja nähkäämme se nyt, lukiessamme Kirjoituksia. Ja, jos me emme lue niitä kaikkia, niin 
ottakaa oma Raamattunne ja te voitte lukea ne sen jälkeen, kun olemme lähteneet täältä ja te 
olette menneet kotiinne. Ja lukekaa mitä Raamattu sanoo siitä. 
30 Ottakaamme nyt aikaa, päästäksemme perusasiaan, koska annan tässä lausunnon, joka on 

ällistyttävä. Kuinka voi Pyhä Henki voidella väärän opettajan? Mutta se on, mitä Jeesus sanoi 
tulevan tapahtumaan. 

Lukekaamme nyt Matt.5:45. Aloittakaamme hieman aikaisemmin, 44 jakeesta. 

Mutta minä sanon teille, Rakastakaa vihollisianne, siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, 
tehkää hyvää niille, jotka kiroavat teitä, rukoilkaa niiden puolesta, jotka halveksien 
käyttävät teitä, ja vainoavat teitä; 

Että voisitte olla Isänne lapsia, joka on taivaassa: sillä hän antaa aurinkonsa nousta niin 
pahoille kuin hyvillekin, ja lähettää sateen oikeille ja väärille. (Sama sade tulee pahojen 
ylle, aivan samoin kuin hyvienkin.) 

31 Nyt seurataksemme tämän kanssa eteenpäin toiseen profetiaan, joka kuuluu tähän, niin 
menkäämme nyt Hebrealaiskirjeen 6. lukuun löytääksemme jatkoa tälle, missä Paavali palauttaa 
mieleen saman asian, mistä Jeesus puhui. Tässä puhuu nyt Paavali... Ja te siellä puhelin 
yhteyksissä, pitäkää Raamattunne lähellä ja palanen paperia, ja katsokaa tätä. Heprealaiskirjeen 
6. luku, Paavali kirjoittaa heprealaisille, näyttäen heille varjot ja esikuvat, tuoden heidät 
juutalaisuudesta kristillisyyteen, näyttäen heille, kuinka kaikki vanhat asiat olivat varjokuvia 
tulevista. Paavali puhuu nyt Hebrealaiskirjeen 6: 
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Sen vuoksi jättäen Kristuksen opin alkeet,... (K-r-i-s-t-u-s, yksikkö) ...menkäämme 
eteenpäin täydellisyyteen; laskematta jälleen perustusta, parannusta kuolleista töistä, ja 
uskosta Jumalaa kohtaan, 

Oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, ja kuolleitten ylösnousemuksesta, ja 
iankaikkisesta tuomiosta. 

Ja tämän tulemme tekemään, jos Jumala sallii. 

Sillä se on mahdotonta niille, jotka kerran olivat valistetut, ja maistaneet taivaallisesta 
lahjasta, ja tehdyt osallisiksi Pyhästä Hengestä,...  

Haluan huomionne hetkeksi. Huomasitteko, että se on “lahja”, eikä “lahjoja”, osalliset “tai-
vaallisista lahjoista”. Vaan, taivaallisesta “lahjasta”, yksikössä, “Kristus”, yksikkö, “lahja”, 
yksikkö. 

...taivaallisesta lahjasta, ja tehdyt osallisiksi Pyhästä Hengestä, 

Ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa,... (Maistaneet mitä?) …Jumalan Sanaa ja tulevan 
maailman voimia, 

Jos he lankeavat pois, uudistaa itseään jälleen parannukseen, he, kun jälleen 
ristiinnaulitsevat itsellensä Jumalan Pojan, ja häntä julkisesti häpäisevät. 

Sillä... (Kuunnelkaa!) ...maa, joka juo sateen, joka usein tulee sen ylle, ja tuottaa 
vihanneksia hyödyksi niille, jotka sitä viljelevät, saa siunauksen Jumalalta: 

Mutta se mikä tuottaa orjantappuroita ja ohdakkeita, on hyljätty, ja on lähellä kirousta; 
jonka loppu on tulla poltetuksi. 

32 Verratkaa sitä nyt Matt. 5:24:n kanssa. Huomatkaa, Jeesus sanoi, että sade ja aurinko tulevat 
maan ylle, että Jumala lähettää ne valmistamaan ruokaa ja muita asioita maan ihmisille. Ja sade 
on lähetetty ruokaa, vihanneksia varten. Mutta lusteet, rikkaruohot, koska ne ovat pellolla, 
vastaanottavat saman asian. Sama sade, joka kasvattaa vehnän on sama sade, joka kasvattaa 
rikkaruohot. 
33 Kuinka sainkaan opetuksen siitä silloin, kun ensikertaa tapasin helluntailaisia. Ja se oli 

suureksi opetukseksi minulle. Näin kahden miehen, toinen... En ollut milloinkaan ennen kuullut 
kielilläpuhumista. Yksi puhui kielillä; toinen tulkitsi, ja päinvastoin. Ja he kertoivat totuuden, 
sanoen että “täällä on monia, joiden tulisi tehdä parannus tänä iltana, molempia sekä naisia että 
miehiä.” Ja näin ihmisten nousevan ylös ja menevän alttarille. 
34 Ja minä ajattelin: “Kuinka hienoa!” Ja sitten, pienen Pyhän Hengen lahjan kanssa, puhuin 

noille miehille, tehän tiedätte kuinka erottamisessa saadaan asiat selville. Ja yksi heistä oli aito 
kristitty. Ja toinen oli tekopyhä. Ja se heistä, joka oli tekopyhä, eli mustatukkaisen naisen 
kanssa, ja juoksenteli ympäri vaaleatukkaisen kanssa, josta hänellä oli lapsia. No niin, siellä se 
oli näyssä; sitä ei voitu kieltää. Minä puhuin siitä hänelle. Hän katsoi minua ja käveli 
rakennuksen taakse. 
35 No niin, olin todella ymmällä. Ajattelin törmänneeni enkeleihin, ja sitten ihmettelin, että 

olinko perkeleiden joukossa. Kuinka voi näin olla? En voinut ymmärtää sitä. Ja vuosikausia 
pidin käteni irti siitä, kunnes yhtenä päivänä... Oltuani siellä pari päivää, paikassa, jossa minun 
on tapana käydä rukoilemassa, Pyhä Henki toi mieleeni tämän Raamatun paikan: “Sillä sade 
tulee usein maan ylle, kasvattamaan vihanneksia, mutta orjantappurat ja ohdakkeet elävät 
samasta sateesta, ja joiden loppu on tulla poltetuiksi.” Ne elävät samasta Jumalan elämää 
antavasta lähteestä. Silloin ymmärsin miksi Jeesus sanoi: “Heidän hedelmistään heidät 
tunnetaan.” 
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36 Nyt sen vuoksi, sateen tippuminen maan luonnollisen kasvullisuuden ylle, on esikuva 
hengellisestä sateesta, joka antaa Iankaikkisen Elämän, sen sataessa seurakunnan ylle; sillä me 
kutsumme sitä aikaisemmaksi sateeksi ja myöhäisemmäksi sateeksi. Ja se on sade, joka virtaa 
Jumalan Hengestä Hänen Seurakuntansa ylle. 
37 Huomatkaa, se on hyvin outo asia tässä. Näettekö? Että, kun nuo siemenet menivät maahan, 

kuinka ne sitten tulivatkin sinne, niin ne olivat ohdakkeita alusta alkaen. Mutta vehnä, joka meni 
maahan... Ja vihannekset, ne olivat vihanneksia alusta alkaen. Ja jokainen vihannes tuottaa 
itseään jälleen, osoittaen sen, mitä se oli alkuperäisesti alussa. 
38 “Ja he tulevat pettämään Valitutkin, jos se olisi mahdollista”, koska he saavat saman sateen, 

saman siunauksen, näyttäen samat merkit ja ihmeet. Ymmärrättekö? “He pettävät Valitutkin, jos 
se olisi mahdollista.” No niin, orjantappura ei voi mitään sille, että se on orjantappura, ja 
myöskään vehnä ei voi mitään sille, että se on vehnä. Se on niin kuin niiden kummankin Luoja 
sääti alussa. Se on Valittu. 
39 Aurinko nousee aamulla ja levittää säteensä maan ylitse, niin kuin se on tehnyt tänäänkin. Ja 

sama aurinko, joka nousee idässä, on sama aurinko, joka laskee lännessä. Ja aurinko on lähetetty 
kypsyttämään vilja maan päällä, josta meidän ruumiimme ovat tehdyt. 
40 Me elämme kuolleista aineista, se on ainoa tapa, miten te voitte elää. Ja, jos jotakin täytyy 

kuolla, joka päivä, niin että te voitte elää luonnollisessa elämässä, eikö sitten ole totta, että jos 
teidän ruumiinne täytyy elää kuolleesta aineesta luonnollista elämää varten, niin silloin teillä 
täytyy olla jotakin, joka kuolee hengellisesti pelastaakseen teidän hengellisen elämänne? Ja 
Jumala materialisoitui, tullen lihaksi, ja kuoli, että me voisimme elää. Ei ole yhtään seurakuntaa, 
eikä muuta asiaa maailmassa, joka voisi pelastaa teidät, kuin vain Jumala. Se on ainoa asia, josta 
he voivat elää. 
41 Kerratkaa nyt Kirjoituksia. Jeesus on Sana. “Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan kanssa. Ja 

Sana tehtiin lihaksi ja asui meidän keskuudessamme.” “Ja ihminen ei elä yksin leivästä (fyysistä 
varten), vaan jokaisesta Sanasta, joka lähtee ulos Jumalan suusta.” Sitten te näette, että me 
elämme Sanasta, ja se on Jumala! 
42 No niin, aurinko nousee ja kypsyttää viljan. Eikä se voi kypsyttää sitä yhtäkkiä. Se tulee 

kypsyyteen, kypsyen jatkuvasti, kunnes se tulee täydeksi tähkäksi. Samoin on tänään 
seurakunnan kanssa. Se alkoi varhaislapsuudessaan siellä aikaisemmin pimeässä ajassa, jossa se 
oli maan alla. Se on nyt kasvanut kypsyyteensä. Ja me voimme nähdä sen täydellisesti, sen, että 
Jumala aina luonnon kautta... 
43 Te ette voi häiritä luontoa. Se on mikä on vikana tänään. Me räjäytämme pommeja 

valtameressä ja tuhoamme sen atomipommeilla. Te hakkaatte puut maahan, ja myrsky on vievä 
teidät. Te patoatte joen, ja se tulee tulvimaan. Teidän täytyy löytää Jumalan tapa tehdä asiat ja 
pysyä siinä. Me olemme kirkkokunnallistaneet ihmiset seurakunnissa ja organisaatioissa; 
katsokaa mitä meillä on! Pysykää Jumalan antamalla tiellä. 
44 Mutta näettehän, “Hän lähettää sateen”, (takaisin aiheeseemme), “oikeille ja väärille.” Jeesus 

kertoo teille täällä Matt. 24, että se olisi merkki lopunajalla.  

Nyt, jos tämä merkki tulee tunnetuksi ainoastaan lopunajalla, niin sitten sen täytyy olla 
noiden Sinettien avaamisen jälkeen. Näettekö? Se on lopun merkki! Se merkitsee, että nämä 
asiat tulevat tapahtumaan lopun ajalla. Ja se tulee olemaan merkki, niin että Valitut eivät joudu 
ymmälle näissä asioissa. Näettekö te sen? Silloin se täytyy paljastaa, tuoda julki. 
45 Huomatkaa. Sekä vehnä, että rikkaruohot elävät samasta voitelusta, joka tulee taivaasta. 

Molemmat niistä riemuitsevat siitä. Muistan tässä yhteydessä tuon tapauksen siellä ylhäällä 
Greens Millillä. Näin tuon näyn tulevan, ja siellä oli suuri maapallo, joka oli kokonaan äestetty. 
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Ja siellä kulki ensin kylväjä. Haluan pitää tämän teidän edessänne. Tarkatkaa mikä lähtee 
liikkeelle ensin, ja mikä sitten seuraa sitä. Ja, kun tämä mies lähti liikkeelle ympäri maan 
kylväen siementä, sitten Hänen jäljessään tuli mies, tummat vaatteet yllään, hiiviskellen Hänen 
jäljessään kylväen rikkaruohoja. Ja sitten, kun se oli tapahtunut, minä näin kummankin sadon 
tulevan esiin. Ja, kun ne kasvoivat, niin yksi oli vehnää ja toinen rikkaruohoa. Sitten tuli 
kuivuus, ja näytti siltä kuin molemmat niistä olisivat päät riipuksissa itkeneet sadetta. Sitten 
maan ylle nousi suuri pilvi ja se satoi. Ja vehnä nousi pystyyn ja sanoi: “Ylistys Herralle! 
Ylistys Herralle!” Ja rikkaruohot nousivat pystyyn ja huusivat: “Ylistys Herralle! Ylistys 
Herralle!” Samat tulokset, molemmat niistä olivat menehtymässä, molemmat olivat kuolemassa. 
Ja sitten vehnä kasvaa ja tulee janoiseksi. Ja koska se oli samalla pellolla, samassa puutarhassa, 
samassa paikassa, niin molemmat niistä kasvoivat samasta sateesta. 
46 Huomatkaa. Sama voiteleva vesi, joka kasvattaa vehnän, kasvattaa myös rikkaruohon. Sama 

Pyhä Henki, joka voitelee Seurakunnan, joka antaa heille halun pelastaa sieluja, joka antaa 
heille voiman suorittaa ihmeitä, se lankeaa väärille ja oikeille, tuo aivan sama Henki. Te ette voi 
tulkita sitä millään muulla tavalla ja sitten ymmärtää Matteuksen 24:24. Hän sanoi: “Tulee 
nousemaan vääriä kristuksia”, vääriä voideltuja, jotka ovat voidellut aidolla Hengellä, mutta he 
olisivat sen vääriä profeettoja, sen vääriä opettajia.  

Mikä saa miehen haluamaan olla väärä opettaja jostakin, joka on Totuus? No niin, me 
tulemme pääsemään pedon merkkiin muutaman minuutin kuluttua, ja te tulette näkemään, että 
se on kirkkokunta. Näettehän? Vääriä opettajia, vääriä voideltuja. Voideltuja kristuksia, mutta 
vääriä opettajia. Se on ainoa tapa miten te voitte nähdä sen. 
47 Aivan niin kuin se mitä tapahtui täällä jokin aika sitten. Voin kertoa sen, koska olemme 

yhteydessä ympäri maan. Eräänä päivänä keskustelin ystäväni kanssa, siellä minne tämä lähetys 
menee tänä aamuna, Arizonassa. Hän on sitrushedelmien kasvattaja. Ja hänellä oli siellä 
appelsiinipuu jossa kasvoi greippihedelmiä, sitruunoita, mandariineja, tangeloita, ja olen 
unohtanut kuinka monta erilaista hedelmää tuossa puussa oli. Ja minä sanoin tuolle miehelle: 
“Kuinka se on mahdollista? Minkälainen puu se on?” 

Hän sanoi: “Tuo puu itsessään on appelsiinipuu.” 

Sanoin: “Miksi siinä sitten on greippihedelmiä? Miksi siinä on sitruunoita?” 

Hän sanoi: “Ne on oksastettu siihen.” 

Sanoin: “Ymmärrän. No niin”, sanoin, “ensi vuonna, kun tuo puu tuottaa toisen 
hedelmäsadon, niin silloin se tulee tuottamaan ainoastaan appelsiineja. Jos se on appelsiinipuu, 
niin se tulee tuottamaan appelsiineja, eikö vain?” 

Hän sanoi: “Ei suinkaan! Jokainen oksastettu oksa tuottaa omaa kaltaistaan.” 

Sanoin, “Tarkoitatko, että sitruuna puun oksa tuottaa sitruunoita tuosta appelsiini puusta?” 

Hän sanoi: “Kyllä vaan!” 

“Entä tuottaako tuo greippihedelmäpuun oksa greippihedelmiä tuosta appelsiinipuusta?” 

Hän sanoi: “Kyllä. Se on tuon oksan luonne, joka on oksastettu siihen.” 

Sanoin: “Ylistys Jumalalle!” 

Hän sanoi: “Mitä sinä tarkoitat?” 

Sanoin: “Vielä yksi kysymys. Tuleeko tuo appelsiinipuu koskaan enää tuottamaan ap-
pelsiineja?” 
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Hän sanoi: “Kun se työntää esiin uuden oksan.” Kun se työntää esiin uuden oksan, ei silloin, 
kun oksa on oksastettu siihen. Mutta ne ovat kaikki sitrushedelmiä ja ne elävät sitruselämästä, 
joka on sitruspuussa. 
48 Sanoin: “Siinä se on teille! Metodisti tuottavat, joka kerta metodisteja! Baptisti tuottaa, joka 

kerta baptisteja! Katolinen tuottaa, joka kerta katolisia. Mutta Elävän Jumalan Seurakunta 
tuottaa Kristuksen juurista, Sanan, joka kerta, jos se milloinkaan työntää esiin sen oman oksan!” 
49 No niin, te voitte oksastaa sen sinne, näettehän? Kaikki greippihedelmät, sitruunat, 

mandariinit, tangelot, mitä tahansa sitrushedelmiä ne ovatkin, joka ainoa niistä voi elää tuossa 
puussa, mutta antaen väärän todistuksen tuosta puusta, kuitenkin eläen tuosta puusta. Näettekö 
te sen? Ne elävät ja menestyvät siitä aidosta elämästä, joka on tuossa puussa! No niin, siinä on 
Matt. 24:24. He elävät samasta elämästä, mutta he eivät olleet oikeita alusta alkaen. Ne antavat 
väärän todistuksen tuosta Puusta! Se on appelsiinipuu! Ja kuitenkin se on sitruspuu. Ja he 
sanovat: “Tämä seurakunta, tämä kirkkokunta todistaa Kristuksesta.” Niinkö, että heillä on 
väärä kaste, väärä todistus Sanasta ja, että he yrittävät sanoa Jumalan voiman olleen vain 
opetuslapsia varten?  

Jeesus itse sanoi: “Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa Evankeliumia jokaiselle 
oksalle, joka koskaan on tuleva esiin, jokaiselle oksalle tuossa puussa. Ja nämä merkit seuraavat 
aitoja oksia.” Kuinka kauan? Niin kauan kuin se on puu, niin kauan kuin se työntää esiin 
oksiaan, maailman loppuun asti. “Minun Nimessäni he ajavat ulos perkeleitä, puhuvat uusilla 
kielillä, nostavat ylös käärmeitä, juovat kuolettavia asioita, laskevat kätensä sairasten päälle ja 
ne tulevat terveiksi.” Näettekö hetken jossa me elämme? Näettekö mitä Jeesus sanoi?  
50 Muistakaa, että tämän tuli olla lopun ajalla, ei siellä aikaisemmin Wesleyn aikana. Nyt, 

lopunajalla tämän tuli tapahtua. Tarkatkaa nyt Kirjoituksia, antaa niiden todistaa. Jeesus sanoi: 
”Tutkikaa Kirjoituksia, sillä niissä te ajattelette (tai uskotte), että teillä on Iankaikkinen Elämä, 
ja Ne ovat Ne, jotka todistavat Minusta.” Toisin sanoen, jos tämä puu koskaan tuottaa oksan... 
“Minä olen Viinipuu, Puu; te olette oksia; hän, joka uskoo Minuun, on myös tekevä niitä tekoja, 
joita Minä teen.” Joh. 14:12. 
51 No niin, “Hän, joka pysyy Minussa, hän, joka oli Minun Juuressani alussa...” Se on syy 

miksi Jeesus oli sekä Daavidin Juuri että Jälkeläinen! Hän oli ennen Daavidia, Daavidissa, ja 
Daavidin jälkeen, sekä Daavidin Juuri että Jälkeläinen, Aamutähti, Saaronin Ruusu, Laakson 
Lilja, Alpha ja Omega, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Hänessä asuu Jumaluuden täyteys 
ruumiillisesti, Hän on Daavidin Juuri sekä Jälkeläinen. “Hän, joka on Valittu Elämä, ennalta 
määrätty Elämä, joka on Minussa (ja Hän on Sana alusta), kun hän tulee esiin, tulee hän 
kantamaan Minun hedelmiäni.” Joh. 14:12.  

Mutta muut tulevat elämään samasta Elämästä, kutsuen itseään kristityiksi ja uskovaisiksi. 
Eivät kaikki, jotka sanovat, “Herra, Herra”, tule menemään sisälle.  

No niin, tämän tulee tapahtua ja tulla julki viimeisissä päivissä, kun Jumalan salaisuudet 
ovat päättyneet (niin kuin tulemme siihen hieman myöhemmin).  
52 Nämä puut, todellinen viinipuu ja väärä viinipuu... Te olette monia vuosia kuulleet minun 

saarnaavan siitä, kuinka ne ovat kasvaneet yhdessä. Olen sovelluttanut sen yksilöihin, ja 
näyttänyt kuinka se alkoi Kainista ja Aabelista, noista kahdesta viinipuusta, jotka kohtasivat 
alttarin luona, molemmat niistä uskonnollisia, molemmat niistä voideltuja, molemmat niistä 
haluten elämää ja palvoen samaa Jumalaa... Ja yksi hyljättiin ja toinen otettiin vastaan.  

Ja ainoa tapa miten tuo, joka otettiin vastaan voi tehdä mitään erilaista kuin hänen veljensä, 
oli se, että se oli paljastettu hänelle, sillä Raamattu sanoo: “ Uskon kautta, Hebr. 11. luku, 
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“Uskon kautta Aabel uhrasi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, josta Jumala todisti, että hän 
oli vanhurskas.” 

Jeesus sanoi, että se oli hengellinen ilmestys siitä, kuka Hän oli! “Kenen ihmiset sanovat 
Minun, Ihmisen Pojan olevan?” 

Hän sanoi, Pietari sanoi, “Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika.” 

“Siunattu olet sinä, Simon -- Simon, Joonaan poika; liha ja veri ei ole tätä sinulle paljas-
tanut; vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut sen. Ja tälle kalliolle Minä tulen 
rakentamaan Seurakuntani.” Mille kalliolle? todelliselle Sanan ilmestykselle! Siinä on jälleen 
todellinen Viinipuu. “Aabel, uskon kautta...” 

Te sanotte: “Se ei ollut ilmestys.”  
53 Mitä on usko? Usko on jotakin, mikä on paljastettu teille, jotakin mitä ei vielä ole, mutta te 

uskotte, että se tulee olemaan. Usko on ilmestys Jumalan tahdosta. Niinpä se on ilmestyksen 
kautta! 
54 Ja seurakunnat tänään eivät edes usko hengelliseen ilmestykseen! He uskovat jonkun 

järjestelmän opettamiin uskon kappaleisiin! “Ilmestyksen kautta Aabel uhrasi Jumalalle 
paremman uhrin kuin Kain, josta Jumala todisti, että hän oli vanhurskas.” Aamen! Toivon 
teidän näkevän sen. Näettekö missä me elämme, näettekö tämän hetken? 

Puhuin hiljattain erään kristityn oppineen ja herrasmiehen kanssa. Hän sanoi: “Herra 
Branham, me hylkäämme kaikki ilmestykset.” 
55 Sanoin: “Silloin teidän täytyy hylätä Jeesus Kristus, sillä Hän on Jumalan ilmestys, Jumala 

paljastettuna inhimillisessä lihassa.” Ellette voi nähdä sitä, te olette kadotettu! Jeesus sanoi: 
“Ellette te usko, että Minä olen Hän, te tulette kuolemaan synneissänne.” Hän on Jumalan 
ilmestys, Jumalan Henki paljastettuna inhimillisessä muodossa. Jos te ette voi uskoa sitä, te 
olette kadotettuja. Jos teette Hänet kolmanneksi persoonaksi, toiseksi persoonaksi, tai miksi 
tahansa persoonaksi Jumalan ohella, te olette kadotettuja. “Ellette te usko, että Minä olen Hän, 
te tulette kuolemaan synneissänne.” Ilmestys! 
56 Ei ihme, etteivät he voineet nähdä Häntä. “Kukaan ei voi tulla luokseni, ellei Minun Isäni 

vedä häntä. Ja kaikki, jotka Isä on antanut Minulle (juurissa), tulee tulemaan Minulle.” 
Näettekö? Ymmärrättekö sitä? Oi kuinka meidän tulisikaan rakastaa Häntä, palvoa Häntä, 
ylistää Häntä, nähdessämme Hengen hedelmän viimeisissä päivissä Morsiuspuussa kypsyvän 
ajan huipulla. 
57 Todellisella viinipuulla ja väärällä viinipuulla oli molemmilla sama voitelu. Vesi lankesi 

kummankin niiden ylle. Ei ihme, että Hän varoitti meitä siitä, että se pettäisi Valitutkin, jos se 
olisi mahdollista. 
58 Huomatkaa. Ne näyttävät samanlaisilta; ne ovat samalla tavalla voideltuja. Mutta 

huomatkaa: “Heidän hedelmistään...” Kuinta te tiedätte sen? 

Kuinka te tiedätte, että se ei ole appelsiinipuu? Koska se tuottaa greippihedelmiä. Oksassa ei 
ole vikaa, se elää puussa, mutta se tuottaa greippihedelmiä. Se ei ole ensimmäisen kaltainen.  

Ja, jos seurakunta sanoo, että he uskovat Jeesuksen Kristuksen olevan saman eilen, tänään ja 
iankaikkisesti, ja kieltää Hänen Voimansa, kieltää Hänen tekonsa, kieltää Hänen Sanansa... 
Seurakunta, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, tulee tekemään Jeesuksen Kristuksen tekoja, 
sillä on Jeesuksen Kristuksen Elämä. Huolimatta siitä, että elämä virtaa siihen, jos sitä ei ole 
ennalta määrätty juurista alkaen, se tulee, joka kerta tuottamaan greippihedelmiä tai jotakin 
erilaista! Mutta, jos se on ennalta määrätty elämä juurissa, se tulee tuottamaan Jeesusta Kristusta 
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samana eilen, tänään ja iankaikkisesti, jos se on Sana, joka tulee ylös Juuresta. Hän on Juuri, 
ajan alku. 
59 Huomatkaa. Mutta se mitä he tuottavat kertoo teille eron. “Heidän hedelmistään”, Jeesus 

sanoi, “te tunnette heidät.” Viinirypäleitä ei kerätä ohdakkeista, vaikka tuo ohdake olisikin 
viinipuussa. Se voisi olla mahdollista, mutta hedelmästä se voidaan erottaa.  

Mikä on hedelmä? Se on Sana, hedelmä ajankohdalle; se on mitä se on, heidän opetuksensa. 
Minkä opettaminen? Ajankohdan opettaminen, mikä aika se on. Ihmistekoinen oppi, 
kirkkokunnallinen oppi, vai Jumalan Sana ajankohtaa varten.  

Aika kuluu niin nopeasti, ja me voisimme pysytellä siinä pitkän aikaa, mutta olen varma, 
että te, jotka olette täällä läsnä, ja olen varma, että te ympäri maan, voitte nähdä mitä minä 
yritän kertoa teille, sillä meillä ei ole liian paljon enempää aikaa viipyä siinä. 
60 Mutta te voitte nähdä, että voitelu tulee väärien ylle, väärien opettajien ylle, ja saa heidät 

tekemään tarkalleen sitä, mitä Jumala käski heidän olla tekemättä; mutta he tekevät sen, joka 
tapauksessa. Miksi? He eivät voi auttaa sitä! Kuinka voisi ohdake olla mitään muuta kuin 
ohdake? Ei väliä, kuinka paljon hyvää sadetta on pirskoteltu sen päälle, sen täytyy olla ohdake. 
Siitä syystä Jeesus sanoi, että “he tulisivat olemaan niin lähellä, että se pettäisi jopa Valitunkin”, 
joka on juurissa, “jos se olisi mahdollista”. Mutta se ei ole mahdollista. Vehnä ei voi tehdä 
mitään muuta kuin tuottaa vehnää; se on kaikki mitä se voi tuottaa. 
61 Muistakaa, Jumala ei ole organisaation alullepanija. Perkele on organisaation alullepanija. 

Olen todistanut sen Sanalla edestakaisin ja uudelleen ja uudelleen, eikä minun tarvitse mennä 
siihen tänä aamuna. Me tiedämme, että Jumala ei koskaan organisoinut ihmisiä yhteen sillä 
tavalla. Kului satoja vuosia viimeisen opetuslapsen kuoleman jälkeen, ennen kuin heillä oli 
ensimmäinen organisaatio. Sen on aina todistettu epäonnistuneen. Jos niin ei ole, niin miksi me 
emme ole yhdessä rakkaudessa tänään, metodistit, baptistit, presbyteerit, katoliset ja kaikki 
muut? Miksi eivät Jumalan teot seuraa meitä ja jokainen seurakunta ole samalla Sanalla? Nuo 
asiat, jotka erottavat miehet veljeydestä... Me olemme kauempana Jumalasta kuin koskaan 
ennen, seurakunnista puhuttaessa. 
62 No niin, meille on kerrottu, että “kaikki vanhat asiat tapahtuivat esimerkiksi meille, meidän 

opetukseksemme, nuhtelemista ja kehottamista varten”; niin että kaikki Vanhan Testamentin 
vanhat asiat tapahtuivat varjokuviksi, niin että me näkisimme mitä Uudessa Testamentissa olisi 
meidän päivinämme.  

Aivan kuten, jos te ette olisi koskaan nähneet kättänne, ja sitten te näkisitte siitä varjon 
seinällä, jossa näkyisi viisi sormea, ja jos te liikutatte kättänne, joka on positiivi, tuota negatiivia 
kohden, niin sen täytyy tulla viideksi sormeksi. Kuten Raamattu kertoo meille, että “Vanha 
Testamentti on varjo, esikuva tulevista asioista, ei itse asia, joka on, vaan se on varjo, esikuva 
tulevista asioista.” 
63 Menkäämme taaksepäin ja nähkäämme josko tätä asiaa koskaan oli missään toisessa ajan-

jaksossa. Oletteko halukkaat siihen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Niin, että me tulemme 
tietämään, että Sana todistaa tämän, eikä joku miehen idea tai teoria. Minä en välitä kuka hän 
on, kuka tahansa mies, minä itse, tai kuka tahansa muu, “jos hän ei puhu Lain ja Profeettojen 
mukaisesti, niin hänessä ei ole Valoa itsessään.” Näettekö? Se on mitä Raamattu sanoi. “Olkoon 
jokaisen miehen sana valhe ja Minun totta”, huolimatta siitä kuka se on. 
64 No niin, menkäämme taaksepäin ja nähkäämme onko tällaista koskaan tapahtunut näyttä-

mään meille esimerkkiä.  

Menkäämme 2 Mooseksen kirjaan ja katsokaamme henkilökuvaa nimeltään Mooses, joka 
oli voideltu profeetta, Jumalan lähettämä, Jumalan Sanan ja Jumalan tahdon kanssa hänen 
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sukupolveaan varten. Koska Jumalan Sana aina on jatkuvuudessa, Hän sanoi ettei “Hän tekisi 
mitään ennen kuin Hän paljastaisi sen Hänen profeetoillensa ensin”. Vasta sitten Hän teki sen. 

No niin, Hän ei voi valehdella. Hän ei voi valehdella ja olla Jumala. Ei koskaan! Hänen 
täytyy pysyä totuudellisena. Hänessä ei ole mitään valhetta. Hän on…  

Eikä Hän voi muuttaa sitä. Jos Hän tekee niin, silloin Hän ei ole Jumala, koska Hän teki 
virheen. Hänen täytyy olla ääretön. Ja ääretön ei voi tehdä virhettä. Näettehän? Niinpä se mitä 
Jumala milloinkaan sanoo, on iankaikkisesti oikein. Ja Hän lupasi sen. Niinpä tarkatkaa. 
Raamatussa ei ole yhtään paikkaa, joka ei seuraisi jatkuvuudessa sen kanssa. 
65 Jumala oli luvannut Aabrahamille, että hänen siemenensä tulisi olemaan muukalaisena 

vieraassa maassa neljäsataa vuotta ja sitten Hän toisi heidät ulos väkevyyden ja voiman suurella 
kädellä, näyttäen Hänen merkkinsä ja ihmeensä ihmisten keskuudessa, joiden kanssa he asuivat. 
Lupauksen aika lähestyi. Ihmiset olivat unohtaneet sen. Heillä oli fariseuksia ja saddukeuksia ja 
niin edespäin, kirkkokuntia; mutta yhtäkkiä tuli Jumala mukaan, tullen kaikkien niiden 
ulkopuolelta. Jumala ei milloinkaan, minään aikana, koskaan kutsunut profeettaa 
kirkkokunnasta. Ei, hän olisi niin väännetty, ettei hän voisi tehdä sitä. Hänen täytyisi pysyä tuon 
kirkkokunnan kanssa.  
66 Mooses, Jumalan lähettämä mies, Jumalan Sanan kanssa. Ja ollessaan matkalla viemässä 

Israelia luvattuun maahan, tarkalleen Jumalan käskyn mukaisesti, hän kohtasi toisen profeetan, 
toisen voidellun, jolla oli aito, saman Pyhän Hengen voitelu, joka oli Mooseksen yllä. Se on 
totta, hän oli profeetta. Pyhä Henki oli tämän miehen yllä. Hänen nimensä oli Bileam. Me 
olemme kaikki tuttuja hänen kanssaan. Nuo asiat, joita tuo mies sanoi 2800 vuotta sitten, yhä 
tapahtuvat. “Sinä olet kuin yksisarvinen, oi Israel. Kuka tahansa, joka siunaa sinua, tulee 
olemaan siunattu; kuka tahansa, joka kiroaa sinua, tulee olemaan kirottu. Sinä olet voima ja 
väkevyys. Kuinka vanhurskaat ovatkaan sinun telttasi, oi Jaakob.” Näettekö, hän ei voinut 
auttaa itseään. Hän tuli sinne sydämessään tarkoitus kirota nuo ihmiset. 
67 Oh, te väärät opettajat, jotka olette kuunnelleet näitä nauhoja kaikki nämä vuodet ja nähneet 

Jumalan vahvistavan tarkalleen sen, mitä Hän on sanonut, ja te istutte työhuoneessanne ja 
tiedätte, että se on Totuus, ja kirkkokuntanne eroavaisuuden vuoksi te kiistätte ne, ja kerrotte 
ihmisillenne, että ne eivät ole niin! Voi teitä! Teidän aikanne on lähes käsillä! 
68 Bileam, hän oli voideltu samalla Hengellä, joka oli Mooseksen yllä. Mikä oli erona? 

Mooseksen opetus oli täydellinen! Raamattu sanoo täällä 2. Pietarin kirjeessä, että se oli 
Bileamin opetus, jonka Israel vastaanotti, ja jota Jumala ei koskaan antanut anteeksi, se oli 
anteeksiantamaton synti! Yksikään heistä ei pelastunut! Vaikka he olivatkin tulleet ulos Jumalan 
siunausten alaisena ja nähneet Jumalan käden liikkuvan tämän väkevän profeetan kautta, ja 
nähneet Jumalan vahvistavan sen tarkalleen, ja koska toinen profeetta tuli sisälle vastakkaisen 
opetuksen kanssa, kiistäen sen mitä Mooses sanoi, ja yrittäen todistaa ihmisille, että Mooses oli 
väärässä. Ja Daatan, Koora ja monet heistä olivat yhtä mieltä hänen kanssaan, ja opettivat 
Israelin lapsia harjoittamaan haureuksia, seuraamaan hänen organisaatiotaan, että “me olemme 
kaikki samoja”.  

“Olemme me sitten metodisteja, baptisteja, presbyteerejä, helluntailaisia tai mitä tahansa, 
me olemme kaikki yhtä.”  
69 Me emme ole yhtä! Me olemme erotettuja ihmisiä, pyhiä Herralle, omistautuneet Sanalle ja 

Jumalan Hengelle, kantaaksemme Hänen tämän päivän lupauksensa hedelmää. Ja te ette ole 
heistä! Tiedän, että se on hirveän voimakasta, mutta se on kaikesta huolimatta Totuus. Me 
olemme omistautuneet palvelukseen näissä viimeisissä päivissä. “Tulkaa ulos sen keskuudesta.” 



12                        VOIDELLUT LOPUNAJALLA  
 

70 No niin, se oli “Bileamin opetus”, Ei Bileamin profetia. Se oli kunnossa: Se oli Jumala! 
Kuinka monet uskovat sen? Bileamin profetia oli tarkalleen oikein, koska hän ei voinut puhua 
mitään muuta. Jumalan voitelu ei puhuisi mitään muuta. Ja Jumala vahvisti sen todistamalla 
että, se oli Totuus. Mutta se oli Bileamin opetus.  
71 No niin, verratkaa sitä Matteus 24:24:n kanssa. He ovat voideltuja, mutta heidän 

opetuksensa on väärä, kolminaisuuksia ja kaikkia senkaltaisia asioita. Se on väärin, antikristus!  

Toivon etten loukkaa tunteitanne niin, että käännätte nuo puhelinkuuntelulaitteet pois päältä 
ja lähdette ulos. Istukaa vain hiljaa, ja katsokaamme tuleeko Pyhä Henki paljastamaan ja 
todistamaan sen meille. Te sanotte: “Mutta minä...” Mitä tahansa te uskotte, istukaa vain hiljaa 
ja kuunnelkaa, ja pyytäkää Jumalaa avaamaan sydämenne, ja sitten te tulette näkemään oletteko 
te orjantappura tai ohdake, tai missä te seisotte. Ymmärrättekö? 
72 Jopa Juudas oli “ennalta määrätty tuomioon”. Seisoessaan siellä Jeesuksen edessä, Jeesus 

sanoi hänelle: ”Sinä se olet! Mitä tuletkin tekemään, mitä tahansa sinun täytyykin tehdä, mene 
ja tee se nopeasti.” Hän tiesi mitä hän oli tekemässä, että hän noista kolmestakymmenestä 
hopearahasta ja suosiosta myi Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän oli yksi Hänen 
opetuslapsistansa, ja Jeesus kutsui häntä “ystäväksensä”, hän oli seurakunnan rahastonhoitaja. 
Raamattu sanoo, että hän oli “syntynyt kadotuksen pojaksi”, aivan samoin kuin Jeesus oli 
syntynyt Jumalan Pojaksi. “Pettäisi jopa valitut, jos se olisi mahdollista.” 
73 Huomatkaa nyt tarkasti tutkiessamme eteenpäin. Me otamme toisen esimerkin Kuningasten 

Kirjasta. Siellä oli profeetta ja hänen nimensä oli Miika. Hän oli Imlan poika ja hän oli 
profeetta. Se hän oli.  

Ja siellä oli toinenkin profeetta, voideltujen, profeettojen organisaation pää. Raamattu sanoo, 
että he olivat profeettoja, aivan samoin kuin se sanoo, että Bileam oli profeetta, he olivat 
voideltuja.  

Ja siellä oli yksi heistä, jonka nimi oli Miika, joka oli Jumalan voitelema ja Jumalan 
lähettämä Jumalan Sanan kanssa.  

Siellä oli eräs Sidkia, joka ajatteli olevansa Jumalan lähettämä. Hän oli Jumalan voitelema, 
mutta hänen opetuksensa oli vastoin Jumalan Sanaa. “Vääriä kristuksia nousee, näyttäen suuria 
merkkejä, ja pettävät Valitutkin, jos mahdollista.” 
74 Huomatkaa. Molemmat heistä olivat voideltuja. No niin, kuinka voitte erottaa, kumpi on 

oikea ja kumpi väärä? Tarkatkaa mitä Sana lupasi Ahabille. Häntä ennen oli ollut profeetta Elia, 
yksi suurimmista ajanjakson profeetoista, joka oli vahvistettu profeetta. Tuo vahvistettu 
profeetta oli sanonut, että sen vuoksi, koska Ahab oli tehnyt tämän pahan, ottanut Naabotin 
elämän, tulisivat koirat nuolemaan hänen verensä, ja, että koirat tulisivat syömään Iisebelin, ja 
hänen ruumiinsa tulisi lannaksi pellolle. No niin, kuinka te voitte siunata, mitä Jumala on 
kironnut? Tai kuinka te voitte kirota, niin kuin Bileam sanoi, sitä minkä Jumala on siunannut? 
Näettekö?  

Mutta nämä profeetat olivat vilpittömiä. Ilman epäilystä he olivat hyviä miehiä, kunniallisia 
miehiä, sillä ollakseen profeetta Israelissa, tai edes israelilainen, teidän täytyi olla kunniallinen. 
Jos ette olleet, niin teidät kivitettiin. He olivat kunniallisia miehiä. He olivat älykkäitä miehiä. 
He olivat koulutettuja miehiä. He olivat Ahabin valitsemia kansakunnasta. (Näetkö sen, sisar 
Wright?) Kansakunnasta valittuja, tarkoitukseen hyvin soveltuvia. 
75 Ja nyt, kun Miika näki näkynsä, hän tiesi sydämessään, mitä Sana oli sanonut, mutta hän 

halusi nähdä mitä se Henki, joka oli hänessä, tulisi sanomaan. Niinpä he sanoivat hänelle: “Sano 
sinä sama asia minkä nämä toisetkin profeetat sanovat. Ja, kun teet niin, tulemme me ilman 
epäilystäkään ottamaan sinut jälleen yhteyteemme.” Näettekö? “Me teemme sinut yhdeksi 
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meistä. Me tulemme ottamaan sinut takaisin kirkkokuntaamme. Me tiedämme, että sinä olet 
profeetta, mutta sinä aina sanot asioita, jotka ovat kiroukseksi. Sinä aina kiroat Ahabia. Nyt 
Sidkia, tuo päämies, paavi, tai mikä hän olikin, hän on siunannut Ahabin ja sanonut: ‘Mene ja 
tee se.’ Sano sinä nyt sama asia Miika. Sinähän olet vain köyhä kaveri, ja sinulla tuskin on edes 
seurakuntaa. Ja näillä kavereilla on miljoonia. Koko kansa on heidän puolellaan. Sano nyt sinä 
samoin kuin hekin. Katsokin, että teet niin, ja sinä tulet syömään maan rikkauksista.” He 
puhuivat väärälle miehelle! 
76 Mitä, jos he olisivat sanoneet, “Löydätkö mitään vikaa Sidkiassa, Miika?” “En!” “Oletko 

koskaan saanut häntä kiinni synnistä?” “En!” “Oletko kuullut hänen kiroavan ketään?” “En!” 
“Oletko nähnyt häntä humalassa?” “En!” “Voitko kiistää, että hän on oppinut?” “En!” “Uskotko 
hänen tohtorinarvonsa olevan väärän?” “En!”  

Uskotko, että hänen Ph.D:nsä on kunnossa?” 

“Varmasti, hän on saanut sen Sanhedrinin neuvostolta, arvelen sen olevan kunnossa.” 

“Hyvä on sitten, miksi sinä et liity yhteen hänen kanssaan?” 

“Koska hän on poissa Sanasta!” 
77 “No niin, meillä tulee sitten olemaan loppunäytös siitä”, kuten Eliakin, tuo profeetta, joka oli 

ollut ennen sitä. Ja, jos te olette Jumalan lapsi, te tulette pysymään tämän Raamatun Profeetan 
kanssa! Se on Sana. Huomatkaa tuo hetki, tuo ajankohta.  
78 Mitä, jos Sidkia olisi sanonut: “Oh, minä tiedän profeetan sanoneen sen, mutta se on tulevaa 

sukupolvea varten; se on kaukana tulevaisuudessa.” 

Hän sanoi: “Odottakaa kunnes näen näyn Jumalalta, ja sitten minä tulen kertomaan teille.” 

“Sanoivat: “Tuletko sinä sitten sanomaan saman asian?” 

Hän sanoi: “Minä tulen sanomaan vain mitä Jumala sanoo, enkä mitään muuta, ei mitään 
enempää. Minä en voi lisätä yhtä sanaa siihen tai ottaa yhtä sanaa pois siitä.”  

Niinpä, kun hän oli rukouksessa tuona yönä, tuli Herra hänen luokseen näyssä. Seuraavana 
aamuna mennessään ulos, hän sanoi… Siellä on kaksi profeettaa!  
79 Suurin mies kansakunnassa, sotilasvallan ja kansakunnan silmissä oli Sidkia. Hän oli 

kuninkaan asettama pääprofeetta. Hän oli kaikkien muiden organisaation profeettojen pää. 
Hänen organisaationsa oli tehnyt hänet heidän kaikkien pääksi. Hän oli mahdollisesti parhaiten 
lukenut, parhaiten koulutettu, ja sopivin tuohon virkaan. Ja hän oli Pyhän Hengen voitelema, 
sillä häntä kutsutaan profeetaksi. Varmasti. Eikä hän ollut vain tavallinen profeetta, hän oli 
heprealaisprofeetta. Tarkatkaa nyt häntä. 
80 Sidkia sanoi, “Herra puhui minulle sanoen, ‘Tee Minulle nämä kaksi rautasarvea”, 

symboliksi, profeetta tavallisesti käyttää symboleita. “Hän sanoi, ‘Valmista nämä rautasarvet.’ 
Pyhä Henki sanoi minulle, ‘Ota nämä...’ Voitelu, joka siunasi minua (Älkää ajatelko, että se on 
pilkkaamista, mutta saadaksemme asian selville.) - Pyhä Henki, joka puhui kielillä minun 
kauttani, tuo Yksi, joka on vahvistanut minut, Hän sanoi, ‘Ota nämä sarvet ja sano kuninkaalle, 
että hän tulee täten ajamaan syyrialaiset ulos maasta. Ja Minä tulen antamaan hänelle takaisin 
maan, joka todellisuudessa kuuluu Israelille, seurakunnalle.’” Veljet, se oli kovasti 
fundamentaalista, aivan kuten Bileamkin oli. 

Bileam oli aivan yhtä oikeassa, fundamentaalisesti puhuen, kuin Mooseskin oli. Jumalan 
täydellinen luku on seitsemän. Ja Bileam sanoi, “Rakentakaa minulle seitsemän alttaria - 
seitsemän puhdasta uhrieläintä, seitsemän härkää ja seitsemän oinasta.” 
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Se puhui Jumalan Pojan tulemisesta. Fundamentaalisesti hän oli aivan yhtä oikeassa kuin 
kuka tahansa heistä. 
81 Ja tässä on Sidkia aivan yhtä fundamentaalisesti oikeassa. “Sillä tämä maa kuuluu meille.

 Nuo syyrialaiset ja filistealaiset siellä täyttävät lastensa vatsat ja niin edespäin, ollen meidän 
vihollisiamme, sillä ruualla jota ilman meidän lapsemme joutuvat olemaan, vaikka Jumala antoi 
meille tämän maan!” Veljet, se oli hyvin järkeilty. Arvelen hänen voineen kirkua sen siellä 
Israelin edessä, ja he voivat huutaa aivan niin lujaa kuin vain voivat. No niin, minä puhun nyt 
tästä päivästä. Toivon teidän seuraavan mukana. Kaikki kirkuminen ja huutaminen... 
82 Muistatteko Daavidia viime sunnuntaina? Näettehän? Te siellä puhelinyhteyksissä, jos ette 

saaneet viime sunnuntain sanomaa, niin olkaa varmat, että saatte sen. Yrittää tehdä Jumalalle 
palvelus ilman, että on määrätty tekemään sitä. Se on vilpitöntä ja hyvää, mutta Jumala ei 
missään tapauksessa vastaanota sitä. 
83 Nyt tässä oli Sidkia, ajatellen olevansa oikeassa. Miika sanoi, “Sallikaa minun kysyä 

Jumalalta.” Niinpä hän tuli sinne seuraavana aamuna NÄIN SANOO HERRAN kanssa. Hän 
tarkisti näkynsä Sanan kanssa. 
84 Nyt, jos hän olisi sanonut Sidkialle, “Tiedätkö sinä mitä Raamatun profeetta täällä sanoo 

tapahtuvan tälle kaverille?” 
85 “Ei kuitenkaan tällä kerralla, koska tämä mies on kunniallinen mies. Hän yrittää (älkää 

jättäkö ymmärtämättä tätä) - hän yrittää antaa seurakunnalle takaisin ne asiat, jotka kuuluvat 
seurakunnalle. Hän yrittää antaa sille sen omaisuuden takaisin.” Ei Hengellisiä asioita; jos niin 
olisi ollut, hän olisi ravistellut koko tuota kansakuntaa, niin kuin Eliakin teki, mutta hän yritti 
antaa heille materialistisia asioita. “Meillä on paljon omaisuutta. Me olemme suuri organisaatio. 
Me kuulumme siihen. Me ja kaikki te ihmiset, teidän protestanttien tulisi liittyä yhteen meidän 
kanssamme.” Me tulemme siihen hetken kuluttua. “Mehän olemme, joka tapauksessa kaikki 
veljiä ja sisaria.” Niin ei ole! Niin ei ole koskaan ollut eikä koskaan tule olemaan todellisen 
aidon Jumalan seurakunnan kanssa. Niin ei voi olla! 
86 Huomatkaa, hän näki näyn, ja niinpä hän sanoi, “Jumala puhui minulle.” Katsokaahan nyt, 

tuo mies oli vilpitön. Hän sanoi, “Jumala sanoi, ‘Valmista nämä sarvet ja mene kuninkaan eteen 
ja puske länttä kohden’ (tai missä suunnassa tuo maa olikin heidän olinpaikastaan katsottuna)... 
’Puske ja se tulee olemaan NÄIN SANOO HERRA, hän on saavuttava voiton ja palaava 
takaisin, seurakunta on voittava.’” He tulisivat ajamaan heidät ulos maasta. Se oli hyvin lähellä 
oikeata, eikö ollutkin? Mikä oli vikana? Tässä tulee alas Miika. He sanovat, “No niin, anna sinä 
oma profetiasi.” 
87 Hän sanoi, “Menkää vain! Mutta minä näin Israelin hajotettuna kuin lampaat joilla ei ole 

paimenta.” Huh! Tarkalleen päinvastoin. 
88 No niin, te olette seurakunta. Kumpi on nyt oikeassa? Molemmat heistä ovat profeettoja. 

Ainoa tapa, miten voitte kertoa eron heidän välillään, on tarkistaa se Sanalla. 

He sanoivat, “Kuinka sinä sait tämän?” 

Hän vastasi, “Minä näin Jumalan istuvan valtaistuimellansa. Ja minä näin koko neuvoston 
Hänen ympärillään.” 
89 Nyt muistakaa, että Sidkia oli myös juuri sanonut nähneensä Jumalan samassa Hengessä. 

“Minä näin Jumalan. Hän käski minua valmistamaan nämä rautasarvet. Mene sinne ja puske tuo 
kansa ulos täältä, sillä tämä kuuluu meille. Muilla ei ole oikeutta siihen.” He olisivat tehneet 
niin, jos he olisivat pysyneet oikein Jumalan kanssa, heillä olisi ollut se, mutta he olivat menneet 
pois Jumalasta. Sillä tavalla seurakunta, organisaatio on. Sillä on oikeus näihin asioihin, mutta 
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teidät on petetty pois siitä, koska te olette menneet pois Jumalan Sanasta ja Jumalan Hengestä, 
Voitelusta, joka vahvistaa ajankohdalle kuuluvan Sanan. Älkää nyt epäonnistuko tämän 
sanoman käsittämisessä. 
90 Huomatkaa mitä tapahtui nyt. Miika sanoi, “Minä näin Jumalan istumassa valtaistuimella 

Taivaassa. Hänen neuvostonsa oli kokoontunut Hänen ympärilleen. Hän sanoi, ‘Kenet me 
voimme lähettää alas pettämään Ahab, niin että Elian, Minun vahvistetun profeettani sanat 
toteutuvat. Minä puhuin, että hän tulisi. Ja Elialla oli Minun Sanani! Ja taivaat ja maa tulevat 
katoamaan, mutta Minun Sanani eivät tule epäonnistumaan, Minä en välitä siitä kuinka 
nykyaikaisiksi he tulevat, kuinka hyviksi he tulevat, tai kuinka koulutetuiksi he tulevat, tai 
kuinka suuria he ovat, Minun Sanani eivät koskaan petä!’” Ja valehteleva henki tuli helvetistä, 
lankesi polvilleen ja sanoi, “Jos annat minulle luvan, niin minä voin antaa heille voiteluni, joka 
saa heidät tekemään minkälaisia merkkejä tai ihmeitä tahansa, kunhan vain saan heidät pois 
Sanasta. Hän ei tule edes tietämään, että se on Sinun Sanasi. Hän tulee jättämään Sen huomioon 
ottamatta kansansuosion vuoksi. 

(Veljet, ajat eivät ole muuttuneet! Veli Neville, se on totta. Muistakaa, se on totta!) Minä 
tulen menemään hänen ylleen, ja saan hänet tekemään saman asian kuin loputkin heistä tekevät. 
Minä panen hänet profetoimaan ja; kertomaan valheen.’” Kuinka se saattoi olla valhe? Koska se 
oli vastoin Sanaa. 
91 Ottakaa mikä tahansa näistä vääristä kasteista, väärästä siitä-ja-siitä-ja-siitä, minä en välitä 

kuinka todelliselta se kuulostaa, kuinka paljon he yrittävät jäljitellä, se on valhe, jos se on 
vastoin Jumalan Sanaa, joka on tätä hetkeä varten! Niin se on tarkalleen! Te sanotte, “Hyvä on, 
me teimme näin, ja me teimme näin; ja meidän seurakuntamme on tällä tavalla, ja...” Minä en 
välitä mitä se on; jos se on vastoin kirjoitettua Sanaa, joka on tätä hetkeä varten, se on valhe! 
Jumalalla ei tule olemaan mitään tekemistä sen kanssa. Ei väliä kuinka vilpittömältä, kuinka 
koulutetulta, kuinka älykkäältä, kuinka todelliselta se kuulostaa, kuinka järkevältä se kuulostaa, 
jos se on vastoin Sanaa, joka on tätä hetkeä varten... Me tulemme menemään siihen hieman sy-
vemmälle muutamassa minuutissa, jos aika sallii meidän tehdä niin. Jos emme, niin me otamme 
sen esiin jälleen tänä iltana. 
92 Huomatkaa! Hän oli epäilemättä vilpitön ja hyvä mies. Miika sanoi hänelle (ei suoraan 

vasten kasvoja, vaan toisilla sanoilla), ”Sinä olet valehtelevan hengen voitelema.” Eikö se olisi 
jotakin sanottavaksi piispalle? Mutta hän teki sen! 
93 Ja niinpä tämä piispa tuli hänen luokseen ja sanoi, “Sinulla ei tule enää koskaan olemaan 

yhteyttä kanssamme!” ja hän löi häntä kasvoihin ja sanoi, “Sinä tiedät, että minä olen 
vahvistettu mies. Minun seurakuntani asetti minut pääkseen. Jumalan ihmiset tekivät minusta 
tämän yleisellä äänestyksellä. Minun organisaationi teki minusta tämän. Jumala antoi meille 
tämän maan, ja Hänen tarkoituksensa on, että se kuuluu meille! Ja minulla on NÄIN SANOO 
HERRA.” Hän löi häntä ja sanoi, “Mitä tietä Jumalan Henki meni, kun se jätti minut?” 
94 Miika sanoi, “Sinä tulet näkemään sen yhtenä näistä päivistä, kun Kalifornia on 

merenpohjassa”, on paljon näitä asioita. Näettekö? “Sinä tulet näkemään mitä tietä se meni, kun 
istut sisimmässä vankeudessa.” 
95 No niin, Ahab, mitä sinä nyt sanot? “Minä uskon omaa profeettaani”, hän sanoi. Mitä, jos 

hän olisi tutkinut Sanaa? Katsokaahan, hän ei halunnut nähdä itseänsä kirottuna! Kuulkaa 
minua! Hän ei halunnut nähdä itseänsä kirottuna. Kukaan mies ei halua sitä. Ja minun 
organisaatiossa oleva veljeni, se on mikä on vikana sinun kanssasi! Sinä haluat ajatella, että olet 
oikeassa, vaikka tiedät sydämessäsi, että kastaessasi käyttämällä muotoa Isä, Poika, Pyhä Henki, 
sinä valehtelet! Te tiedätte sen sanoessanne noita asioita kuten alkuperäinen todiste ja kaikki 
senkaltaiset asiat, että te olette väärässä. Kuinka voisi alkuperäinen todiste olla kielillä 
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puhuminen, ja sitten puhua vastoin Jumalan lupausta tässä hetkessä? Kuinka se voi olla? Te ette 
halua kirousta ettehän? Mutta tässä se on kirjoitettu, niin se olkoon! Se on pedon merkki. Niin 
lähellä, että se tulisi pettämään Valitutkin, jos se olisi mahdollista. 
96 Heillä on jokainen merkki, jokainen ihme, he ovat voideltuja miehiä, he profetoivat, 

kaikenkaltaisia asioita tulee esiin, kaiken laatuisia merkkejä, kaiken laatuisia ihmeitä, kuinka te 
voitte nähdä eron? Tarkatkaa Sanaa, joka on tätä hetkeä varten. Se on miten näette eron. 
97 Tarkatkaa Moosesta, kuinka hän olisi voinut kertoa Bileamille, katsokaa Miikaa tässä ja 

kuinka me tiedämme hänen olleen oikeassa. Häntä ennen ollut Sana oli profetoinut sen 
Ahabille. Ja Sana on aikaisemmin profetoinut nämä organisaatiot tätä päivää varten, ja tämän 
kirouksen niiden ylle, ja ne asiat, jotka tulisivat tapahtumaan Hänen todellisen voidellun 
Seurakuntansa kautta - jolla tulee olemaan Sana, joka on Sana Morsian. Tässä me olemme! 
Tässä se on tänään aivan niin kuin se oli silloinkin. 
98 Raamattu sanoo, “Kahden tai kolmen todistajan suulla olkoon jokainen Sana vahvistettu.” 

Puhuin Bileamista ja Mooseksesta. Olen puhunut nyt Miikasta ja Sidkiasta. Nyt tulen antamaan 
yhden lisää, vaikka niitä olisikin satoja, mutta yksi lisää jotta olisi kolme todistajaa. Minulla on 
niitä kokonainen jono kirjoitettuna tänne, mutta säästääksemme aikaa... 
99 Jeremia, joka oli vahvistettu, oli hylkiö, mutta vahvistettu Jumalan profeetta. He vihasivat 

tuota miestä. He heittelivät häntä ylikypsillä hedelmillä ja tekivät kaikkea muuta, ja hän pani 
kirouksen heidän ylleen. Ja nuo asiat joita hän teki... Maaten siellä ulkona kyljellään, merkeiksi, 
että Israel oli väärässä. Jokainen profeetta, todellinen profeetta, joka milloinkaan on noussut 
esiin maailmassa, kirosi nuo seurakuntien kirkkokunnalliset organisaatiot. Kuinka muuttumaton 
Jumala voisi muuttaa sitä? 
100 Pyhä Henki on tämän hetken Profeetta. Hän vahvistaa Sanansa, toteuttaen Sen. Pyhä Henki 

oli Profeetta Mooseksen ajassa. Pyhä Henki oli Profeetta Miikan ajassa. Pyhä Henki, joka 
kirjoitti Sanan, tulee ja vahvistaa Sanan. 
101 No niin, mitä tapahtui Miikan aikana? Ahab tapettiin ja koirat nuolivat hänen verensä, 

Jumalan Sanan mukaisesti. “Oh, te väärät opettajat, niin sanoo Jumala, jonakin päivänä te tulette 
niittämään sitä mitä te kylvätte, te sokeat sokeiden johtajat! Minä en ole vihainen; minä vain 
kerron teille Totuuden. Ja minä en olisi sanonut tätä, ellei Pyhä Henki siellä ylhäällä huoneessa 
olisi sanonut, “Sano se sillä tavalla.” Olenko koskaan kertonut teille jotakin väärää... jotakin 
mitä Jumala ei olisi todistanut oikeaksi? Herätkää, veljeni, ennen kuin se on liian myöhäistä! 
102 Mutta sallikaa minun sanoa tämä. Kuinka voisi orjantappura herätä ja olla jotakin muuta, 

kun se oli ennalta määrätty olemaan sitä? Kuinka voisi Valittu olla näkemättä sitä? Koska teidät 
on valittu näkemään se. ”Kaikki, jotka Isä on antanut Minulle, ovat tuleva”, sanoi Jeesus, “mutta 
kukaan heistä ei voi tulla, ellei Hän antanut heitä minulle maailman perustamisesta alkaen, kun 
heidän nimensä pantiin Karitsan Elämän Kirjaan”, ei seurakunnan luetteloon, vaan Kirjaan, 
Karitsan Elämän Kirjaan. 
103 Huomatkaa! Jeremia astui esiin, ja hänet vahvistettiin ihmisten edessä, mutta kuitenkin he 

vihasivat häntä. 
104 Ja sitten hän meni ja valmisti ikeen, pani sen kaulaansa ja meni ihmisten eteen. 

He sanoivat, “Oh, me olemme suuri Jumalan kansa. Mehän olemme Israel! Me olemme 
uskollisia synagogallemme, me käymme siellä, joka sunnuntai, me uhraamme uhreja. Ja me 
maksamme kymmenyksemme. Kuinka voisi Nebukadnessar koskaan pitää Jumalan pyhiä 
esineitä?” Hah! Teidän syntinne ovat tehneet sen. 
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Jumala oli sanonut, “Jos te pidätte Minun käskyni, niin minä en tule tekemään tätä; mutta 
ellette, pidä, niin tämä on tuleva teille.” Se on tarkalleen oikein. Se on yhä sama. Pitäkää Hänen 
käskynsä, Hänen Sanansa tätä hetkeä varten, se mitä Hän on luvannut. 
105 Nyt huomatkaa. Jeremia, Jumalan tahdosta, vahvistettu profeetta, vaikkakin vihattu... Joka 

ainoa heistä oli vihattu päivinänsä. He tekivät niin outoja asioita vastoin tuon päivän 
kirkkokuntaa. Jokainen vihasi häntä, jopa kuningaskin. Niinpä hän pani ikeen kaulaansa ja 
sanoi, “NÄIN SANOO HERRA, he tulevat olemaan siellä seitsemänkymmentä vuotta.” Koska 
hänellä oli ymmärrys Jumalan Sanasta. Hän sanoi seitsemänkymmentä vuotta. 
106 Hananja, joka oli profeetta ihmisten keskuudessa, tuli ja otti ikeen Jeremian kaulasta ja särki 

sen. Haluten olla suuri pamppu ihmisten keskuudessa, näettekö, vaikka se puhui vastoin 
Jumalan Sanaa. Ja hän sanoi, “Kahdessa vuodessa he tulevat olemaan takaisin, näin sanoo 
Herra!” Kaksi voideltua profeettaa. Mitä heillä oli eroa? Yksi puhui Sanan ja toinen ei tehnyt 
sitä. 

Jeremia sanoi, “Aamen!” kaikkien vanhimpien, ja seurakunnan ja koko Israelin edessä. 
107 Näettekö, hän halusi osoittaa olevansa aivan yhtä suuri kuin Jeremiakin. “Tiedät hän, että he 

eivät, joka tapauksessa pidä sinusta, niinpä minä myös olen profeetta. Minä olen enemmän 
profeetta kuin sinä olet, koska sinä profetoit valhetta. Sinä sanot minulle, että Jumalan kansa 
joutuisi sellaiseen-ja-sellaiseen tilaan.” Se on mitä he sanovat tänään, mutta seurakuntana te 
tulette olemaan siellä, joka tapauksessa. Te olette kirouksella kirotut. Kaikki te seurakunnat, 
kirkkokunnat, jotka pidätte kiinni ihmisten perinnäissäännöstä Jumalan Sanan asemesta, te 
olette Jumalan kiroamat! 
108 Nyt huomatkaa, tässä hän tulee. Hananja nykäisee tämän ikeen, Jumalan symbolin pois 

hänen kaulastaan ja särkee sen ja sanoo, “Näin sanoo Herra, kaksi vuotta ja he tulevat olemaan 
takaisin.” Vain osoittaakseen kuka hän oli. “Minä olen se-ja-se.” Hän oli organisationaallinen 
profeetta. 
109 Jeremia oli erämaan mies, joka eli yksiksensä. Hän profetoi pahaa heitä vastaan koko ajan, 

koska he olivat pahoja. Ja tämä mies taas sanoi heille, “Oh, kaikki on kunnossa teidän 
kohdallanne niin kauan kuin te kuulutte... Niin kauan kuin te olette Israel, niin se on kaikki mitä 
tarvitaan. Jumala ei tule tekemään sitä teille. Minä tiedän, että jotakin pientä tulee tapahtumaan 
täällä, mutta älkää hätääntykö, älkää olko peloissanne.” Oi, veli, he yhä elävät tänään. “Älkää 
murehtiko, kaikki on hyvin. Kaikki on järjestyksessä. Me olemme seurakunta.” Älkää uskoko 
sellaista! Älkää tehkö sitä! 
110 Niinpä hän sanoi, ”Kaikki on hyvin. He ovat takaisin kahdessa vuodessa. Pieniä asioita 

tapahtuu; se ei ole mitään epätavallista; meillä on sellaista. Nebukadnessar vain tulee tänne, 
mutta meidän Jumalamme tulee kyllä huolehtimaan kaikesta tästä.” Mutta Sana sanoi, että he 
tulisivat olemaan siellä seitsemänkymmentä vuotta, kunnes tuo sukupolvi olisi kadonnut pois ja 
toinen sukupolvi... Neljäkymmentä vuotta oli sukupolvi. 
111 “Te tulette olemaan siellä melkein kaksi sukupolvea, ”sanoi Jeremia Jumalan Sanan 

mukaisesti. Hananja särki ikeen ja Jeremia sanoi, “Hyvä on, aamen. Mutta Hananja, muis-
takaamme tämä, me olemme molemmat profeettoja; me olemme saarnaajia. Ja minä sanon tä-
män teille, veljeni; Muistakaamme, että meitä ennen on ollut profeettoja, ja he profetoivat 
valtakuntia vastaan; ja he profetoivat määrättyjä asioita vastaan. Mutta muistakaa, kun profeetta 
sanoo mitä taliansa, hänen täytyy profetoida Sanan mukaisesti, kuten Miika, ja Mooses ja kaikki 
muut heistä. Sen täytyy olla Sanan mukaisesti. Jos se ei ole, niin silloin muistakaa mitä 
tapahtuu.” 



18                        VOIDELLUT LOPUNAJALLA  
 

112 Sitten Hananja, hurskaassa suuttumuksessaan nousi ylös sanoen, “Minä olen Hananja, 
Herran profeetta, ja minä sanon kaksi vuotta.” Toisin sanoen, “Minä en välitä mitä Sana sanoo”, 
se oli hänen voitelunsa. “Minä sanon, kaksi vuotta ja he tulevat olemaan takaisin.” 
113 Jeremia meni pois hänen luotaan ja sanoi, “Herra, minä en välitä siitä mitä hän sanoi, minä 

yhä uskon ja tiedän, että Sana sanoo niin, ja minä tulen pysymään uskollisena Sinulle. Minä en 
anna hänen pettää itseäni.” 
114 Jumala sanoi, “Mene ja kerro Hananjalle, Minä tulen valmistamaan rautaisen ikeen.” Koska 

Hananja teki sen, hänet otettiin pois maan päältä tuona samana vuotena. Siinä ovat 
esimerkkimme. Molemmat olivat profeettoja. On niin monia muita joista voitaisiin puhua tällä 
kerralla. 
115 Mutta huomatkaa. Jeesus sanoi, että tässä lopun ajassa tulisivat nuo kaksi henkeä jälleen 

olemaan todella lähellä toisiaan. Onko se oikein? Pankaa nyt merkille! Se tulee olemaan 
lähempänä kuin mitä silloin oli; tämä on lopunaika! Oi, lapset! Jumala, ole armollinen meille! 
Kunnes se tulisi olemaan jopa niin todellinen, että se pettäisi jopa Valitutkin, jos mahdollista. 
No niin, kuinka me voimme erottaa ne noina päivinä? Kuinka te tulette erottamaan ne tänään? 
Samalla tavalla, pysykää Sanan kanssa: Jeesus Kristus sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. 
Ottakaa vaarin koko tästä Sanomasta. Ja, kun te kuuntelette nauhaa - jos, vaikka minä jo olen 
poissa jonakin päivänä, kun Herra on lopettanut minun kanssani täällä maan päällä - tulkaa 
takaisin tähän. Kuunnelkaa minun ääntäni, sitä mitä minä sanon teille. Jos Hän ottaa minut pois 
ennen Tuloansa, niin muistakaa vain, että minä olen puhunut teille Herran Nimessä Herran 
Sanan kautta. Kyllä! 
116 Huomatkaa. Ne tulevat olemaan niin lähellä yhdessä, että se pettäisi Valitutkin, jos se olisi 

mahdollista, tehden samat merkit ja samat ihmeet saman Hengen kautta. Onko se oikein? Aivan 
niin kuin nuo profeetat olivat joista me juuri puhuimme. 
117 Myöskin on kirjoitettu, ja avatkaa Raamattunne 2. Tim. 3, jos haluatte. Älkäämme jättäkö 

tätä pois. Katselen tuota kelloa siellä ja haluaisin jättää paljon pois siitä, mutta en usko, että 
meidän tulisi tehdä sitä nyt. 
118 Jos minä seison täällä hikoillen niin kuin teen... Näettehän? Mutta minä olen onnellinen. Ja 

minä tiedän, että tämä on totta. 
119 2. Tim. 3: 8. Paavali, tuo mies, joka sanoi, “Vaikka enkeli tulisi taivaasta ja puhuisi jotakin 

muuta sanaa teille, kuin sitä mitä minä olen puhunut, olkoon hän kirottu.” - no niin, vaikka 
enkeli tulisi alas. 
120 Huomatkaa nyt mitä Paavali puhuu 2. Tim.3: 8. Aloittakaamme ensimmäisestä jakeesta, ja 

kuunnelkaa nyt todella tarkoin. Te joilla on Raamatut, lukekaa kanssani; ja te, joilla ei ole 
Raamattua, kuunnelkaa tarkasti. 

Tiedä myös tämä, että viimeisissä päivissä... (Alleviivatkaa tuo: ”viimeisissä päivissä”. Se 
on milloin se tulee tapahtumaan.)... vaaralliset ajat tulevat. (Me olemme siinä ajassa.) 

Sillä ihmiset tulevat olemaan oman itsensä rakastajia, rahanahneita,, kerskailijoita, 
ylpeitä, pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epäpyhiä. 

121 Katsokaa tätä joukkoa mikä meillä on tänään. Mädäntynyttä, jopa miehet ulkona kadulla, 
nuoret miehet, vetävät hiuksensa alas otsalle, heillä on kiharat kuten naisilla. He ovat 
vääristyneitä - sodomalaisia! 
122 Luitteko tämän kuun Valituista Paloista, kuinka amerikkalaiset kahdenkymmenen ja 

kahdenkymmenen viiden ikäisinä ovat jo sellaisessa tilassa kuin keski-iässä? He ovat lopussa! 
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He ovat mädänneitä! Tiede sanoo, että miehet ja naiset ovat keski-iässä hieman yli 
kahdenkymmenen. Heidän ruumiinsa ovat niin mädäntyneitä ja saastaisuuteen luovutettuja. 
123 Oi Amerikka, kuinka usein Jumala olisikaan hoivannut sinua, mutta nyt hetkesi on tullut. 

Sinä johdat maailmaa saastaisuudessa. 

...pilkkaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epäpyhiä, Ilman luonnollista 
kiintymystä,...  

Ei edes todellista rakkautta toisiaan kohtaan, miehellä naista kohtaan, naisella miestä 
kohtaan. Ei edes luonnollista kiintymystä. Saastaa seksuaalisesti. 

 ...aselevon rikkojia, vääriä syyttäjiä, hillittömiä, raakoja, ja niiden halveksijoita, jotka 
ovat hyviä,… 

Toisin sanoen, sanotaan “Te olette joukko pyhiä kieriskelijöitä.” Joku kysyi eräänä päivänä 
tänne seurakuntaan tulemisesta ja hänelle sanottiin, “Älä mene sinne; kaikki mitä se on, on vain 
paljon melua ja hulinaa.” Näettekö? He halveksivat niitä. 

Pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, nautinnon rakastajia enemmän kuin Jumalan ra-
kastajia;  

Te sanotte, “Veli Branham, ne ovat kommunisteja. Mitä sanotaan seuraavassa jakeessa? 

Heillä on jumalisuuden muoto, mutta (mitä?) kieltävät sen voiman: (Sanan, sen, että Jeesus 
Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti)… 

 Aivan tarkalleen kuten Hananja, aivan tarkalleen kuten Sidkia, aivan tarkalleen kuten 
Bileam, siellä aikaisemmin, nuo toiset väärät profeetat... 

Heillä on jumalisuuden muoto, voideltuja! Näettekö? 

Heillä on jumalisuuden muoto, voideltuja, virkaan asetettuja sananpalvelijoita. 

 Heillä on jumalisuuden muoto, mutta kieltävät... Että Hän on sama eilen ja... Kieltävät 
Hänen Sanansa! 

Kuinka he kielsivät Jeesuksen tuona päivänä? Kenet he kielsivät, kun he kielsivät 
Jeesuksen? Sanan! He olivat uskonnollisia. He opettivat Raamatustansa, mutta kielsivät sen 
hetken Sanan. Mitä he ovat tänään? Sama asia, he ovat voideltuja, saarnaavat 
helluntaievankeliumia, mutta kieltävät sen, että nykyisen päivän Sanan lupaus on vahvistettu! 
että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näettekö te sen? 

Sillä tällaisia ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien 
rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä typeriä naisia, 

”Meidän ompeluseuramme ja niin edespäin.” Joku tulee ja yrittää tulkita väärin Sanaa, 
sanoen, ”Se on aivan hyvin, sisar, että sinulla on lyhyet hiukset. Älä kiinnitä mitään huomiota 
tuohon hölmöön.” Näettekö? “Jos sinä käytät tällaisia vaatteita... Ei, sillä ole merkitystä, se on 
mikä sydämestä tulee mikä saastuttaa ihmisen.” Näettekö? Ja etkö käsitä, että sinut on voideltu 
pahalla, himoitsevalla, likaisella hengellä? Saatat laulaa kuorossa lyhyin hiuksin, mutta sinulla 
on paha henki! Se on vastoin Sanaa. Se on totta! Se on mitä Raamattu sanoo. Ja te sanotte, “No 
niin, minä käytän shortseja, se ei tuomitse minua.” Kuka tahansa... Jos nainen pukeutuu 
miehelle kuuluvaan vaatekappaleeseen, se on kauhistus Jumalan silmissä. Muuttumaton Jumala 
on sanonut sen. 
124 Oi, on niin monia asioita, kuinka me voisimme mennä sen lävitse niin ettei aikamme 

loppuisi. Mutta te tiedätte tarpeeksi, tietääksenne mikä on oikein ja mikä väärin. Ja kuinka minä 
voisin saada heidät tekemään sen? Kuinka minä voin tehdä sen? Te sanotte, “Hyvä on, miksi 
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sitten huudat siitä?” Minä olen todistaja teitä vastaan! Kerran tuomiopäivänä teillä ei ole mitään 
nurkkaa mihin piiloutua! 
125 Kuinka olisi Miika voinut pysäyttää sitä? Kuinka voi Mooses huutamalla yrittää pysäyttää 

sitä Joosuan kanssa. Ja tuo leeviläinen veti esiin miekkansa ja jopa tappoi heidät, mutta he 
jatkoivat siitä huolimatta! On ennustettu, että he tulisivat tekemään niin, ja he tulevat tekemään 
niin, sillä se on NÄIN SANOO HERRA, he tulevat tekemään sen! Luulisitteko, että nuo 
kirkkokunnat tulisivat koskaan hajottamaan kirkkokuntiaan ja palaamaan takaisin Sanaan? Se 
on NÄIN SANOO HERRA, he eivät tule tekemään sitä. Tulevatko he menemään 
antikristukseen? Tarkalleen, se on NÄIN SANOO HERRA, he tulevat tekemään sen. Niinpä 
miksi sinä puhut siitä? Minun täytyy olla todistaja ja niin täytyy teidänkin! Kaikkien usko-
vaisten! 
126 Tarkatkaa! “Erilaisten himojen rasittamia typeriä naisia.” ”kaikki muutkin naiset tekevät 

niin.” Vääriä profeettoja. Kuunnelkaa nyt. Se on väärät profeetat joista minä puhun. No niin, 
mitä he tulevat tekemään viimeisenä päivänä? Johtamaan typeriä naisia, johtamaan heidät pois 
kaikenlaisilla himoilla. “Mutta minä tiedän, että kaikki muutkin naiset..” Hyvä on, jatka vain 
edelleen. 
127 Mitä minä puhuin juuri ennen tätä suurta tapahtumaa täällä Kaliforniassa? Sanoin, “Te 

ihmiset täällä Los Angelesissa, jokaisena vuotena, kun tulen takaisin, täällä on enemmän 
lyhythiuksisia naisia ja naisellisia miehiä kuin aikaisemmin, ja enemmän saarnaajia menee 
organisaatioon. Te olette ilman puolustusta! Jos ne voimalliset teot, jotka on tehty sinussa, olisi 
tehty Sodomassa ja Gomorrassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. Oi Kapernaum, sinä, joka 
kutsut itseäsi enkelien nimellä, Los Angeles...” Näettekö mitä on tapahtumassa? Se on menossa 
suoraan meren pohjaani Milloin? Minä en tiedä milloin se menee, mutta se menee. Te nuoret 
ihmiset, jos minä en näe sitä päivinäni, niin tarkatkaa te sitä; se on mennyttä! 

Ollen aina opetusta ottamassa, milloinkaan kykenemättä tulemaan totuuden tuntemiseen. 

Nyt tässä on järkyttävä osa. Kuunnelkaapa tätä. 

Nyt kuten Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nämä myös vastustavat totuutta: 
miehet joilla on turmeltunut mieli, kelpaamattomat kysymyksen ollessa uskosta...  

Joka kerran pyhille annettiin, tietystikin. 

... kysymyksen ollessa uskosta.  

Ja hän on kääntävä lasten uskon takaisin isiin. 
128 Kelpaamattomat, kysymyksen ollessa uskosta. Tiedättekö mitä kelpaamaton merkitsee? Jos 

teillä on Scofield Raamattu, niin siihen on merkitty “h”. Ja, jos katsotte sitä, niin siellä sanotaan 
“Luopunut”. Sitä se on. 
129 Nyt, hetkinen vain, haluan tarkistaa jotakin täältä. Uskon kirjoittaneeni sen tänne oikein. En 

ole varma. Mutta haluan sanoa sen, ja tarkistaa sen ennen kuin sanon sen. Hetkinen vain. 
”Kelpaamattomat, kun on kysymyksessä Totuus, kun on kysymyksessä usko, usko.” On vain 
yksi usko, kyllä, ”kelpaamattomat, kun on kysymyksessä usko”. 

Haluan nyt lukea Luukkaan 18. luvusta. Hetkinen vain. Teidän ei tarvitse kirjoittaa sitä ylös; 
teidän ei tarvitse lukea sitä. 

Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että ihmisten tulisi aina rukoilla eikä väsyä. 

Sanoen, Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa, eikä arvostanut 
ihmistä; 
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Ja siellä oli leskinainen tuossa kaupungissa; ja hän tuli hänen luokseen, sanoen, Auta 
minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. 

Ja pitkään aikaan hän ei tahtonut; mutta jälkeenpäin hän sanoi mielessään, Vaikka, en 
pelkääkään Jumalaa, enkä arvosta ihmistä; 

Kuitenkin koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän 
jatkuvasti tulemalla luokseni väsyttäisi minua. 

Ja Herra sanoi, Kuulkaa mitä tuo väärä tuomari sanoi. 

Ja eikö Jumala toimittaisi oikeutta omille valituillensa, jotka huutavat päivin ja öin 
hänelle, vaikka hän onkin kärsivällinen heidän kanssaan? 

Minä sanon teille, että hän tulee kostamaan heidät äkisti. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika 
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? 

130 No niin, siitä on kysymys. Tässä on se mihin haluan tulla. Ilmestyskirja 10, johon tulemme 
muutaman minuutin kuluttua, hän sanoi, “Seitsemännen enkelin sanoman päivinä, Jumalan 
salaisuuden tulisi olla päättynyt.” Tässä tuo kysymys on, jos te seuraatte tässä linjassa tässä 
hetkessä: Tuleeko se olemaan päättynyt? “Tulenko minä löytämään uskoa?” Tuleeko Malakia 4 
täyttymään tässä ajassa: palauttamaan lasten uskon takaisin isien uskoon, alkuperäiseen, 
Sanaan? Näettekö? 
131 Kelpaamattomat! Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat... Kuunnelkaa nyt 2. Tim. 3:8: 

“Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta”, niin tulisivat myöskin nämä samanlaiset 
kelpaamattomat (näettekö nyt mitä tässä sanotaan?) joilla on jumalisuuden muoto, nämä 
voidellut. 

No niin, lukekaa se päästyänne kotiin, niin että minä voin lopettaa tämän tänään, jos 
mahdollista. 
132 Kelpaamattomat, kun on kysymyksessä - eivät kelpaamattomia elämisessä, he ovat hienoja, 

sivistyneitä miehiä. Huomatkaa nyt, kun Mooses meni alas Egyptiin NÄIN SANOO HERRA 
sanoman kanssa, ja oli vahvistettu, kutsuen Israelin, joka oli kansa, ei seurakunta... Israel oli 
kansa; he eivät olleet seurakunta, koska sana seurakunta merkitsee “ulos kutsutut.” He olivat 
Jumalan kansa. Sitten, kun he tulivat voidelluiksi Sanan alla ja ulos kutsutuiksi, he tulivat 
Jumalan Seurakunnaksi, ja luopioiksi, koska he eivät uskoneet Jumalan Sanaa, vaan kuuntelivat 
väärää profeettaa. Toivon tämän painuvan mieleenne! Israel, ollen Jumalan kansa, tuli ulos 
Jumalan käden alla, Sanalla voideltuina - Jumalan voiman kanssa, nähden Jumalan merkit ja 
ihmeet; ja sitten, kun Jumala liikkui eteenpäin heidän kanssaan, tuli sisälle väärä profeetta, väärä 
voideltu, joka opetti jotakin, joka oli vastoin Jumalan alkuperäistä Sanaa. Ja he kuuntelivat sitä. 
Ja, joka ainoa heistä kuoli erämaahan, kolmea lukuun ottamatta! Pitäkää se nyt mielessänne! 
133 “Niin kuin oli Nooan päivinä, jolloin vesi pelasti kahdeksan sielua, niin se on oleva Ihmisen 

Pojan tulemuksessa. Niin kuin se oli Lootin päivinä - jolloin kolme tuli ulos Sodomasta - niin se 
tulee olemaan sinä aikana, kun Ihmisen Poika paljastetaan.” Minä vain lainaan Kirjoituksia, 
Herran Sanaa, joka pysyy, vaikka taivaat ja maa tulevat katoamaan... Se tulee olemaan 
vähemmistö! 
134 Huomatkaa kuinka Mooses tulee alas Aaronin tykö. Mooseksen tuli olla Jumala! Jumala 

käski häntä olemaan Jumala! Hän sanoi, “Ole sinä Jumala, ja olkoon Aaron, sinun veljesi, sinun 
profeettasi. Pane sinä sanat hänen suuhunsa, jos sinä et osaa puhua hyvin. 

Kuka on tehnyt miehen mykäksi? Kuka on antanut miehelle puhekyvyn? Herra.” Ja hän kä-
veli sinne alas. Mitä hän teki? Hän teki todellisen ja oikean ihmeen, jonka Jumala oli käskenyt 
hänen tehdä. Jumala käski häntä, “Mene ja heitä sauvasi maahan.” Ja se muuttui käärmeeksi. 
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Hän nosti sen ylös ja se oli jälleen sauva. Jumala sanoi, “Mene ja tee se Faaraon edessä, ja sano 
NÄIN SANOO HERRA.” 
135 Ja, kun Faarao näki sen, hän sanoi, “Pyh, mikä halpa taikatemppu. Siinä ei ole yhtään 

mitään, se on vain telepatiaa tai jotakin sellaista,”, tiedättehän, “meidän organisaatioissamme on 
kavereita, jotka voivat tehdä saman asian! Tulehan tänne Piispa se-ja-se; ja te siellä, tulkaahan 
tänne. Meillä on niitä, jotka voivat tehdä saman asian.” Se oli Saatana, joka puhui Faaraon 
kautta. Se oli Jumala, joka puhui Mooseksen kautta. 
136 Tarkatkaa näiden miesten esiin astumista. Jannes ja Jambres astuivat Mooseksen eteen, ja 

kansan eteen, ja julkisesti tekivät jokaisen ihmeen, jonka Mooses voi tehdä. He tulevat 
pettämään jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista. Onko se oikein? He tekivät samat asiat, jotka 
Mooses teki. Käsitättekö te sen? Muistakaa nyt, se on NÄIN SANOO KIRJOITUS, että se tulee 
toistumaan jälleen viimeisissä päivissä. Mikä oli ero Mooseksen ja Jambreksen välillä? 

Mooses sanoi, “Tulkoon vesi vereksi!” 

Ja nämä väärät profeetat sanoivat, “Tietenkin me voimme muuttaa veden vereksi myös”, ja 
se tapahtui. 
137 Sitten Mooses sanoi, “Olkoon kirppuja! Mistä hän sai sen? Suoraan Jumalalta! Näettekö? Ja 

mitä he tekivät? He sanoivat, “No niin, varmasti myös me voimme tuoda kirppuja.” Ja he 
tekivät sen. Minkä ihmeen tahansa Mooses voi tehdä, he voivat tehdä! Muistakaa, pitäkää se 
mielessänne, me tulemme siihen hetken kuluttua. He voivat tehdä mitä tahansa muutkin voivat 
tehdä, mutta he eivät voi pysyä Sanan kanssa! He eivät voi pysyä Sanan kanssa. 
138 Huomatkaa nyt. He tekivät sen! Mutta Mooses, tuo todellinen Jumalan lähettämä profeetta, 

jolle Jumala oli antanut tehtävän, hän ei nostanut mitään hälinää ja sanonut, “Hei, te ette voi 
tehdä sitä! Te ette saa...” Hän vain jätti heidät rauhaan, antaen heidän mennä eteenpäin. He ovat 
organisaatiollisia profeettoja, mutta jatkakaa vain edelleen. Mooses vain jatkoi eteenpäin, 
kuunnellen Jumalaa. Mitä hyvänsä Jumala sanoi, “Mene ja tee nyt tämä”, Mooses meni ja teki 
sen. Kun hän teki jonkin uuden asian, niin, joka ainoalla heistä oli jonkinlainen tunne-elämys tai 
jotakin; tässä he tulevat. He myös tekivät sen aivan tarkalleen, kuten Mooseskin teki. 
139 Huomatkaa! Nämä miehet ilmestyivät... Oi, te ihmiset, älkää kulkeko tämän ohitse! Nämä 

petkuttajat, jäljittelijät, he ilmestyivät sen jälkeen, kun todellinen oli jo ollut ensin! He tulevat 
jäljittelemään. Näettehän, heidän täytyy! Koska perkele ei voi luoda mitään, hän on vain 
alkuperäisen vääristelijä. Ja mitä on synti? Vanhurskaus vääristeltynä. Mitä on aviorikos? Oikea 
teko vääristeltynä. Mitä on valhe? Se on totuus väärin esitettynä. Se on vääristelyä. Katsokaa 
Hananjaa; alkuperäisen Sanan vääristelyä. Katsokaa Bileamia; alkuperäisen Sanan vääristelyä. 
Ja Raamattu sanoo, että nämä kaverit tulisivat esiin jälkeenpäin - vääristelläkseen alkuperäistä 
Sanaa, joka on vahvistettu, ja, joka on todistettu Totuudeksi! 
140 “Tee evankelistan työ (se on siellä kulmakivessä); anna täysi todistus palvelutehtävässäsi, 

sillä aika on tuleva jolloin he eivät kestä tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan keräävät 
itselleen opettajia, joilla on kutiavat korvat.” He tulevat menemään eteenpäin ja tekemään mitä 
tahansa te haluatte; ja se kyllä sopii, “Heillä on samat merkit ja ihmeet.” “Ja kääntävät korvansa 
pois Totuudesta ja kääntyvät taruihin - opinkappaleisiin! 
141 Oi, Pyhän Hengen tietoisuus, mikä kunnioitus valtaakaan miehen sielun, kun hän pysähtyy 

ajattelemaan sitä, miten todellisena ja selvänä se onkaan suoraan edessämme. Kaivakaa ylös tuo 
kulmakivi täällä, ja lukekaa mitä tuossa paperinpalassa lukee, joka pantiin sinne 
kolmekymmentä kolme vuotta sitten. Nähkää mitä Hän sanoi siellä Seitsemännellä kadulla 
tuona aamuna, kun tämä kulmakivi laskettiin. No niin, pitäkää sitä silmällä. Katsokaa mitä 
tapahtui täällä joella, kun Herran Enkeli tuli alas Tulipatsaan muodossa, satojen seurakunnan 
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ihmisten seisoessa rannalla. Nähkää onko se tapahtunut mitä Hän sanoi. Se on niin kovaa. 
Tiedän sen näyttävän kovalta, veljet siellä ulkopuolella, mutta se on... Raamattu sanoo... Jeesus 
itse sanoi, että se pettäisi jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista. Ei ole mitään tietä sen ympäri, 
he eivät tule milloinkaan olemaan kykenevät näkemään sitä. Jos se olisi mahdollista, niin se 
pettäisi jopa Valitutkin. 
142 Huomatkaa, nämä miehet ilmestyivät sen jälkeen, kun Jumalan todellinen voideltu oli 

lähetetty, Hänen todellinen profeettansa, Mooses. Ja, kun Mooses teki mitä tahansa, he 
jäljittelivät sitä. 
143 Nyt, veljeni, sisareni, tämä on minun oma seurakuntani. Minulla on oikeus saarnata mitä 

haluan, niin kauan kuin se on Jumalan Sanasta. Minä en tuomitse teitä ihmisiä, mutta 
tutkikaamme, sitä, nähdäksemme missä ajassa ja hetkessä me nyt elämme! 

Tervehdys veli Ruddellille, veli Junior Jacksonille ja heille täällä ulkona, meidän veljes 
seurakunnillemme, unohdin ne hetki sitten. Uskon heidän olevan puhelinyhteydessä koska täällä 
ei ole tilaa kaikille. 
144 Ajatelkaa sitä nyt vain minuutin verran. He tekivät samat ihmeet, jotka Mooses teki. 

Mooses toi kirppuja, he jäljittelivät ja toivat kirppuja. Näettekö Jumalan sanoneen, ”Sinä 
päivänä jona te syötte siitä, sinä päivänä te kuolette.” 
145 Saatana tuli ja sanoi, “Varmastikaan, te ette tule kuolemaan; te tulette vain olemaan 

viisaampia. Teillä tulee olemaan parempi organisaatio, parempi... (Tehän tiedätte, tiedättehän!) 
Teillä tulee kaikki olemaan paremmin, teillä tulee olemaan enemmän valoa.” Näettekö? Se on 
vain vääristelyä... Ja muistakaa, NÄIN SANOO HERRA, 2.Tim.3:18 mukaan, että viimeisissä 
päivissä nämä Jannes ja Jambres tulevat olemaan maan päällä. Haluan teidän nyt huomaavan, 
että heitä on kaksi. Huomaatteko? Jäljittelijöitä. 
146 No niin, me tulemme menemään takaisin Sodoman aikaan hetken kuluttua, löytääksemme 

nuo kolme Enkeliä, jotka tulivat alas, ja nähdäksemme jäljittelyn ja niin edespäin. Näh-
däksemme mikä on oikein ja mikä väärin. Näettehän? 
147 Pankaa merkille! He tekivät samat ihmeet. Mutta huomatkaa, että he jäljittelivät sen jälkeen, 

kun todellinen Jumalan lähettämä oli jo voidellut todellisen Sanan - he seurasivat jäljestäpäin. 
Ihmettelenpä voisimmeko me pysähtyä ajattelemaan hetkeksi. Ihmisiä otettiin kädestä jokin aika 
sitten, noin kaksikymmentä vuotta sitten, ja merkki tuli näyttämään sairauden. Pojat, siellä oli 
enemmän merkkejä kaikkialla... Jokaisella, yhdellä oli se oikeassa kädessään ja toisella 
vasemmassa kädessään ja toinen taas haistoi sen. Huomaatteko? Kaiken kaltaisia... Ja minä 
ihmettelen... Jumala ei anna minun juuri nyt kertoa teille mikä todella oli totuus, mutta eräänä 
päivänä te tulette tietämään sen. Se oli vain tuomaan heidän mielettömyytensä julki. Se ei ollut 
oikein alussa. Kerron sen teille jonakin päivänä, jos Herra sallii. 
148 Huomatkaa, he tekivät samat ihmeet, mutta he eivät tehneet - huomatkaa - he eivät tehneet 

sitä ennen kuin alkuperäinen Sana oli tullut esiin ensin. Sillä tavalla Saatana teki Eedenin 
puutarhassa; sillä tavalla hän on tehnyt koko ajan. Kuka profetoi ensin? Mooses. Kuka tuli ensin 
näyttämölle, Mooses tai Bileam? Mooses. Kuka tuli näyttämölle ensin, Jeremia tai Hananja? 
Näettekö mitä tarkoitan? 
149 Huomatkaa! He jäljittelivät. lihallisia jäljittelijöitä, vilpittömiä, ajatellen tekevänsä 

Jumalalle palveluksen niin kuin Daavid teki - muistatteko viime viikolla - mutta se on lihallista 
jäljittelyä. Odotan minuutin verran, ja haluan, että ajattelette, sillä aikaa. Jos minä en sano sitä, 
niin varmasti Pyhä Henki tulee paljastamaan sen - erikoisesti Valituille. 
150 Faaraon kirkkokunta sanoo, “Meillä on mies, joka voi tehdä saman asian.” Ja he tekivät sen. 

Näettekö? Miksi Faarao teki tämän? Miksi Jumala salli sen? Miksi Jumala lähettäisi todellisen 
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voidellun profeetan sinne alas tekemään ihmeen Faaraon edessä, ja sitten sallisi 
kirkkokunnallisten jäljittelijöiden tulla ja jäljitellä sitä ihmisten edessä? Miksi Hän antaisi 
jäljittelijän nousta esiin ja tehdä tarkalleen saman asian, jonka aito Jumalan Henki oli tehnyt? 
Katsokaahan, Kirjoituksen täytyy täyttyä. 
151 Huomatkaa! Hän teki sen siksi, että Hän voisi kovettaa Faaraon ja Egyptiläisten sydämet. 

Todistaakseen, että Mooses oli ainoa, jolla oli Sana, he voivat tehdä kaiken aivan kuten 
Mooseskin voi tehdä. Ja miksi Jumala antoi tämän asian tapahtua viimeisissä päivissä? Se on 
sama asia mitä tuo valehteleva henki sanoi Sidkialle. “Kuinka me saamme Ahabin menemään 
sinne, niin että nämä asiat tulevat tapahtumaan?” Kuinka Hän saisi nämä ihmiset luottamaan 
omiin seurakuntiinsa, niin että tämä asia voisi tapahtua, jonka Hän on ennustanut tapahtuvan 
tässä Laodikean seurakuntajaksossa? “Koska, sinä sanot, että olet rikas etkä mitään tarvitse. 
‘Minä istun kuin kuningatar’ - enkä mitään tarvitse.” 
152 “Etkö sinä tiedä, että sinä olet kurja, viheliäinen, sokea...? Ja Minä neuvon sinua ostamaan 

Minulta”, Hän sanoi, “öljyä ja kultaa.” Miksi Hän teki sen? Miksi Hän salli tämän jäljittelyn 
nousta esiin näissä viimeisissä päivissä, kun nämä asiat tapahtuvat todellisen Jumalan Sanan 
mukaisesti? Miksi Hän sallii jäljittelijöiden tulla tekemään saman asian ja kieltää todellisen 
Jumalan Sanan? Faarao teki sen Moosesta vastaa ja nämä Jannes ja Jambres tekivät sen 
Moosesta vastaan... Ja Raamattu sanoo, että se tulee uusiintumaan jälleen viimeisissä päivissä. 
Tässä me olemme! Nyt, jos se ei ole Kirjoitus täyttyneenä, niin missä se sitten on? 
153 Nostiko Mooses mitään hälinää, niin että hän olisi sanonut, “Hei, hei, te ette saa tehdä sitä. 

Minä olen ainoa, joka on määrätty tekemään sen. Kuulkaahan, lopettakaa se juuri nyt!” Hän 
vain yksinkertaisesti antoi heidän mennä eteenpäin. 

Muistakaa, Raamattu on sanonut, “Niin kuin heidän hulluutensa tuli julki, niin tulevat 
nämäkin viimeisenä päivänä tulemaan ilmi”, kun Morsian on ylöstemmattu ja otettu taivaaseen. 
154 Huomatkaa! Mooses, tuo todellinen julkituotu Sana, ei koskaan sanonut mitään, vaan antoi 

sen vain tapahtua. Mutta Jumala teki sen niin, että Hän voisi kovettaa Faaraon sydämen ja pettää 
Faaraon. Hän teki aivan saman asian voidakseen pettää Ahabin. Ja tuo yksi pieni mies, Miika, 
seisoi siellä yksinään, sanoen heille NÄIN SANOO HERRA... Ja tässä seisoi toinen voideltu, 
joka sanoi, “NÄIN SANOO HERRA”. Toistensa vastaisesti. 
155 Me seisomme tänään NÄIN SANOO HERRA:n kanssa, että vesikasteen viimeisissä 

päivissä tulee olla Jeesuksen Kristuksen Nimessä, ja toinen mies seisoo ja tekee ihmeitä ja 
uskoo kolminaisuuteen! Näyttäkää minulle sana “kolminaisuus” Raamatusta! Näyttäkää minulle 
missä siellä on kolme jumalaa! Sitä ei ole Jumalan Sanassa. Siellä ei ole sellaista asiaa, että 
ketään olisi koskaan kastettu Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimessä, käyttäen noita titteleitä. 
Kaikki nämä asiat kuten, “Oh, kyllä se sopii, sisaret, kaikki on hyvin, pitäkää vain lyhyitä 
hiuksia. Kaikki on hyvin, ei teidän tarvitse tehdä sitä eikä tätä. Oh, se on hölynpölyä, se on vain 
joku vanha hölmö.” Mutta Raamattu sanoo, ja Hän lupasi lähettää viimeisissä päivissä Elian 
Hengen kutsumaan Jumalan lapset takaisin alkuperäiseen uskoon niin kuin se oli Sanan alussa. 
Tuon Sanan tuli vahvistaa Ihmisen Poika viimeisissä päivissä, samaksi kuin se oli Sodomassa - 
eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän lupasi tehdä sen. Se on Jumalan lupaus; se on NÄIN 
SANOO HERRA. 
156 Pankaa merkille! He tekivät saman asian, aivan kuten Mooseskin teki, kunnes Jumala sai 

tarpeekseen siitä. Muistakaa nyt, että se on NÄIN SANOO HERRA, se tulee tapahtumaan tässä 
päivässä. Tutkikaa nyt ympäri maailman; ottakaa jokainen kultti, ottakaa jokainen ryhmä, 
ottakaa jokainen mies, ottakaa jokainen seurakunta... Minä haastan teidät Kristuksen Nimessä 
tekemään tämän, te saarnaajat. Minä haastan teidät lukemaan sanomalehtiä tai harkitsemaan 
mitä tahansa haluatte, nähdäksenne josko se on maan päällä juuri nyt. Silloin Matt.24:24 on 
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tarkalleen oikein. Väärät voidellut tulevat nousemaan viimeisissä päivissä ja tulevat olemaan 
vääriä profeettoja, ja pettämään monia. Katsokaa sitä nyt esikuvissa, kun se nyt tulee. Näettekö? 
Pettävät monia. Profeettoja, monikossa, kristuksia, voideltuja, monikossa. Monia erilaisia. Yksi 
on metodisti, ja on voidellut baptistit ja helluntailaiset ja niin edelleen. Näettekö? Mutta on vain 
yksi aito Kristus Henki, ja se on Sana tehtynä lihaksi niin kuin Hän lupasi tehdä sen. 

Nyt siirrymme eteenpäin hieman pidemmälle, muihin Kirjoituksiin. 
157 Kunnes Jumala sai tarpeekseen siitä ja sitten se oli ohitse. Heidän hulluutensa oli tuotu ilmi. 
158 Huomatkaa! Muistakaa, kuori näyttää tarkalleen vehnänjyvältä. Näettehän? No niin, te ette 

voineet sanoa sitä siellä aikaisemmin Lutherin ajanjaksossa, että varsi olisi ollut vehnänjyvä, ja 
kuitenkin, sillä oli Elämä itsessänsä. Tuo Elämä varressa oli oikein, mutta muistakaa, että Elämä 
siirtyi eteenpäin, Eliasta Elisaan. Elämä jatkaa eteenpäin menemistä. Mutta muistakaa, se on 
toinen vaihe. Se ei voi pysyä tuossa vaiheessa! Me emme voi syödä jonkun toisen ajanjakson 
raatoa. Me emme voi syödä helluntailaisraatoa, metodisti- tai baptistiraatoa! Näettehän, siitä on 
tullut haaska. Meillä on tuore Ruoka, tämän hetken Sana. 
159 Muistakaa, kuori on tarkalleen kuten vehnänjyvä... Lehti ei näyttänyt siltä, tähkä ei 

näyttänyt siltä, mutta kuoressa se varmasti näyttää siltä. Se ei näyttänyt siltä, että Jeesus Kristus 
olisi sama Lutherissa. Se ei näyttänyt siltä Wesleyssä, mutta varmasti se näyttää siltä 
Helluntaissa. Pettääkseen jopa Valitut, jos se olisi mahdollista. Ymmärrättekö? 
160 Siinä ovat teidän ajanjaksonne. Mutta muistakaa, helluntaiseurakunta viimeisissä päivissä 

oli Laodikea, ja Kristus, Vehnänjyvä Itse, oli pantu ulkopuolelle. Kun Hän yritti... Muistakaa, 
kun Hän yritti tuoda ilmi itsensä seurakunnassa, Hänet pantiin ulkopuolelle. Se oli yhä 
seurakunta, väittäen olevansa voideltu. Mutta täällä on Sana, Kristus Itse, joka on tuleva loppua 
Hänen Ruumistaan varten, Morsiamelle. Saman veden voitelu, joka kastelee vehnän, niin kuin 
olemme puhuneet, kastelee myöskin rikkaruohon - joka myös on voideltu. Ainoastaan Valittu, 
tai ennalta määrätty tulee olemaan kykenevä erottamaan eron niiden kahden välillä. No niin, Ef. 
.5:1, kertoo teille kuinka sen asian kanssa on. He ovat voideltuja. 
161 Jokainen sanoo, “Kunnia Jumalalle, meillä on täällä vapaus, halleluja, me puhumme kielillä 

ja hypimme... Meillä on naisten vapaus. Te ihmiset yritätte alistaa heitä, oh, oh, oh, kaikilla 
tämänkaltaisilla asioilla.” Näettekö? Jatkakaa vain eteenpäin! Ei ole mitään mitä te voisitte 
tehdä. He sanovat, “Me puhumme kielillä. Me huudamme; me tanssiimme Hengessä; me 
saarnaamme Sanaa.” Ehdottomasti! Ei ole mitään mitä sanoa sitä vastaan. Niin tekivät nämäkin 
miehet täällä Raamatussa. Jeesus sanoi, että se pettäisi jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista - 
jopa Valitutkin. 
162 Nyt huomatkaa kuoren ja alkuperäisen jyvän ero. Tuo jyvä, joka meni maahan, se ei ollut 

organisaatio. Se oli yksi jyvä itsessänsä. Mutta, kun se tuli esiin, se ei ollut jyvä; se oli 
organisaatio (näettehän?), lehtiä ja varsi. Sitten se meni toiseen vaiheeseen, joka oli tähkä. 
Vieläkään se ei ollut kuten alussa. Se oli organisaatio. Se tuli kuoreksi, monine päällyslehtineen, 
helluntailaiset, melkein oikeassa muodossa nyt. Katsokaa sitä; se ottaa muotoa koko ajan, 
melkeinpä tarkalleen samanlainen. Se näyttää tarkalleen vehnänjyvältä, kun te näette tuon 
pienen kuoren siellä. Mutta lopulta se on tullut julki, eikä se ole organisaatio. Ei ole enää 
Elämän kuljettajia. Organisaatio on vain kuljettaja. Ei enää kuljettajia, varren täytyy kuolla, 
kuoren täytyy kuolla, kaiken muun täytyy kuolla. Mutta vehnä jatkaa elämäänsä. Se on 
ylösnousemus ruumis, ja Hän nostaa heidät ylös. He, jotka ovat viimeisiä, ovat ensimmäisiä, ja 
he, jotka ovat ensimmäisiä, ovat viimeisiä. Näettekö? Hän nostaa heidät ylös 
ylösnousemuksessa. Pysyttekö te mukana tässä? Hyvä on. 
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163 Pankaa merkille, että kuori näyttää tarkalleen jyvältä. Ja mies, joka kasvattaa vehnää voisi 
katsoa sitä ja sanoa, “Ylistys Jumalalle, olen saanut vehnä sadon”, vaikka teillä ei ole 
hitustakaan vehnää. Se näyttää aivan tarkalleen vehnältä, mutta se on kuori. 
164 Nyt ystävät, menkää takaisin kanssani. Missä tuli ensimmäinen herätys sen jälkeen, kun 

vehnänjyvä, Ruumis, Kristuksen Morsian, oli pudonnut maahan? Organisoiko Kristus 
Morsiamensa, Hänen Seurakuntansa? Hän ei koskaan organisoinut sitä; Hän vain asetti 
apostolit, profeetat ja niin edespäin Seurakuntaan, pitämään sen puhtaana. Mutta Nikeassa, 
Roomassa, 306 vuotta myöhemmin, he tekivät siitä organisaation. Onko se oikein? Ja se kuoli! 
Jokainen, joka ei ollut yhtä mieltä tuon seurakunnan kanssa, tapettiin. Ja se lepäsi hiljaa satoja 
vuosia maan tomussa, mutta jonkun ajan kuluttua se alkoi itää Lutherissa. Ensimmäiset pienet 
sirkkalehdet tulivat esiin. Ja, kun se alkoi kasvaa eteenpäin, tuli Zwingli ja niin edelleen, muut 
organisaatiot ja niin edelleen. Sitten jonkin ajan kuluttua tulivat mukaan anglikaanit, ja mitä 
sitten tapahtui? Tässä tuli mukaan Wesley, tähkä, uuden herätyksen kanssa. Se näytti jo hieman 
enemmän vehnältä. Sitten mitä tapahtui sille? Se organisoitui ja kuivui ja kuoli. Ja Elämä meni 
suoraan kuoreen. Ja kuori tuli esiin melkein täydellisesti vehnän kaltaisena. Mutta lopulta sen 
hulluus tuli julki, viimeisenä kahdeksana tai kymmenenä vuotena, ja varsinkin viimeisten 
kolmen vuoden aikana. Nyt, mitä se on tekemässä? Vetäytymässä pois vehnästä. 
165 No niin, miksi ei mitään organisaatiota ole alkanut näinä viimeisenä kahtenakymmenenä 

vuotena tästä suuresta herätyksestä? Siinä on voideltuja profeettoja ja voideltuja opettajia ja niin 
edelleen, mutta miksi ei ole mitään organisaatiota? Ei ole enää mitään kasvuvaihetta jyvän 
jälkeeni Näettehän? Se on jälleen ilman organisaatiota, kuten alkuperäinen. Oi, sokeakin voisi 
nähdä sen! Se ei voi organisoitua; se on niin voimakkaasti sitä vastaan. Se on itse vehnänjyvä. 
Ja Ihmisen Poika tulee tuoduksi julki, Vehnänjyvä on tuleva takaisin itseksensä jälleen, Ihmisen 
Poikana viimeisissä päivissä. “Ja siellä tulee tulemaan vääriä jäljittelyjä siitä viimeisissä 
päivissä, niin että se pettäisi melkeinpä Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” Katsokaa heidän 
organisaatiollisia kuoriaan kuinka ne vetäytyvät pois nyt. Se vain antaa Vehnän tulla tunnetuksi 
Valituille, jotka ovat osa siitä. 
166 Huomatkaa! Kuinka kauniisti tämä tuleekaan esille nyt. Todelliset Valitut, ennalta määrätyt, 

Efesolaisten 1:5 mukaiset ennalta määrätyt valitut, he ovat ainoat joita ei tulla pettämään. 
Huomatkaa! Voidellut profeetat tulevat olemaan vääriä. Ja siellä heidän keskuudessaan tulee 
olemaan todellinen voideltu. Kuinka te tulette erottamaan sen? Sanalla. Kuten meillä on se 
varjokuvina. Näettekö te sen? Sanokaa “Aamen!” [Seurakunta vastaa: “Aamen!”] 
167 Pankaa merkille! He ovat voideltuja, ja vain Sana tulee erottamaan heidät, eivät merkit. Oi 

ei! He tulevat tekemään samat merkit. Mutta Sana on se, joka erottaa heidät. Todellakin! He 
kaikki profetoivat; he kaikki tekivät sitä ja tätä ja kaikkea muuta aivan samalla tavalla. Jeesus 
sanoi, että he tulisivat tekemään samoja asioita. Mutta Sana on se, joka erottaa heidät, - 
huomatkaa se -  eivät merkit. 
168 Huomasitteko, että Jeesus ei täällä Matteuksen 24:ssä sanonut, että, “Vääriä Jeesuksia tulee 

nousemaan viimeisinä päivinä.” Oi ei, he eivät koskaan hyväksyisi sellaista. Ei! Koettakaapa 
saada helluntailainen, joka on todellinen helluntailainen, sanomaan itsestään, että hän on Jeesus. 
Näettekö? Te saatte väärän metodistin, tai baptistin tai jonkun senkaltaisen, tai jonkun 
organisaatioista sanomaan “Me olemme Jeesus”. Helluntailaiset tietävät paremmin. He eivät 
tule tekemään sitä. Mutta Raamattu sanoo, että he tulevat olemaan vääriä kristuksia, ei 
Jeesuksia, vaan vääriä kristuksia. 
169 He eivät olisi organisoituneet sanoen, “Minä olen Jeesus.” Oi ei! Mutta he ovat vääriä 

kristuksia, eivätkä tiedä sitä, koska Sanaa vastaan. Ja Jumala vahvistaa saman asian. Minä tuon 
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tämän suoraan nyt loppunäytökseen, koska te olette nähneet näiden ihmisten tekevän saman 
asian, joka on tehty todellisessa. Ja Jeesus sanoi niin. 
170 No niin, kuten olen sanonut teille ihmisille siellä puhelinyhteyksissä, niin minä en tuomitse 

teitä, mutta tämä on minun seurakuntani, ja minun ryhmäni, jonka ylitse Pyhä Henki on 
asettanut minut, ja minun täytyy kertoa heille Totuus! Hetki on tulossa myöhäiseksi. 
171 No niin, he eivät hyväksyisi sitä, mutta vääriä kristuksia, vääriä voideltuja, melkein jokaisen 

Sanan merkin ja kirjaimen kanssa. “Uskovatko he Pyhän Hengen Kasteeseen?” Ehdottomasti! 
“Uskovatko he kaiken tämän?” Kyllä! “Uskovatko he kielilläpuhumiseen?” Kyllä! “Uskovatko 
he, että merkkien tulee seurata heitä?” He eivät ole metodisteja. Ne eivät ole baptisteja. Ei, ei! 
Ne ovat helluntailaisia. Tämä on viimeinen päivä.  

Sitä ei voitu huomata ensimmäisessä seurakuntajaksossa, metodistien seurakuntajaksossa 
sitä ei huomattu, baptistien seurakunta-ajassa sitä ei ollut, eikä myöskään presbyteerien aikana, 
mutta helluntailaiset - niin lähellä todellisen kaltainen... Se on missä kuori on melkein 
vehnänjyvän kaltainen. He eivät koskaan panneet sitä merkille. Näettekö? He eivät voineet. 
Mutta viimeisissä päivissä. Tässä päivässä. Kyllä vain! 
172 Huomatkaa! Aivan niin kuin se oli alussa, niin se tulee olemaan lopussa. Aivan niin kuin 

Saatana silloin tulkitsi yhden sanan väärin Eevalle, ja hän uskoi sen. Nainen, ei mies. 
Seurakunta, ei Hän. Näettehän? Seurakunta oli se, jolla oli väärä sana. Ei Adam, vaan Eeva. Ei 
Kristus, vaan seurakunta, morsian, voideltu, jonka oletetaan olevan ja kutsuu itseänsä 
morsiameksi. Näettehän? Hänellä on väärä sana. Ettekö te voi nähdä sitä? Sehän nitoo kaiken 
yhteen kuin kengännauha, ja sopii kuin silmäripset silmiinne. Minne tahansa te menette 
Raamatussa, se sitoo sen kaiken yhteen. Eeva, ei Adam. Eeva uskoi sen, ei Adam. Tämän 
päivän niin kutsuttu morsian uskoo sen, ei Kristus. Tuolla niin kutsutulla morsiamelle on 
kaikenkaltaista, samat merkit, samat ihmeet, kaikki samaa, mutta ei todellista. Se pettää 
Valitutkin, jos se olisi mahdollista. 

Nopeasti nyt, jos saamme tämän loppuun viidessätoista minuutissa, niin olemme ajassa. 
Pankaa nyt asiat merkille hyvin tarkoin niin, että ne eivät tule väärinymmärretyiksi teille. 
173 No niin. Ei, he eivät sallisi itseään kutsuttavan Jeesukseksi. He eivät suvaitsisi tulla 

kutsutuksi Jeesukseksi; tietenkään eivät. Se olisi liian selvää. Kuka tahansa tietäisi sen. Kuka 
tahansa tietäisi, että he eivät ole Jeesus. Ei väliä kuinka paljon öljyä on heidän selässään, ja 
verta heidän käsissään, he kuitenkin tietävät sen. Kuka tahansa tervejärkinen tietää ettei se olisi 
Jeesus. He eivät hyväksyisi sellaista. Mutta he kutsuvat itseänsä voidelluiksi, ja he tekevät 
merkkejä ja ihmeitä, melkein pettäen Valitutkin. Mutta, “Vääriä kristuksia, voideltuja, nousee, 
jotka pettävät jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” 
174 Olkaa nyt tarkkaavaiset, älkää menkö tämän lausunnon ohitse, koska se on kuuntelemisen 

arvoinen.  
175 Ja niinpä se tulee olemaan aivan niin kuin Raamattu sanoi sen tulevan olemaan. 
176 Huomatkaa, ei vääriä Jeesuksia, vaan vääriä kristuksia. He uskovat, että he ovat voideltuja, 

mutta he tietävät, että he eivät ole Jeesuksia. Näettehän? Se on liian yksinkertaista. Jos mies 
tänään kulkisi ympäri sanoen, “Katsokaa arpia minun käsissäni. Katsokaa minun otsaani, minä 
olen Jeesus”; no niin, mehän tietäisimme, että se on väärin. Ja muistakaa, Jeesus ei koskaan 
sanonut, että senkaltaisia miehiä tulisi ilmestymään. Hän sanoi, että tulisi ilmestymään vääriä 
kristuksia - kristuksia, monikossa, kirkkokuntia ja niin edelleen, voideltuja - jotka ovat voidellut 
kirkkokunnallisella hengellä, eivätkä Sanalla. Voitteko seurata sitä? Ei vääriä Jeesuksia, vaan 
vääriä kristuksia, vääriä voideltuja. Oi, kuinka selvää se onkaan... Varmastikaan me emme voi 
mennä sen ohitse. 
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177 Muistakaa nyt, olen aina sanonut teille, että on kolme ihmisluokkaa. On kolme ihmisrotua: 
Haam, Seem ja Jaafet - kolme rotua, kolme luokkaa. Ja sanoin, että on uskovaiset, 
tekouskovaiset ja uskomattomat. Niin on aina ollut ja tulee olemaan. Näettehän? Siellä oli 
Mooses, uskovainen; siellä olivat Jannes ja Jambres, uskomattomat. Siellä olivat Bileam ja 
Mooses. Aina nuo kolme ihmisluokkaa. Kolme luokkaa: uskovainen, tekouskovainen ja 
uskomaton. 
178 Muistakaa nyt, että tuo uskomaton, kirkkokunnallinen seurakunta, ei usko ensinkään 

merkkeihin, se on kylmä, muodollinen ja kankea, se on maailmassa oleva seurakunta, kirk-
kokunta. Mutta tuo tekouskovainen on tuo kuori. Se on tuo kaveri, joka teeskentelee uskoa. Ja 
sitten on olemassa todellinen uskovainen, joka on todella totinen. Tarkatkaa niitä nyt minuutin 
verran, niiden mennessä eteenpäin. 
179 Ja huomatkaa kuinka röyhkeitä nämä tekouskovaiset ja uskomattomat ovat. Miten 

röyhkeitä! Katsokaa, jopa Saatana seisoi siellä todellisen Sanan läsnäolossa ja sanoi, “On 
kirjoitettu.” Onko se totta? Miksi Saatana teki sen? Se on siksi, että hän ei tuntenut Sanaa 
tuolle... Hän tiesi, että Sana oli tuota hetkeä varten, mutta hän epäili, josko tämä nöyrä pieni 
Mies olisi tuo Sana. “Jos sinä olet Jumalan Poika. Minä tiedän, että Jumalan Poika tulee, koska 
Hän sanoi, että Hän tulisi tekemään sen. Ja on kirjoitettu, ‘Hän tulee antamaan Enkeleillensä 
käskyn Sinusta.’” Näettekö? “Todista se minulle! Tee ihme! Anna minun nähdä, että sinä teet 
sen.” Huomaatteko? Näettekö uskomattoman, tekouskovaisen, jäljittelijän. Katsokaa Juudasta 
siellä heidän keskellään samaan aikaan - tekouskovainen. Näettekö? Ja pankaa merkille, että 
siellä oli todellinen Sana. 
180 Kuinka röyhkeitä he ovatkaan. “No niin, älkää kiinnittäkö mitään huomiota tuohon 

hölynpölyyn, ei siinä ole yhtään mitään. Älkää menkö sinne, se on vain meluava joukko, ei siinä 
ole yhtään mitään; se on vain kaikki mielikuvitusta; se on vain kuvittelua.” Näettekö mitä 
tarkoitan? He seisovat suoraan Sanan läsnäolossa ja sanovat sen. 
181 Saatana tuli suoraan sisälle... Kuten Raamattu sanoo täällä Juudan Kirjassa, että jopa 

Arkkienkeli väitellessään Saatanan kanssa, sanoi, “Herra nuhdelkoon sinua.” Sanaa Itseänsä 
vastaan. Ja täällä on antikristus, voideltu, seisomassa juuri täällä aitoa tämän hetken Sanaa 
vastaan, Jeesusta Kristusta vastaan, ja sanoo, “On kirjoitettu.” 
182 Katsokaa kuinka se viimeisissä päivissä on niin lähellä, että se pettäisi jopa Valitutkin, jos 

se olisi mahdollista. Voi sentään! Tiedättekö syyn miksi Valitut eivät tule petetyiksi? Se on 
siksi, että he ovat Sana. Näettehän, se on aivan kuten Elämä, joka on juuressa (josta puhuin 
hetki sitten) se ei voi kieltää itseänsä. Se on Sana ja Sanalle kuuluvassa ajanjaksossa. Niin on. 
183 Aivan kuten Jeremia, hän tiesi. Ei väliä, mitä Hananja sanoi, hän tiesi asemansa. Se on 

aivan niin kuin Mooseskin teki, ja loputkin heistä. Hän tiesi, huolimatta siitä mitä väärä 
profeetta sanoi, että oli Jumalan Sana, joka oli kirjoitettu. Siitä syystä Miika voi sanoa, ”Hyvä 
on, odotahan vain niin tulet näkemään.” 

Ahab sanoi, “Minä uskon profeettojani. Minun organisaationi on oikeassa. Kun palaan 
takaisin... Pankaa tämä mies vankilaan, minä tulen huolehtimaan hänestä. Antakaa hänelle 
murheen leipää. Heittäkää hänet ulos; älkää olko minkäänlaisessa yhteydessä hänen kanssaan. 
Kun minä palaan rauhassa, niin me tulemme huolehtimaan tuosta kaverista.” 
184 Miika sanoi, “Jos sinä ollenkaan palaat, niin silloin Herra ei ole puhunut minulle.” Hän tiesi, 

että hänellä oli NÄIN SANOO HERRA, ja, että hänen näkynsä oli tarkalleen yhtä NÄIN 
SANOO HERRA:n kanssa, joka ei ollut jotakin toista ajankohtaa varten, vaan tuota ajan kohtaa 
varten! Aamen! Halleluja! On kysymys ajankohdasta! 
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185 Röyhkeitä, nousevat väittelemään Arkkienkelin kanssa. On sanottu, että hullut tulevat 
kävelemään raudoitetuilla kengillä siellä missä Enkelit pelkäävät kulkea. Se on totta. 
186 Syy miksi Valitut, niin kuin Jeesus sanoi, eivät tule petetyiksi, on se, että he ovat tuo Sana. 

He eivät voi olla mitään muuta. He eivät voi kuulla mitään muuta. Se on totta. Muistakaa, 
Mooses ei hermostunut kaikista heidän jäljittelyistään. Vai tekikö hän niin? Mooses ei sanonut, 
“Odotahan hetkinen, Faarao, Herra käski minua tekemään tämän. Tiedätkö sitä? Mutta minä 
näen, että sinun poikasi voivat tehdä saman asian, niinpä minä kerron sinulle mitä me tulemme 
tekemään, minä liityn yhteen teidän kanssanne.” Hah! Se ei kuulosta Jumalan profeetalta! Ei 
todellakaan! Hän seisoi niin lujana kuin hän vain voi seistä. Hän tiesi, että Jumala tulisi 
huolehtimaan siitä jotenkin, koska Hän oli luvannut tehdä sen. “Minä tulen olemaan sinun 
kanssasi. Minä en tule jättämään sinua.” 
187 Hän tiesi sen! Niinpä hän ei liittynyt yhteen heidän kanssaan, oi ei. Hän ei halunnut mitään 

heidän kirkkokunnistaan. Hän pysyi vain Jumalan kanssa. Kaikki ne asiat joita he voivat tehdä, 
niillä ei ollut mitään vaikutusta häneen. Kun hän toi esiin kirppuja, ja he toivat kirppuja. Kun 
hän muutti veden vereksi; he muuttivat veden vereksi. Kun hän teki mitä tahansa; he jäljittelivät 
häntä, joka tavalla koko ajan. Hän vain pysyi hiljaa. Hän tiesi tarkalleen mitä? - että Jumala oli 
tekemässä työtään. Ymmärrättekö te nyt? Kun te otatte kaksi ja kaksi, niin saatteko te tulokseksi 
neljä? En halua kärventää sitä liian voimakkaasti. Vain niin, että te ymmärrätte. 
188 Mutta he, todelliset uskovaiset, he eivät tule petetyiksi sen kanssa; he ovat ennalta määrätty 

Siemen, joka on seisova ajassansa. 
189 Ja myöskin Jeesus sanoi tämän, “Moni on tuleva tuona päivänä Minun tyköni ja sanova, 

‘Herra, enkö minä ole ajanut ulos perkeleitä Sinun Nimessäsi?’” Jeesus sanoi, että päivien 
lopulla, kun aika on kokonaan ohitse ja suuri ylösnousemus tulee, että moni tulee ja istuu 
Valtakunnassa. Jumalan Valtakunta on sisällisesti teissä. Monet tulevat! Rikkaruohot ovat 
tuleva ja istuva alas vehnän kanssa tuona päivänä ja sanova, “Odotahan nyt hetkinen, Herra, 
minä puhuin kielillä. Minä huusin. Minä tanssin Hengessä. Minä ajoin ulos perkeleitä. Minä 
puhuin kielillä. Minä olen tehnyt kaikkia näitä asioita.” 

Mitä Hän tulee sanomaan? Huomatkaa! “Te vääryyden tekijät, Minä en koskaan edes 
tuntenut teitä.” 
190 Mitä on vääryyden tekeminen? Kysykää joltakin. Se on jotakin mitä te tiedätte, että teidän 

tulisi tehdä, ja te ette halua tehdä sitä. He tietävät tämän Sanan, he kuulevat sen! Te kuuntelette 
tätä nauhaa, te kuuntelette tätä sanomaa. Te näette, että Herra Jumala sanoo niin; te näette 
Hänen vahvistavan sen totuudeksi. Te tiedätte tämän aivan yhtä selvästi kuin sen, että aurinko 
paistaa ulkopuolella. Mutta te, jotka tulette pitämään kiinni kirkkokunnistanne, pitämään kiinni 
noista vääristä asioista, te vääryyden tekijä! 

“Oi kyllä, minulla oli suuria kampanjoita. Minä tein tätä, minä tein tuota.” Hän on sanova, 
“Mene pois Minun luotani, sinä vääryyden tekijä, Minä en koskaan tuntenut sinua.” 
191 “No niin, mutta Pyhä Henki lankesi minun ylleni.” Minä en epäile sitä hitustakaan. “Minä 

puhuin kielillä. Minä lauloin Hengessä. Minä olen tehnyt...” Minä en epäile sitä hitustakaan. 
Siitä ei ole kysymystäkään. Oi veljet ja sisaret, minkälaisessa tilassa me olemme? Tämä on 
vapisuttava aika! Missä me olemme? Tämä Sana on tulossa Elämään nyt. 
192 Huomatkaa! Hän sanoi, että he tulisivat tekemään sen. Pankaa merkille! Te vääryyden 

tekijät... Minulla on Raamatunpaikka merkittynä tänne, enkä tiedä mitä se on. Olen ottanut 
paljon aikaa. Minä tulen katsomaan sitä, hetkinen vain, nähdäkseni mikä se on. Minulla on 
täällä Matteus 7:21. Joskus kirjoitan jotakin muistiin, ja sitten, kun saarnaan tällä tavalla, minä 
unohdan mihin olen viitannut Kirjoituksissa. Matteus 7:21. 



30                        VOIDELLUT LOPUNAJALLA  
 

Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, ole menevä sisälle taivaan valtakuntaan; 
vaan hän, joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaassa. 

Moni on sanova minulle tuona päivänä, Herra, Herra, emmekö me ole profetoineet sinun 
nimessäsi?...  

Profeettoja, voideltuja, se on oikein! Emmekö me olleet profeettoja? Emmekö me olleet 
voideltuja? Enkö minä profetoinut Sinun Nimessäsi? Ja enkö minä Sinun Nimessäsi ajanut ulos 
perkeleitä? Kuinka te voitte tehdä sen ja kieltäytyä kasteesta Jeesuksen Kristuksen Nimessä? 
Voi sentään! Näettekö kuinka pettävää se on? Suoraan ylös tuohon pisteeseen asti ja sitten he ti-
pahtavat takaisin. He menevät ylös Sanaan asti ja sitten tipahtavat takaisin. Tarkatkaa nyt tätä. 
Me tulemme siihen aivan heti. 

Moni tulee sanomaan minulle... Herra, Herra, emmekö me ole profetoineet...  

Me olimme profeettoja. Kyllä, puhuin siitä Matt. 24:24. 

... ja sinun nimessäsi ajaneet ulos perkeleitä? ja sinun nimessäsi tehneet monia ihmeellisiä 
tekoja? 

Ja silloin minä tulen tunnustamaan heille, Minä en koskaan tuntenut teitä: menkää pois 
minun tyköäni, te, jotka teette vääryyttä.  

”Kun se oli pantu suoraan teidän eteenne, ja te olitte nähneet sen, ja nähneet sen liikkuvan, 
nähneet, että se oli Sana, ja te vain piditte kiinni kirkkokunnastanne. Minä en koskaan edes 
tuntenut teitä. Minä en välitä kuinka monta perkelettä te ajoitte ulos, ja kuinka paljon te teitte 
sitä ja tätä, Minä en tiennyt teistä yhtään mitään.” 

Bileam sanoi, “Minä profetoin oikein Sinun Nimessäsi; ja se tapahtui.” 
193 ”se on aivan oikein, mutta kun se tuli Sanaan, sinä hylkäsit Sen.” Oi, veljet. Näettekö te 

tuon pettävän osan? Kysymys ei ole vain profeetasta, vaan todellisen, vahvistetun Sanan kanssa 
olemisesta, joka on tuotu julki. “Te vääryyden tekijät...” 
194 Saatana on kaikissa ajanjaksoissa yrittänyt jäljitellä todellista Sanaa. Me tiedämme sen, 

emmekö vain? 
195 Huomatkaa! He tulevat rajalinjalle, ja sitten luopuvat. Katsokaapa tänne, mitä Hän sanoi 

Hebrealaiskirjeen 6. luvussa, jonka hetki sitten luimme? Minä sanoin, että viittaisimme takaisin 
siihen, ja me teemme sen seuraavien parin minuutin aikana. Hän sanoi,  

“Mutta orjantappurat ja ohdakkeet, jotka ovat lähellä hylkäämistä, joiden loppu on tulla 
poltetuksi...”  

He tulivat rajalinjalle!  

“Te, jotka olette maistaneet taivaallista lahjaa...  

Maistaneet! Toisin sanoen, te näitte sen! Te ette voi maistaa sitä suullanne, mutta te näitte 
sen, ja te tiesitte, että se oli Totuus. Te tiesitte, että se oli Totuus. 

maistaneet taivaallista lahjaa, ja tehdyt osallisiksi Pyhästä Hengestä, kun se lankesi 
yllenne, ja maistoitte Jumalan hyvää Sanaa  

Te maistoitte, te näitte, että se oli oikein. Ja Pyhä Henki lankesi teidän yllenne, 
rikkaruohojen ylle pellolla. 

, ja sitten käännyitte pois  

Kieltäen saman Kristuksen, joka oli pyhittänyt teidät, ja kutsunut teidät ja pannut tuon 
voitelun teidän yllenne.  
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ei ole jäljellä mitään uhria tuota syntiä varten. 

 se on anteeksiantamaton synti! Se on mahdotonta heille milloinkaan tulla Totuuden 
tuntemiseen.  

Sillä se on mahdotonta niille, jotka olivat tehdyt osallisiksi Pyhästä Hengestä,  

Sen langetessa rikkaruohojen ylle, jotka alkoivat Jeesuksen kanssa sanoen, “Herra, minä 
tulen menemään lävitse”, mutta kun te tulitte Sanaan, te käännyitte takaisin) - tehdyt osallisiksi 
Pyhästä Hengestä, ja jopa maistaneet (tai nähneet Sanan itsensä julkituotuna), ja sitten 
kääntyneet pois Siitä; silloin se on täydellisesti mahdotonta heidän milloinkaan nähdä Sitä, tai 
tulla Siihen.  

Se on NÄIN SANOO KIRJOITUS. Taivaat ja maa tulevat katoamaan, mutta se ei katoa. 
Näettekö te sen? Täydellisesti mahdotonta, Raamattu sanoo niin. Ja Henki todistaa siitä. 
196 Huomatkaa! Sallikaa minun antaa teille pieni esimerkki. Katsokaa noita ihmisiä, jotka 

tulivat ulos Mooseksen profetian alla, Jotka tulivat ulos tuosta organisaatiosta, ja tulivat ulos 
kaikesta profetian alla, näkivät suuret teot Ja ihmeet Ja muut senkaltaiset asiat, Ja tulivat 
rajalinjalle, mennäkseen sisälle. Ja Lee, siinä tulee se, että onko nimenne Kirjassa. Näetkö? Olet 
saanut sen valmiiksi. Sinulla on se. Ja te täällä Ja puhelinyhteyksissä. Tohtori Lee Vayle, joka 
istuu täällä, hän on pannut kieliopilliseen muotoon tämän kirjan Seitsemästä 
Seurakuntajaksosta, Ja esiin tuli ongelma, kysymys teidän nimenne pois ottamisesta Karitsan 
Elämänkirjasta. Näettekö, se on saattanut ymmälle monet sananpalvelijat, mutta odottakaa 
kunnes tulette saamaan tuon kirjan, ja te tulette ymmärtämään sen, jos teissä on yhtään Valoa 
itsessänne. 
197 No niin, te voitte kääntää päänne jet olla edes katsomatta sitä, jos te ette halua nähdä sitä. 

Niin kuin äidilläni oli tapana sanoa, “Te ette voi saada verta nauriista, koska siinä ei ole mitään 
verta.” 
198 Huomatkaa! Valon täytyy tulla, eikä se ole pimeydessä. Valo tulee pimeyteen, ja pimeys ei 

käsitä Sitä. Huomatkaa nyt! Voidellut tässä päivässä. Kuten Mooseksen tuodessa ulos noita 
Israelin lapsia, ja he kuuntelivat ja joutuivat ymmälle tuon suuren kansakunnan kanssa siellä... 
No niin, Israel oli kirkkokunnallistumaton. Sillä ei ollut maata, sillä ei ollut kotia; se oli 
menossa kotiin. Meillä ei ole seurakuntaa, me olemme menossa Seurakuntaan, Esikoisen 
Seurakuntaan, Seurakuntaan, joka on Kirkkaudessa, ei ihmistekoiseen seurakuntaan, joka on 
maan päällä, vaan Seurakuntaan, joka on Kirkkaudessa, jotka ovat uloskutsutut, ennalta 
määrätyt Iankaikkiseen Elämään. 

Israel oli menossa kotiinsa, ja kun he tulivat tuolle paikalle, josta olisi tullut kulkea ylitse, he 
epäilivät Sanaa! Ja kääntyivät takaisin, sen jälkeen, kun Joosua ja Kaaleb ja muut heistä olivat 
menneet ylitse ja tuoneet takaisin viinirypäletertun, todistukseksi heille, että maa oli siellä, 
Jumalan Sanan lupauksen mukaan. ”Se on hyvä maa, se vuotaa maitoa ja hunajaa.” Ja he toivat 
sen takaisin tälle puolelle todistaakseen sen heille, ja he maistoivat sitä ja sanoivat, “Oh, oh, 
vaikkakaan me emme voi tehdä sitä.” Mitä tapahtui? He jäivät juuri sinne, ja organisoivat 
itsensä, ja kuolivat, joka ainoa heistä, paitsi Joosua ja Kaaleb. Mooses muutettiin, esikuva 
Seurakunnan odotuksesta, ja Vanhan Testamentin ylösnousemuksesta. Uusi Testamentti, ja 
ylöstemmattu Ruumis. Näettekö nuo kolme siellä? Täytyy pitää nuo kolme linjassa, niin kuin 
uskovainen ja uskomaton. 
199 Pankaa merkille kuinka se oli täydellisesti... Muistakaa, Jumala ei milloinkaan antanut 

anteeksi tuota syntiä! Kuinka he nyt voisivat tulla sisälle? Jos se on orjantappura alussa, se on 
orjantappura lopussa. Ainoastaan ennalta määrätyt tulevat näkemään sen. 
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200 Pankaa merkille tarkasti nyt, aivan kuten Pyhän Martinuksen, tuon jumalisen pienen miehen 
päivinä, juuri ennen Pimeätä Aikaa. Kuinka monet ovat lukeneet Pyhän Martinin kirjoituksia? 
Monet teistä ovat. Kun menin noutamaan Pyhän Martinin kirjoituksia, niin tuo pappi sanoi, 
“Mutta häntähän ei julistettu pyhimykseksi.” Varmastikaan niin ei tehty. He eivät tehneet sitä, 
mutta Jumala teki sen. Pyhä Henki käski meitä sijoittamaan hänet sinne kolmanteen 
seurakuntajaksoon. 
201 Katsokaa mikä jumalinen pikku mies hän olikaan. Hän oli kutsuttu, ennalta määrätty, hänen 

vanhempansa olivat pakanoita, hänen isänsä oli sotilas. Hänen täytyi seurata hänen linjallaan ja 
olla sotilas. Ja tehdessään niin... Hän oli aina uskonut, että oli Jumala jossakin, hän oli metsien 
mies, ja voi nähdä Jumalan. Eräänä päivänä hän kulki erään kaupungin ohitse, ja siellä makasi 
eräs vanha pummi kuolemassa, pyytäen, että joku... Se oli kylmä yö, ja tuo vanhus sanoi, 
“Antakaa minulle jotakin peitoksi; minä tulen kuolemaan tänä yönä.” 
202 Kukaan ei halunnut tehdä sitä. Ja Martin seisoi siellä sivummalla, katsellen häntä vähän 

aikaa. Kukaan ei halunnut tehdä sitä. Hänellä oli vain yksi päällystakki, ja hän tulisi jäätymään 
itse - hän oli palveluksessa - jos hän antaisi hänelle päällystakkinsa. Niinpä hän ajatteli, 
”Kummallakin meistä on mahdollisuus elää, jos minä jaan sen hänen kanssaan.” Niinpä hän otti 
oman päällystakkiinsa ja halkaisi sen kahdeksi sapelillaan, ja kietoi tuon vanhan pummin siihen. 
Ja kietoi toisen itsensä ympärille. 

Jokainen sanoi, “Katsokaa tuota naurettavan näköistä vartiomiestä; katsokaa tuota 
naurettavan näköistä sotilasta, takinpuolikas ympärillään.” 
203 Seuraavan yönä hänen ollessaan vapaa palveluksesta ja maatessaan vuoteellaan, hän heräsi, 

ja katsoessaan hän näki Jeesuksen Kristuksen seisomassa siellä huoneessa, kiedottuna tuohon 
vanhaan vaatteen kappaleeseen, jonka hän oli pannut tuon miehen ympärille. Hän tiesi juuri 
silloin että, “Mitä te teette yhdelle Minun vähimmistäni, Minun voidelluistani, sen te olette 
tehneet Minulle.” Hän oli suuri Jumalan palvelija. 

Kirkko teki hänestä pilaa, vainosi häntä ja potkaisi hänet ulos ja kaikkea muuta, mutta hän 
oli Jumalan profeetta. Mitä hän sanoi, se tapahtui. Ja siellä oli myös monia, jotka uskoivat häntä, 
tuossa ajanjaksossa. 
204 Minä haluan näyttää teille kuinka pettävä perkele on. Yhtenä päivänä hän oli istumassa 

työhuoneessansa. Esiin tuli mahtava enkeli, kruunu päässään, kultaisissa kengissä, kultainen vyö 
ympärillään, ja sanoi, “Martin, tunnetko sinä minua?” Hän sanoi, “Minä olen sinun Herrasi ja 
pelastajasi. Minä olen Hän, joka pelasti sinut. Palvo minua, Martin. Mutta tuo profeetta, tietäen, 
että siinä oli hieman jotakin outoa, hän vain katseli häntä. Hän sanoi, “Martin, Minä olen sinun 
pelastajasi, Jeesus Kristus, palvo minua. Etkö sinä tunne minua, Martin?” 
205 Martin jatkoi hänen katselemistaan, Kirjoitusten kulkiessa hänen mielensä lävitse, sitten hän 

sanoi, “Saatana, mene pois minun luotani.” Hän sanoi, “Sinulla on kruunu päässäsi, ja Jumalan 
Sana sanoo, että Hänen pyhänsä tulevat kruunaamaan Hänen ajan lopulla.” Eikö se olisi ollut 
syötti helluntailaisille? Tarkkaa tuota Sanaa, veli! Kannattaa tehdä niin. 
206 Yhtenä päivänä jälleen luostarissa, heillä oli eräs vanha pyhä siellä ja joukko nuoria 

munkkeja. Siellä oli yksi heistä, joka oli jotenkin ärsyttävä. Tarkatkaa tätä, tässä on hyvä vertaus 
tälle päivälle. Hän halusi olla jotakin yläpuolella kaikkien muiden heistä; hän halusi osoittaa 
valtaansa, olla jotakin suurempaa, jotakin parempaa, jotakin ylevämpää, tiedättehän, ja hänen 
täytyi olla jotakin suurta ja klassillista. Aina haluten, että muut veljet... tiedättehän, hänen täytyi 
olla erilainen. Ei väliä mistä oli kysymys, hän oli hyvin röyhkeä. Hän oli ainoa kivi rannalla; 
kukaan ei voinut olla hänen veroisensa. Tarkatkaa nyt mitä tapahtui. Hänellä täytyi olla jotakin 
suurta; hänen täytyi kuulua suuriin seurapiireihin. Pysyttekö te mukanani? Näettehän? Niinpä 
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hän profetoi; hän sanoi, “Jumala on tehnyt myös minut profeetaksi.” No niin, siellä oli yksi 
tunnistettu profeetta maassa, ja se oli Pyhä Martin. Hän oli syntynyt profeetaksi. 
207 Mutta tämä nuorukainen sanoi - nuori munkki, noin kahdenkymmenen viiden - hän sanoi, 

“Herra on tehnyt minut profeetaksi, ja minä tulen todistamaan sen teille. Tänä iltana Herra tulee 
antamaan minulle suuren, hienon, valkoisen viitan, ja pukemaan sen ylleni, Sitten minä istun 
teidän keskuudessanne, ja te kaikki tulette minun tyköni ja otatte käskyjä minulta!” 
208 No niin, verratkaa sitä nyt tähän päivään. Näettekö? “Minä tulen olemaan tämän 

organisaation pää, minä tulen huolehtimaan teistä muista munkeista.” Ja todellakin, tuona yönä 
valot syttyivät tuossa rakennuksessa, niin sanovat Pyhän Martinin kirjoitukset. Lukekaa se! Ja se 
on luotettavaa; se on historiassa. Ja valot syttyivät ja kaikki muut heistä katselivat, ja tässä tuli... 
Hänellä oli yllään valkoinen viitta, ja hän seisoi heidän keskuudessaan. Hän sanoi, “ Katsokaa 
mitä minä kerroin teille!” Mutta se oli vastoin Sanaa. 
209 Ja, kun he olivat noutaneet tuon oppilaitoksen vanhan dekaanin, hän käveli hetken edes 

takaisin ja sanoi, “ Poikani, tuo ei kuulosta oikealta.” Hän sanoi, “On vain yksi tapa (tässä se 
on!) - on vain yksi tapa meidän saada tietää. Se näyttää yliluonnolliselta.” Pojat, kuinka 
helluntailaiset olisivatkaan nielleet sen siimoineen painoineen ja koukkuineen ja kaikkineen. 
Hän sanoi, “Ihme näyttää oikealta, mutta se ei näytä oikealta Sanan mukaan. No niin, meillä on 
sellainen henkilö, voideltu profeetta, jonka nimi on Martin. Tule, menkäämme hänen eteensä.” 

Tuo kaveri sanoi, “Ei, ei, Martinilla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa.” 
210 He sanoivat, ”Sinä tulet, joka tapauksessa!” Ja he tarttuivat häntä käsivarresta viedäkseen 

hänen Martinin eteen, ja tuo viitta katosi. Näettekö? Pettäisi Valitutkin, jos se olisi mahdollista. 
Näettekö? He tietävät. 
211 Jeesus sanoi, “Minun lampaani tuntevat Minun Sanani.” “Oh”, te sanotte, “kuulevat Minun 

Ääneni.” Se on Hänen Sanansa. “Ihminen ei elä yksin leivästä, vaan jokaisesta Sanasta.” 
Näettekö? Ennalta määrätty tietää tämän. Vierasta sanaa tai vierasta ääntä he eivät seuraa. Tällä 
tavalla se oli noiden miesten kanssa siellä, he tiesivät, että Martin oli tuon ajanjakson profeetta, 
jonka Jumala oli tunnistanut Sanan kautta. Ja hän tuntisi Sanan. Ja tuo mies ei halunnut seistä 
hänen edessään. 
212 Hän myöskin sanoi, “Missä Raato on (tai Sana), siellä, sinä ajallansa, kotkat tullaan 

kokoamaan.” Jos haluatte kirjoittaa sen muistiin, niin se on Matt. 24:28, vain neljä jaetta Matt. 
24:24 jälkeen. ”Missä Raato on”, Manna on, Sana on, ”siellä kotkat tullaan kokoamaan.” 
213 Nyt minun täytyy kiiruhtaa. Vilkaisin tuonne ylös ja näin, että se on seitsemän tai 

kahdeksan minuuttia yli 12:00. Kiiruhdan nyt todella nopeasti, tai sitten lopetamme sen tänä 
iltana. Kuinka monien täytyy mennä kotiin tämän kokouksen jälkeen, kohottakaapa kätenne. 
Voi sentään. Minun on parasta jatkaa eteenpäin. Olen pahoillani, että pidättelen noita ihmisiä 
siellä puhelinyhteyksissään sillä tavalla, mutta minä tulen kiirehtimään. Se on arvokkaampaa 
kuin teidän rahanne. Minä uskon, että se on sitä minulle. Näettehän? Teidän rahanne tulee 
katoamaan, mutta Tämä ei; se on Sana. 
214 “Missä Raato on, siellä kotkat tullaan kokoamaan. Missä Raato on, missä tappaminen on 

tapahtunut, siellä kotkat tullaan kokoamaan. Missä tuore Liha on, Sana ajallansa, siellä kotkat 
tulevat kokoontumaan.” Mutta sen jälkeen, kun se on mädäntynyt, tulevat korppikotkat 
parveilemaan paikalla. Näettehän? Näettekö mitä tarkoitan? Kun tappaminen on tapahtunut, niin 
tässä tulevat kotkat, mutta sen jälkeen, kun se on maannut siellä ja mädäntynyt, niin sitten tässä 
tulevat korppikotkat. Kotka ei halua olla missään tekemisissä sen kanssa. Näettehän? Jeesus 
sanoi, “Missä Raato on, minne Manna laskeutui, sinä yönä jona Manna laskeutuu tuoreena, 
siellä kotkat tulevat kokoontumaan sitä varten. Se on Manna määrätylle ajalle. 
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215 Huomatkaa! Mutta sen jälkeen, kun se mädäntyy, ja madot tulevat siihen, silloin tässä 
tulevat korppikotkat. Ne eivät voi haistaa sitä ennen kuin se on mädäntynyt. Ei ihme, että Jeesus 
seisoi siellä ylhäällä ja sanoi, “Jerusalem, sinä, joka kivität jokaisen profeetan..? Pankaa 
merkille tuo persoonapronomini! Näettehän? “Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein Minä (Kuka 
Hän oli?) - kuinka usein Minä olisinkaan koonnut teidät niin kuin kana poikueensa, sinut, joka 
kivitit jokaisen profeetan, jonka koskaan lähetin luoksesi...” 
216 Tuo suuri Seurakunta Jerusalem, Jerusalem, joka ei ole täältä maan päältä. Mutta me 

olemme ylhäällä olevasta Jerusalemista, josta Sana tulee, ennaltamääräämisen kautta; me emme 
ole vanhasta Jerusalemista, joka katoaa, vaan Uudesta Jerusalemista, joka ei voi kadota; ei 
ihmisten rakentamasta vanhasta Jerusalemista, vaan Uudesta Jerusalemista, jonka on rakentanut 
Jumala; Sana siellä ylhäällä on nyt tuomassa Itseänsä julki. “Minun Isäni kodissa on monta 
asuinsijaa, Minä menen ja valmistan ne teitä varten”, Luoja valmistaa kadut kullasta ja niin 
edespäin. Se on se, joka ei katoa. 
217 “Jerusalem, Jerusalem, kuinka usein Minä olisinkaan”, ajan alkamisesta asti, ei kolmas 

persoona tai jokin muu, vaan “Minä olisinkaan hoivannut teitä, niin kuin kana poikuettaan, 
mutta te ette tahtoneet. Mutta nyt teidän hetkenne on tullut”, näettekö? “Missä Raato on siellä 
kotkat tulevat kokoontumaan.” Mutta sen jälkeen, kun raato on mädäntynyt kokoontuvat 
korppikotkat. 
218 Huomatkaa! Mooses ei milloinkaan antanut Jumalan lapsille... Mooses oli kotka, ja hän ei 

koskaan antanut Jumalan lapsille Nooan tähteitä; hänellä oli tuore Jumalan Sana. “Herra Jumala 
kohtasi minut erämaassa ja vahvisti Sanansa, ja lähetti minut tänne alas kutsumaan teidät, ulos.” 
Sitten siellä tulivat jäljittelijät ja jäljittelivät sitä. Näettehän, mutta hänellä oli hetken Sana. 
koska Jumala oli sanonut Aabrahamille jolla oli lupaus, ”Sinun siemenesi tulee vaeltamaan 
vieraassa maassa neljäsataa vuotta, ja Minä tulen vierailemaan heidän luonaan, ja tulen viemään 
heidät ulos mahtavalla kädellä.” 
219 Mooses sanoi, “Herra Jumala tulee puhumaan minulle, ja näyttämään minulle, ja on sanonut 

minulle mitä tehdä, ja minä tulen kertomaan sen teille.” Hän sanoi, “MINÄ OLEN lähetti 
minut.” “MINÄ OLEN”, ei ”Minä olin, tai tulen olemaan”, vaan “MINÄ OLEN”, nykyisessä 
aikamuodossa, Sana nyt. Ei Sana, joka oli tai Sana, joka tulee olemaan, vaan Sana, joka on nyt. 
Ymmärrättekö sen? “MINÄ OLEN...” “MINÄ OLEN” on SANA. “Alussa oli Sana, ja Sana oli 
Jumalan kanssa.” Onko se oikein? “MINÄ OLEN...” “Jumala lähetti minut Hänen profeettanaan 
vahvistamaan tämän todeksi: MINÄ OLEN vastaus tähän Sanaan. Hän käski minun tulla tänne 
ja tehdä tämän.” 
220 Ja, kun hän teki sen, Faarao sanoi, “No niin, meillä on paljon poikia joukossamme, jotka 

myös voivat tehdä sen” - jäljittelijöitä. Jeesus sanoi, että se uusiutuisi jälleen viimeisissä 
päivissä, he tulisivat väittämään samaa... Tarkatkaa kuka tuli ensin. Tarkatkaa kuka pysyi Sanan 
kanssa. Se on mistä se tunnetaan. 
221 Me huomaamme, että Mooses ei koskaan antanut heille sitä mitä oli Nooan aikana. Hän ei 

sanonut, “Me tulemme nyt rakentamaan arkin, koska Sanassa sanotaan niin. Tiedättehän, että 
Nooa rakensi arkin yhtenä päivänä.” Ei, korppikotkat syövät sellaista. Ei, ei! Tämä oli luvattu 
Sana. 
222 Huomatkaa! Sitä sanomaa varten, joka hänellä oli Jumalalta, hänellä oli aito ennalta 

määrätty Jumalan Sana tuota aikaa varten. Ei myöskään Jeesus tarjonnut heille Mooseksen 
tähteitä. Mooseksella oli Sana tuota hetkeä varten, koska Mooses oli profeetta, mutta tässä on 
Jumala Itse. Näettekö? Hän ei tarjoillut heille Mooseksen tähteitä. 
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Mutta katsokaa kuinka nuo korppikotkat siellä, tuossa organisaatiossa, oikein ahmivat sitä. 
“Me tiedämme! Meillä on Mooses; meillä ei tarvitse olla sinua.” 
223 Hän sanoi. “Jos te olisitte tunteneet Mooseksen, niin te olisitte tunteneet Minut, koska 

Mooses puhui Minusta.” Oi! Näettekö? Missä Raato on sinne kotkat kokoontuvat - kotkat! 
Vastatapettu Sana, Sana, joka on kasvatettu ja lihotettu, ja tuotu julki ja annettu Ruuaksi lapsia 
varten. Ei tuosta vanhasta raadosta, joka oli maannut siellä satoja vuosia, se tulee jäämään sinne. 
Samoin on nytkin! Lutherilla oli parannuksen sanoma, mutta voi teitä te joukko 
luterilaiskorppikotkia. baptisteilla oli sanoma, mutta te baptistikorppikotkat. Näettekö? 
Helluntailaisilla oli sanoma (osuu lähelle nyt), te helluntailaiskorppikotkat. Mutta “Missä Raato 
on sinne kotkat kokoontuvat.” 
224 Muistakaa, te ette olisi voineet ruokkia luterilaisille noina menneinä päivinä katolista raatoa, 

vaikka voittekin tehdä sen nyt. Ei, hänellä oli tuoretta lihaa. Se oli tuolle seurakuntajaksolle. Te 
ette voineet ruokkia metodisteja Lutherin sanomalla. Oi, ei! Hän ei halunnut tuota raatoa; se oli 
mädäntynyt. Katsokaahan, Elämä oli jättänyt sen ja mennyt johonkin muuhun. Se oli vanha 
varsi, joka oli kuollut siellä aikaisemmin. Elämä siirtyy eteenpäin. Te ette myöskään voi ruokkia 
Jeesuksen Kristuksen Morsiamelle helluntailaisuutta. Ei todellakaan! Matojen täyttämiä 
organisaatioita. Ei missään tapauksessa! Ei, ei! Sillä lupaus on, “Ja ennen kuin tuo suuri ja 
kauhistuttava päivä tulee, Minä tulen lähettämään teille Elian, profeetan. Hän tulee 
palauttamaan lasten sydämet jälleen isien uskoon.” Kaikki nämä lupaukset on annettu 
Raamatussa, “Minä tulen tekemään sen”, ja siellä kotkat tulevat kokoontumaan. “Kaikki, jotka 
Isä on antanut Minulle, ovat tuleva Minulle.” 
225 Jeesus ei koskaan yrittänyt tehdä sitä. Mutta, kun Jeesus tuli Hän löysi nuo korppikotka 

parvet. “Meillä on Mooses ja Laki.” Näettekö? No niin, se oli hyvää ruokaa siellä aikaisemmin, 
kun se tapettiin ja annettiin heille. Näettehän? Se oli hyvää silloin, mutta tämä on mitä Mooses 
itse, hän, joka tappoi uhrin, ennusti; sanoen, ”Herra Jumala on nostava teidän ja teidän veljienne 
keskuudesta Profeetan. Ja tulee tapahtumaan, että jokainen, joka ei riipu tuossa Profeetassa ja 
siinä mitä Hän sanoo, tullaan leikkaamaan pois kansan keskuudesta.” Ja se oli niin. 
226 Katsokaa kuinka noin 600 Jeesusta Kristusta koskevaa Vanhan Testamentin profetiaa täyttyi 

juuri siellä. “He lävistivät Minun käteni ja Minun jalkani.” Olen unohtanut kuinka monta niistä 
täyttyi Hänen elämänsä viimeisten seitsemän tai kahdeksan tunnin aikana. Kaikki mitä nuo 
profeetat olivat sanoneet, toteutui täydellisesti! 
227 Jos minä profetoisin tänään, että jokin määrätty asia tulisi tapahtumaan vuoden kuluttua 

tästä päivästä lukien, olisi minulla ehkä kahdenkymmenen prosentin mahdollisuus, että se 
tapahtuisi, ja olisiko se oikein vai väärin. Ja, jos ennustaisin milloin se tulisi tapahtumaan, 
olisivat mahdollisuuteni vielä pienemmät. Jos ennustaisin kenelle se tulisi tapahtumaan, niin sen 
toteutumisen mahdollisuudet olisivat vain noin yksi sadastatuhannesta. Ja jokainen Sana 
(Halleluja!) joka oli kirjoitettu tuosta Messiaasta, toteutui kirjaimelleen! Jopa silloin, kun Hän 
eräänä päivänä lukiessaan Kirjoituksia, pysähtyi keskelle lausetta ja sanoi, “ Jumalan Henki on 
minun ylläni.. saarnaamaan Evankeliumia ja vapauttamaan...” Ja Hän pysähtyi siellä keskelle 
lausetta, koska loppu siitä olisi, Hänen toisessa tulemuksessaan. Aamen! “Taivaat ja maa tulevat 
katoamaan; mutta Minun Sanani eivät katoa.” 
228 Hän oli Sana, joka ruokki heitä silloin. Mooses oli kertonut heille Totuuden. Mutta 

näettehän, että he aina tekevät siitä kirkkokunnan korppikotkia varten... noista tähteistä sen 
jälkeen, kun kotkat ovat syöneet ja menneet kotiin. Sitten he odottavat nähdäkseen jotakin 
muuta. “Sana sanoo, ”he sanovat, “että tässä sen tulisi tulla. Meillä oli peura eilen. Meillä on 
lammas huomenna.” Näettekö mitä tarkoitan? “Tuolla makaa tuo vanha peuran raato, mutta 
meille on lammasta tulossa tänään. Missähän se on?” Näettekö mitä tarkoitan? Enkelten ruokaa! 



36                        VOIDELLUT LOPUNAJALLA  
 

Kun nuo ihmiset, jotka yrittivät säilyttää sitä mannaa jota he söivät tänään, seuraavaa päivää 
varten, se saastui. Ettekö te näe kuinka täydellisiä kaikki esikuvat ovat? 
229 Samoin nytkin. Pankaa merkille, että Jeesuksen ajan korppikotkat myöskin ajoivat ulos 

perkeleitä, nuo voidellut, vanhalla raadolla. Onko se oikein? He ajoivat ulos perkeleitä. Jeesus 
sanoi niin. Ja muistakaa, heillä oli profeettoja noina päivinä. Ylipappi Kaifas profetoi. Kuinka 
moni tietää sen? Kaifas profetoi. Pankaa merkille rikkaruohon asema pellolla. Sama voitelu 
kastelee sen. Miksi Raamattu sanoo hänen profetoineen? Koska hän oli ylipappi tuona vuotena, 
mädäntyneen raadon syöjä, rikkaruoho ja ohdake vehnän joukossa, mutta Henki oli hänen 
yllään, aito Jumalan Pyhä Henki. Jumalan Pyhä Henki oli hänen yllään niin, että hän saarnasi, 
profetoi, ja ennusti, että se tulisi tapahtumaan, ja kuitenkin hän kielsi ja ristiinnaulitsi tuon 
hetken vahvistetun Sanan. Oi, armoa, veljet! Kuinka paljon pidempään meidän täytyy puhua 
näistä asioista, ja kuinka paljon enemmän meidän täytyy käydä lävitse Kirjoituksia? 

Tulen pitämään kiirettä, minulla on täällä noin kymmenen sivua Kirjoituksia, 
todistaaksemme kaikki asiat. 
230 Aurinko oikean ja väärän yllä on sama. Todistaakseen s en, Jeesus sanoi, “Jos Minä ajan 

ulos perkeleet Jumalan sormella, niin millä teidän lapsenne ajavat ne ulos?” No niin he ajoivat 
ulos perkeleitä. He profetoivat. Onko se oikein? Mutta he eivät tunteneet Häntä tuon hetken 
Sanaksi. Miksi? Koska Hän ei ollut heidän yhteydessään. Katsokaa nyt Matteus 24:24: “Vääriä 
kristuksia, voideltuja tulee nousemaan, ja he tulevat olemaan vääriä profeettoja, ja he 
profetoivat (näettekö), ja se tulee pettämään jopa Valitutkin, jos se olisi mahdollista.” Oletteko 
käsittäneet sen nyt? 
231 Huomatkaa lapset. “Jos Minä ajan ulos perkeleet Jumalan Sanalla, (joka Sana Hän oli), niin 

millä teidän kirkkokunnalliset lapsenne ajavat ne ulos?” Ja Jumala yksin voi ajaa ulos perkeleen, 
me tiedämme sen, Jumala yksin, koska väkevän täytyy olla väkevämpi kuin hänen, joka on 
talossa. Heillä oli voima tehdä se. Te tiedätte, että Ilmestyskirjassa sanotaan antikristuksen 
nousevan esiin viimeisissä päivissä ja tekevän merkkejä ja ihmeitä, niin että se pettää kaikki 
maan päällä asuvaiset, ja pettää jokaisen heistä, kristityt ja kaikki, joiden nimet eivät olleet 
kirjoitetut Karitsan Elämän Kirjassa -vastauksena Matteuksen 24:24:lle - joiden nimet eivät 
olleet kirjoitetut Karitsan Elämän Kirjassa maailman perustamisesta asti. Tuo Elämä, joka oli 
tuon aidon appelsiinipuun juuressa, on kulkenut noiden kaikkien oksastettujen sitruslaatujen 
kautta, ja tuottanut hedelmän puun latvaan, kaikkien kirkkokunnallisten oksien yläpuolelle... 
Oletteko ymmärtäneet sen? 
232 Muistakaa nyt Daavidia, hän oli rehellinen ja vilpitön yrittäessään tehdä palvelusta 

Jumalalle, mutta häntä ei ollut määrätty tekemään sitä. He, nämä voidellut... Jeesus sanoi, “He 
opettavat oppina miesten tulkintoja Kirjoituksista, eivätkä Jumalan Sanaa, ei Hänen vahvistettua 
Sanaansa. He opettavat historiallista Kristusta, jotakin mitä oli. Ja Raamattu sanoo, että Hän on: 
“Minä en ole Minä olin, tai Minä tulen olemaan. Minä olen juuri nyt.” Hän on tuo Sana, joka 
elää tänne asti. Alussa Hän oli sirkkalehdissä; sitten Hän oli tähkässä; ja sen jälkeen kuoressa; 
mutta nyt Hän on jyvässä. 
233 Nyt te menette takaisin ja yritätte elää jälleen... Mitä, jos tuo elämä menisi takaisin, 

luuletteko te Elämän milloinkaan voivan mennä takaisin tuohon vanhaan kuivuneeseen kuoreen, 
sen jälkeen, kun se on kuivunut, ja elää siinä jälleen? Se ei koskaan tee sitä. “Sillä mahdotonta 
on noita, jotka kerran olivat valistetut ja, jotka eivät kulkeneet eteenpäin Sanan kanssa, Sen 
täyttyessä... He ovat kuolleita, he ovat mennyttä.” “Ja orjantappurat ja ohdakkeet, jotka ovat 
lähellä hylkäämistä, niiden loppu on, että ne poltetaan...” Onko se oikein? Kiirehtikäämme nyt 
niin nopeasti kuin voimme. 
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234 Pankaa merkille nyt Kirjoitus. He opettavat historiallista Jumalaa, aivan kuin he yrittäisivät 
elää menneisyydessä. Kuten, “Wesleyhän sanoi niin-ja-niin; niin-ja-niin sanoi se-ja-se.” Te 
hylkäätte tämän päivän luvatun Sanan, Mannan, jonka on selvästi tunnistettu olevan, tälle 
päivälle. He yrittävät panna heidän vanhoja luterilaisia, baptistisia ja helluntailaisia viinejään 
meidän uusiin pulloihimme. Se ei onnistu. Ja meidän uusi viinimme heidän vanhoissa 
pulloissaan ei toimi. Jos he yrittävät panna tätä uutta viiniä kirkkokuntaansa, tulee heidän 
hulluutensa ilmi. He eivät voi tehdä sitä; se räjäyttäisi heidän kirkkokuntansa hajalle. 
235 Jos joku sanoisi, “No niin, veli, minä olen nähnyt Jumalan Sanan täydellisesti Sanan 

mukaisesti...” He sanoisivat, “Katsohan nyt tänne tohtori, meillä ei voi olla sellaista.” Ned, 
uskon, että sinulla on kokemusta siitä viime aikoina. “Meillä ei yksinkertaisesti voi olla sellaista 
täällä; minä haluaisin mieluummin, että sinä ehkä vain...” Tiedättehän. Näettehän, se ei toimi. 
Se räjähtää. Te ette pane uudesta kankaasta paikkaa vanhaan vaatteeseen, koska se repisi sen. 
Eikä Jeesus sanonut niin? Te ette voi panna uutta viiniä vanhoihin pulloihin; se räjäyttäisi ne 
hajalle. Uudessa viinissä on elämä. 
236 Huomatkaa tässä jotakin nyt nopeasti, kun lopetamme. Huomatkaa Ilmestyskirja 16:13 ja 

14. Jos haluatte kirjoittaa sen ylös. Minulla ei ole aikaa mennä siihen, mutta haluan teidän 
olevan varmat, että näette sen. 
237 Huomatkaa nyt, tämä tapahtuu Kuudennen ja Seitsemännen Vihanmaljan välillä. Tulemme 

lopettamaan hetken kuluttua, jos vain voitte kestää muutaman minuutin pidempään. Nyt 
lopettaessamme, huomatkaa. 
238 Ilmestyskirja 16:13 - 14, Kuudennen ja Seitsemännen Vihanmaljan välillä, kolme saastaista 

sammakon kaltaista henkeä (huomasitteko te sen?) lähti ulos jonkun suusta. Huomatkaa nyt, 
oletteko valmiit, sanokaa, “Aamen!” [Seurakunta sanoo “Aamen!”] Henkien kolminaisuus! 
239 No niin, kirkkokunnallinen veli, istu hiljaa minuutin verran. Älä nouse ylös ja kävele ulos 

huoneesta, siellä ulkona puhelinyhteyksissä. Älkää kääntäkö nauhurianne pois päältä; istukaa 
hiljaa minuutin verran ja kuunnelkaa. Jos olette syntyneet Jumalasta, te tulette tekemään sen. 
240 Sammakkojen kolminaisuus! Sammakko on eläin, joka aina katsoo taaksepäin. Se ei 

koskaan katso minne se on menossa; se katsoo sinne mistä se on tullut. Näettekö? 

Ettekö te näe sitä? Missä kolminaisuusoppi syntyi? Muistakaa, kolme saastaista henkeä, 
yksilöllistä henkeä. Ymmärrättekö te sitä? 
241 Huomatkaa! Ne katsovat taaksepäin Nikean Kirkolliskokoukseen, missä kolminaisuusoppi 

syntyi. Mitään sellaista asiaa ei ole Raamatussa. Ne katsovat taaksepäin Nikean 
Kirkolliskokoukseen, Roomaan, missä kolminaisuusoppi syntyi. Pankaa merkille mistä ne 
tulevat. Huomatkaa, sammakkojen kolminaisuus tulee ulos vanhasta kolminaisuudesta, joka on 
heidän äitinsä ja synnyttää uuden kolminaisuuden. Mistä se tuli ulos? Kolminaisuudesta, 
lohikäärme, peto ja väärä profeetta. Milloin nämä sammakot tulivat esiin? Milloin se tapahtui? 
Huomatkaa! Ne olivat siellä koko ajan, mutta se ei tullut julki ennen kuin vasta Kuudennen ja 
Seitsemännen Vihanmaljan välillä, juuri ennen kuin Sinetit avattiin paljastamaan sen. Sillä 
seitsemännen enkelin Sanomassa, Jumalan salaisuudet tehdään tunnetuksi, kaikki nämä 
kolminaisuuden asiat ja väärät kasteet ja kaiken muun tuli tulla julki. Jumala auttakoon meitä 
näkemään mikä on Totuus. Ja älkää ajatelko, että se on joku, joka yrittää sanoa jotakin... 
242 Voin tuntea tuon hengen vastustavan sitä. Näettekö te? Minä en puhu sitä itsestäni, veli, 

minä puhun Herran Enkelistä, joka on leirissä. Se on tarkalleen oikein. 
243 Huomatkaa! Kolminaisuus, lohikäärme... Kuinka moni tietää, mikä lohikäärme oli? Se oli 

Rooma. Ja lohikäärme seisoi naisen edessä nielläkseen hänen lapsensa niin pian kuin se oli 
syntynyt. Onko se oikein? Mitä peto merkitsee Raamatussa? “Valtaa!” 
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244 Väärä profeetta, väärä profeetta, väärä voideltu. Näettekö? Missä se alkoi? Tämä on väärä 
profeetta, yksikössä. Väärä profeetta, ensimmäinen paavi. Ja sieltä tulee esiin huora ja porttojen 
äiti, tuo koko asia. Väärä kolminaisuus ei tullut esiin varhaisina päivinä, sen ei tullut tulla julki 
aikaisemmin, se vain kulki eteenpäin sen kanssa. Mutta, kun Seitsemän Sinettiä avasi nuo 
salaisuudet, paljastaen ne, niin se on milloin sammakot, nuo kolme saastaista sammakon 
kaltaista henkeä tulivat esiin ilmaisten itsensä, kolminaisuusoppina Totuutta vastaan. Näettekö 
mistä se tulee? Näettekö minne se on menossa takaisin? Kirkkojen Maailmanneuvostoon. Hehän 
ovat kaikki veljiä, samat henget, sama asia. Ja tarkatkaa! Niin pettävää, ne tekevät ihmeitä. Ja 
nämä ovat perkeleitä, jotka menevät kaikkien maan jumalien luo, tehden ihmeitä ja pettäen 
heidät viimeisenä päivänä; ja ne tulevat onnistumaan siinä! Mitä tuo paha henki sanoikaan, 
“Minä tulen menemään alas noiden profeettojen suuhun, niin että he profetoivat valheen, ja 
aiheuttavat sen, että Ahab tulee sinne tuhottavaksi.” 
245 Jumala sanoi, “Mene, sinä tulet onnistumaan. Sinä tulet saamaan heidät uskomaan sen. He 

eivät ole Sanassa alun pitäenkään. Mene, sinä tulet taivuttamaan hänet. Sinä tulet saamaan sen 
aikaan, kun menet noihin vääriin profeettoihin, koska hän on riippuvainen ja luottaa heihin. Ja 
hän ei tiedä mitään Sanasta, eikä hän halua oppiakaan siitä. Ahab ei voi tehdä sitä, koska hän on 
ohdake alusta alkaen!” Huomaatteko? ”Sinä tulet onnistumaan. “ 
246 Katsokaa näitä vääriä sammakkoja, jotka katsovat taaksepäin ja sanovat, “Sinähän tiedät 

mitä he sanoivat siellä Nikeassa.” Minä en välitä mitä he sanoivat Nikeassa; minä puhun mitä 
sanottiin Jumalan valtaistuimen luona, mitä nyt tulisi olemaan, ei mitä oli, tai mitä tulee 
olemaan, sillä Hän on MINÄ OLEN. Näettehän? 

Vääriä! Katsokaa sitä! Pankaa merkille mistä ne tulevat. 
247 Kuunnelkaa nyt tarkasti. Me näemme sen selvästi sen jälkeen, kun Seitsemän Sinettiä 

avattiin, joiden tuli paljastaa tämä salaisuus. Mikä on tuo kolminaisuus? Missä sitä koskaan 
kutsuttiin kolminaisuudeksi? Missä Raamatussa mainitaan sana kolminaisuus? Kuinka me 
voisimme palvoa kolmea jumalaa, niin ettei meitä kutsuttaisi pakanoiksi? Kuinka he voisivat 
olla erilliset, kun Hän sanoi, “Minä ja Minun Isäni olemme Yksi. Ellette te usko, että Minä olen 
Hän, te tulette kuolemaan synneissänne, epäuskossanne.” Synti on epäusko. Te tulette 
kuolemaan epäuskossanne. 

Oi, kenen te sanotte Minun olevan? Mistä te sanoitte Minun tulleen? 
Oi, tunnetteko Minun Isäni, tai tiedättekö Hänen Nimensä? 
Minä olen Saaronin Ruusu, Kirkas ja Aamutähti. 

Voitteko kertoa minulle kuka Hän on? 

MINÄ OLEN, joka puhui Moosekselle palavassa pensaassa.  
Minä olen Aabrahamin Jumala, Kirkas ja Aamutähti.  
Minä olen Saaronin Ruusu, Oi, mistä te sanotte Minun tulleen?  
Oi tunnetteko Minun Isäni, tai tiedättekö Hänen Nimensä? (Aamen!)  
Minä olen Alpha, Omega, Alusta Loppuun  
Minä olen koko luomakunta, ja Jeesus on Hänen Nimensä. 

248 Se on oikein! Ei ole mitään kolminaisuutta! Ei koskaan! Se on väärä asia. Seitsemän 
Sinettiä avasi nuo salaisuudet, niin että ne tulevat päätökseensä. Sinetti avautuu selvittäen ja 
näyttäen kätketyn salaisuuden, Totuuden, jonka Sinetit olivat kätkeneet kaikki nämä vuodet, 
kautta kaikkien noiden seurakuntajaksojen, ja kirkkokuntien. Tuo suuri huora Ilmestyskirjan 17. 
luvussa, kuka hän oli? Mutta hän oli myöskin porttojen äiti. 
249 Te sanotte, ”Sinä kutsut heitä korppikotkiksi, veli Branham!” Se on totta. Mutta muistakaa, 

korppikotkakin on lintu. Se myös on voideltu lentämään. Nuo kaksi henkeä ovat niin lähellä 
toisiaan, että se pettäisi jopa Valitutkin. Korppikotka on yhtä iso kuin kotkakin. Hän voi lentää 
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kuten kotkakin; ja hänet on voideltu lentämään, tai saarnaamaan, tai profetoimaan (pankaa 
merkille!) aivan samoin kuin kotka, mutta hän ei voi seurata kotkaa korkeuksiin. Ei, ei! Jos hän 
yrittäisi seurata kotkaa, hänen hulluutensa tulisi ilmi. Kyllä vaan! Hän ei voi seurata kotkaa. 
“Oh”, te sanotte, “minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Minä uskon Isään 
Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, taivaiden ja maan Luojaan ja Jeesukseen Kristukseen, Hänen 
Poikaansa jne.” Varmastikin he tekevät niin. Mutta entä onko Hän sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti? 
250 Kotka on erikoisrakenteinen lintu. Mitään sen kaltaista ei ole maan päällä. Jos haukka tai 

mikä tahansa muu lintu yrittäisi seurata sitä, se hajoaisi. Sen hulluus tulisi julki aivan varmasti. 
Se tulisi räjähtämään, jos se yrittäisi panna uutta viiniä vanhaan pulloon. Se räjähtäisi. Se 
hajoaisi. Sen ruumiille ei ole annettu rakennetta, joka pitäisi sitä siellä ylhäällä. Kun se tulisi 
noihin suuriin ilmapiireihin siellä ylhäällä, jos sitä ei olisi rakennettu ja ennalta määrätty, jos se 
ei olisi syntynyt kotkaksi, se räjähtäisi palasiksi. Näettehän? Höyhenet irtoaisivat sen siivistä ja 
se putoaisi maahan. Todellakin! Se ei voi seurata kotkaa korkeuksiin. Jos se yrittäisi tehdä niin, 
sen hulluus tulisi ilmeiseksi. Se on totta. Te ette voi tehdä sitä. 
251 Miksi? Koska se ei voi nähdä niin kuin kotka. Mitä hyödyttää yrittää hypätä todella 

korkealle, jos ette voi nähdä missä olette, kun pääsette sinne ylös? Ja, jos hän sattuisi 
yrittämään, jos hän edes yrittäisi jäljitellä tätä kotkaa korkeuksissa, hän tulisi niin sokeaksi, ettei 
hän tietäisi mihin hän on joutunut. Se on totta. Hän kirkuu ja huutaa ja touhuaa kaikenlaista, 
mutta puhukaapa Sanaa hänelle, voi pojat, siinä hänen hulluutensa tulee tunnetuksi. Puhukaapa 
hänelle Kasteesta Jeesuksen Kristuksen Nimessä, tai siitä, että Hän on sama eilen, tänään ja 
iankaikkisesti... puhukaapa siitä hänelle... “Oh, odotahan hetkinen.” Huomaatteko? Siinä hänen 
höyhenensä alkavat irrota. Näettehän, hän hyppää ylös ja profetoi, ajaa ulos perkeleitä, ja puhuu 
kielillä, ja huutaa, ja tekee kaikenlaista, juosten edes takaisin lattialla. Mutta älköön hän yrittäkö 
seurata sinne ylös, pojat, hän tulee varmasti julki. Kuitenkin hänet on vihitty papiksi; hänet on 
voideltu. Hän osaa lentää. Hän osaa tasapainottaa itsensä ja nousta ylös, mutta vain niin pitkälle. 
Näettehän, hän voi syödä haaskaa, mutta hän ei voi syödä tuoretta Lihaa, joka tulee 
Valtaistuimelta. Näettehän? Hän on sokea. Hän on kokonaan kiihottuneessa tilassa, mutta hän ei 
tiedä minkä vuoksi hän on kiihottunut. Näettehän, tuo sama Henki lankesi hänen ylleen kuin 
sade, tehdäkseen hänet vehnäksi, mutta hän ei ole vehnä alusta alkaen. Hän suuttuu. “Oh, minä 
en voi mennä uudelleen... Oh, ei koskaan! Minä tunnen tohtori Jonesin...” Hyvä on, jatka 
edelleen; jatka vain edelleen, jos haluat. 
252 Huomatkaa, hän ei ole syntynyt, tai häntä ei ole rakennettu, tai ennalta määrätty sen 

kaltaiseksi linnuksi. Hän ei voi - hän saattaa olla sitruuna, joka kasvaa appelsiini puussa, mutta 
hän ei ole koskaan tullut juurista. Hän on jotakin mitä on lisätty. Ja, kun he pääsevät niin 
korkealle kirkkokunnissansa, että he eivät voi nähdä ennalta määrättyä Jumalan Sanaa 
vahvistettuna, niin silloin heidän hulluutensa tulee julki. “Oh, tuollainen asia, sädekehä pään 
päällä ja kaikkea... Oh-hoh, hölynpölyä.” Hän on tullut julki! 
253 Häntä ei ole rakennettu näkemään niin kauas. Hän voi nähdä vain niin pitkälle kuin hänen 

kirkkokunnalliset lasinsa sallivat hänen katsoa. Mutta siitä eteenpäin hän on sokea kuin lepakko. 
Se on silloin, kun hänen hulluutensa tulee julki. Se on missä todellinen kotka asettuu syömään. 
Kyllä vaan! Se on missä todellinen valittu kotka näkee mikä hän on. Kun hän ei voi ottaa tuota 
Sanaa, he tietävät juuri silloin, että hän on kirkkokunnallinen korppikotka. 1 
254 Miksi? Miksi hän ei voi lentää? Katsokaapa mitä hän on syönyt. Hän on syönyt 

mädäntynyttä kirkkokunnallista raatoa, joka ei tule hengellistämään hänen ruumistaan, joka ei 
tule antamaan hänelle hengellistä ruumiinkuntoa, toisin sanoen, kuljettamaan häntä 
kirkkokunnallisten eroavaisuuksien yläpuolelle. Näettehän? Katsokaahan, hänelle on ruokittu 
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mädäntyneitä asioita, ja hänen ruumiinsa on muodostunut niistä. Hän ei voi nousta sinne ylös 
minne tuore Liha kuljettaa kotkan. Hän ei yksinkertaisesti voi tehdä sitä. 
255 Siinä täyttyy Matteuksen 24:24. Hän lentää, hypäten ylös ilmaan, ja läpyttää siivillään, 

mutta hän ei voi päästä tarpeeksi korkealle. Näettehän? Se on totta. Hän ei voi kurottautua 
tarpeeksi korkealle saadakseen tuota tuoretta Mannaa. Hän voi syödä vanhaa mannaa, joka on 
siellä alhaalla maan päällä, vanhaa kuollutta kania, jonka ylitse on ajettu viikko sitten, ja 
kuukausi sitten, tai neljäkymmentä vuotta sitten, se on saastunutta. Sitä hän voi syödä, ja hän 
ahmii sitä, rääkyen ja huutaen, ja hypäten ylös ja lentäen aivan kuin joku kotka, hänet on 
voideltu kuten muutkin linnut. Ja haukka on jonkin tyyppinen kotka. Me tiedämme sen. Sitä se 
varmasti on! Mutta se ei voi seurata aitoa kotkaa. Näettehän, se ei yksinkertaisesti voi tehdä sitä, 
ei koskaan! Sen ruumiinrakenne ei ole sellainen; se on syönyt erilaista raatoa. Se ei ole tuoretta 
Lihaa, tuoretta Mannaa, vaan se on jotakin mitä Luther sanoi, Wesley sanoi, tai tohtori se-ja-se 
sanoi. Mutta se ei ole sitä minkä Jeesus sanoi olevan tätä hetkeä varten. 
256 Menkäämme nyt eteenpäin lopettaaksemme. Voidellut, kristukset viimeisissä päivissä, 

mutta he ovat vääriä opettajia, vääriä profeettoja. Pankaa merkille kuinka silmäänpistävää se on. 
Haluan teidän nyt vertaavan, vaikka meillä ei olekaan aikaa lukea sitä, Matt. 24:24, 2. Tim. 3:8 
kanssa. - Matt. 24:24, sanoo, että viimeisissä päivissä tulee vääriä kristuksia, vääriä voideltuja, 
vääriä profeettoja, jotka näyttävät merkkejä ja ihmeitä aivan tarkalleen niin kuin todellinenkin - 
ja se melkein pettää jopa Valitutkin. Nyt pankaa merkille! Sen puhui Jeesus. 
257 Tässä tulee Paavali Hänen jälkeensä ja sanoo, “Viimeisissä päivissä tulee uskonnollisia 

ihmisiä joilla on jumalisuuden muoto, ja he johtavat typeriä naisia, joita kaikenlaiset 
maailmalliset halut houkuttelevat (ja he ihmettelevät sanoen, “Miksi sinä aina moitit noita 
naisia?” Voi hyvänen aika sentään... He eivät edes näe sitä!) - viettelevät typeriä naisia, jotka 
ovat kaikenlaisten himojen rasittamia (pois niistä asioista, jotka ovat Raamatussa. Näettehän?) 
...Ja niin kuin Jannes ja Jambres (Matt. 24:24, väärät kristukset, väärät voidellut, jotka tekevät 
merkkejä ja ihmeitä pettääkseen Valittuja) - nyt niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat 
Moosesta, niin tulevat nämä mieleltään kelpaamattomat...” Joilla on kelpaamaton mieli, kun on 
kysymys uskosta, ei jostakin uskosta, vaan tuosta uskosta. Yksi usko, yksi kaste, yksi Herra. 
Teillä ei voi olla yhtä uskoa ilman, että uskoisitte yhteen Herraan. Teillä ei voi olla kahta 
kastetta, ei yhtä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, on vain yksi kaste, Jeesuksen Kristuksen 
Nimessä. Niin se on. Näettehän? Se on väärä kaste. 
258 Verratkaa niitä yhdessä nyt, kun menette kotiin - Jeesus puhuu Matteuksen 24:24, ja 

Paavali, 2. Tim. 3:8, ja on monia muita. 
259 Ja nyt verratkaa sitä, ja sitten verratkaa Luuk. 17:30, ja Malakia 4: Niin kuin Jannes ja, 

Jambres vastustivat Moosesta, tuon hetken voideltua Sanaa, niin tulevat nämäkin miehet, ei yksi 
mies, vaan miehet, voidellut, vastustamaan Totuutta. 
260 Juuri sinä päivänä, kun Ihmisen Poika on paljastettu, Ilmestyskirja 10:1-7, lukekaa se, kun 

tulette kotiin... Seitsemännen enkelin Sanoma avaa Sinetit... Mitä se on? Ei niin, että tuo enkeli 
olisi Ihmisen Poika, vaan sanansaattaja paljastaa Ihmisen Pojan. Voitteko erottaa ne toisistaan 
nyt? Se on se mikä näyttää olevan niin vaikeata teille. Näettekö te? Ei Ihmisen Poika Itse, vaan 
seitsemäs enkeli, seitsemäs sanansaattaja, paljastaa kansalle Ihmisen Pojan, koska se on jättänyt 
kuoren. Te ette voi organisoida sitä; koska se on jälleen itse jyvä. “Ja tuona päivänä Jannea ja 
Jambres tulevat vastustamaan - voidellut, tekouskovaiset ja uskomattomat, muodollinen kirkko 
ja helluntailaiset - nousemaan todellista Jyvää vastaan. Mutta jättäkää heidät rauhaan; heidän 
hulluutensa on tuleva julki niin kuin heidänkin.” Ymmärrättekö sen nyt? 
261 Ilmestyskirja 10 sanoo, “Seitsemännen enkelin äänen päivinä...” Muistakaa nyt, 

seitsemännessä, Laodikean seurakuntajaksossa, tuon enkelin äänen kuuluessa, kun seurakun-
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tajakso on kirkkokunnallistunut ja tullut seurakuntajaksoksi, kun se on muodostanut 
helluntaiorganisaation, ja kun sanansaattaja sille... Mitä kukin sanansaattaja oli? Mitä oli Martin 
Luther? Nuhde katolisille. Mitä oli Wesley? Nuhde noille luterilaisille. Mitä olivat 
helluntailaiset? Nuhde noille muille. Minne Elämä on mennyt nyt? Pois organisaatiosta. Se ei 
enää ole kuori, se on Jyvä. Mitä se on? Nuhde helluntailaisille, täyttämään tämän hetken 
Kirjoitukset. 
262 Huomatkaa, että juuri sinä päivänä, kun tämä sanansaattaja, ei silloin, kun hän aloittaa... 

vaan, kun hän aloittaa julistamaan Sanomaansa. Ymmärrättekö? Ensimmäinen Nykäys, 
parantuminen; Toinen Nykäys, profetoiminen; Kolmas Nykäys, Sanan avaaminen, salaisuuksien 
paljastaminen. Ei ole mitään korkeampaa palvelustehtävää paljastamaan Sanaa, kuin profeetat. 
Mutta ainoa tapa miten profeetta voi olla vahvistettu, on Sanan kautta. Ja muistakaa, Kolmas 
Nykäys oli Seitsemän Sinetin avaaminen, paljastamaan kätketyn Totuuden, joka oli ollut 
sinetöitynä Sanassa. Näettekö te sen? Se on silloin, tuona päivänä, kun tämä asia tulee 
tapahtumaan, että Jannea ja Jambres tulevat ilmestymään jälleen, nuo jäljittelijät tulevat 
ilmestymään jälleen, aivan kuten he tekivät silloin, kun Mooses ilmestyi alkuperäisen Sanan 
kanssa puhuakseen Sen; he ilmestyvät jäljittelemään sitä. Aivan tarkalleen oikein. Näettekö te 
nyt mitä Matt. 24:24, on? Voidellut. 
263 Nyt me tulemme sanomaan kolme asiaa ennen kuin lopetamme. Tämä se on. Haluan teidän 

kuuntelevan todella tarkkaavaisesti nyt, kun lopetamme. Kolme asiaa, muistakaa, kolme asiaa 
on täyttynyt. Ja kolme asiaa on suoraan teidän edessänne nyt; 
264 Ensimmäiseksi: Maailma on sodomalaisessa tilassa. Jeesus sanoi, että se tulisi tapahtumaan. 

Katsokaa vääristyneisyyttä: Heidän naisemme yrittävät toimia kuten miehet, ja miehemme 
yrittävät toimia kuten naiset - naisellisia, mädäntyneitä, saastaisia, halpamaisia, riivattuja, ja 
eivätkä tiedä sitä. Raamattu sanoi, että se tulisi tapahtumaan, ja se on missä se on. 
265 Toiseksi: se on se hetki Kirjoituksen mukaisesti, että Jannes ja Jambres ilmestyvät. 
266 Kolmanneksi: se on tuo sama hetki jolloin Ihmisen Pojan tulee olla paljastettu. 
267 Siinä on teidän uskovaisenne, tekouskovaisenne, ja uskomattomanne. Siinä on alkuperäinen 

Sana, vahvistettuna; siinä on tekouskovainen jäljittelemässä Sitä; ja siinä on uskomaton, joka 
hylkää koko asian.  

Mutta on oleva Valo suunnilleen Ehtooaikana; 
 tien kirkkauteen tulette varmasti löytämään. (se on totta, eikö vaan?) 
Kansakunnat hajoavat; Israel herää;  
merkit, jotka Raamattumme on ennustanut,  
Ja Pakanain päivät ovat luetut, (Sodoma!) kauhujen täyttämät;  
Palatkaa, Oi hajotetut, omaanne. 

Lunastuksen päivä on lähellä, miesten sydämet pysähtyvät pelosta. 
Olkaa täytetyt Jumalan Hengellä, pitäkää lamppunne puhtaina ja kirkkaina. 
(Niin, että voitte nähdä hetken Sanan.)  
Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne on lähellä. 

Väärät profeetat valehtelevat,  
(Sanottiin, että he tulisivat olemaan täällä nuo voidellut.)  
 Jumalan Totuuden he kieltävät. Että Jeesus Kristus on meidän Jumalamme. 
(He eivät usko sitä! Raamattu sanoi, että tuo asia tulisi olemaan täällä. Tässä se on!)  
Mutta me vaellamme missä apostolit ovat kulkeneet.  
(Samassa Valossa! Ja hän palauttaa isien uskon lapsille!)  

Lunastuksen päivä on lähellä, (Niin lähellä!) 
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta. (Maa on putoamassa sisälle.) 
Oi, olkaa täytetyt Jumalan Hengellä, pitäkää lamppunne puhtaana ja kirkkaana. 
Katsokaa ylös, teidän lunastuksenne on lähellä. 
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Uskotteko te sen? Silloin kumartakaamme päämme. 
268 Siellä ulkona minne tämä sanoma menee itärannikolta länteen, Kaliforniasta New Yorkiin, 

alas etelään ja ylös pohjoiseen, ulos lähetysasemille, ja minne tahansa se meneekin, ja tässä 
tabernaakkelissa, me olemme köyhiä, eikä meillä ole näitä valtavan suuria, kukikkaita asioita 
kuten televisiolähetystä, me vain yritämme tehdä parhaamme mitä voimme. ”Mutta kaikki, jotka 
Isä on antanut Minulle ovat tuleva Minulle.” 
269 No niin, minä haluan teidän tietävän, että tämä on varma asia. Ja te, jotka kuuntelette tätä 

nauhaa, te olette saattaneet ajatella tänään, että olen yrittänyt sanoa sen itsestäni, koska asia on 
niin, että minulla on tämä Sanoma. Minulla ei ole yhtään mitään tekemistä sen kanssa, ei 
enempää kuin olla vain ääni. Ja minun ääneni, jopa paremman haluni vastaisesti... Halusin olla 
turkismetsästäjä. Mutta se on minun Isäni tahto, jonka minä julistan teille, ja olen päättänyt 
tehdä sen. Minä en ollut se, joka ilmestyi tuolla alhaalla joella; minä vain seisoin siellä, kun Hän 
ilmestyi. Minä en ole se, joka tekee nämä asiat ja ennustaa nämä asiat, jotka tapahtuvat niin 
täydellisesti, minä olen vain yksi, joka on lähellä silloin, kun Hän tekee sen. Minä olin vain ääni 
jota Hän käytti sanoakseen sen. Ei ollut niin, että minä tiesin jotakin; vaan minä vain luovutin 
itseni niin, että Hän puhui kauttani. Se en ole minä. Se ei ollut seitsemäs enkeli, Oi ei; se oli Ih-
misen Pojan julkituleminen. Se ei ollut enkeli, hänen Sanomansa; se oli salaisuus, jonka Jumala 
avasi. Kysymys ei ole miehestä; se on Jumala. Tuo enkeli ei ollut Ihmisen Poika, vaan hän oli 
sanansaattaja Ihmisen Pojalta. Ihmisen Poika on Kristus. Hän on se, josta te syötte. Te ette syö 
miehestä. Miehen sanat pettävät, mutta te syötte Ihmisen Pojan pettämätöntä Ruumis-Sanaa. 
270 Jos ette ole ruokkineet itseänne täysin jokaisella Sanalla, antaaksenne itsellenne voimaa 

lentää näiden kirkkokuntien ja maailman asioiden yläpuolelle, niin tekisittekö sen nyt, sillä 
aikaa, kun rukoilemme.? 
271 Rakas Isä, tämä on kovaa puhetta. Kuolevaisen ei ole helppo tehdä sitä. Sinä tiedät kaikki 

asiat. Ja minä rukoilen Sinua, rakas Jumala, että minua ei ymmärrettäisi väärin, vaan, että 
ihmiset voisivat vaeltaa Sinun Sanasi Valossa. 
272 Isä Jumala, minä en tiedä keitä Valitut ovat, Sinä tiedät sen. Minä en tiedä milloin Sinun 

tulosi on, mutta minä tiedän Sinun sanoneen, että kun tämä tapahtuu, kun nämä väärät 
voidellut... Ei aivan siiloin, kun he alkoivat... Mooses vain jätti heidät rauhaan, sillä hän ei 
voinut tehdä mitään enempää. Hän voi sanoa vain mitä Sinä sanoit. Sinä käskit häntä kutsumaan 
kirppuja; ja sitten hekin tekivät sen. Sinä käskit häntä muuttaa veden vereksi; sitten hekin 
tekivät sen. Mooses vain teki Sanasta Sanaan niin kuin Sinä olit sanonut. Mutta sitten, Sinä olit 
tuo Yksi, joka toit heidän hulluutensa julki. 
273 Nyt Isä, Sinä olet yhä Jumala. Tämä sama Sana sanoi, että tämä tulisi tapahtumaan 

viimeisissä päivissä. Moni rehellinen henkilö (niin kuin sanoimme viime sunnuntaina) laskee 
kätensä tuon Arkin päälle, joka on uusilla vankkureilla, eikä leeviläisten olkapäillä, kaatuen 
kuolleena maahan, kuolleina synnissä ja rikkomuksissa, väitellen omaa omaatuntoansa vastaan. 
274 Moni sanapalvelija istuu työhuoneessaan ja lukee tuon Sanan, ja kääntää lehteä nopeasti 

ettei hänen ravitsisi saarnata siitä, koska hän tietää menettävänsä sosiaalisen asemansa yleisön 
kanssa, seurakuntansa kanssa ja kirkkokuntansa kanssa. Jumala auta meitä niin ettemme 
milloinkaan tekisi sitä! 
275 Puhdista sydämemme, Herra, kaikesta maailman saastasta. Herra, minä seison valmiina 

puhdistamista varten. Minä seison valmiina tämän seurakunnan kanssa, ja kaikkien kanssa, jotka 
kuuntelevat puhelimitse, tai koskaan tulevat kuuntelemaan tätä nauhaa. Minä seison, Herra, ja 
pyydän puhdistamista. Herra, vie minut savenvalajan huoneeseen ja särje minut. Muovaa minut 
Sinun tahtosi mukaiseksi palvelijaksi Herraa Jeesusta varten, minä olen mies jolla on saastaiset 
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huulet, niin kuin Jesaja huusi, ja asun ihmisten kanssa joilla on saastaiset huulet; ja voi minua, 
sillä minä näen Jumala ilmestyksen julkituotuna, kuten Jesaja näki nuo Enkelit Temppelissä. 
Minä näen lopunajan. Herra, voi minua ja minun perhettäni. Voi minua ja ihmisiäni. Oi 
Iankaikkinen Jumala, ole armollinen meille. Minä rukoilen itseni ja ihmisten puolesta. Älä salli 
meidän kuolla noiden kanssa, jotka eivät usko, vaan salli meidän elää uskovaisten kanssa. 
276 Jokainen kirkkokunta, Herra, jokainen mies tai nainen... Minä en voi pyytää Sinua 

siunaamaan kirkkokuntaa, kun tiedän, että Sinä olet sitä vastaan. Mutta voin vain sanoa, Herra, 
että jos Sinulla on yhtään Sinun lampaitasi heidän keskuudessaan, niin voikoot he kuulla tämän 
nauhan. Voikoot he kuulla sen, Herra, ja ymmärtää sen, sillä ymmärryksellä, jonka Sinä tulet 
antamaan heille, ja voikoot he tulla ja vastaanottaa Sinut. Älköön tämän päivän sokeus ja 
perinnäissäännöt pettäkö heitä. Älkööt he yrittäkö syödä jotakin mikä oli raato toisessa ajassa. 
Voikoot he ottaa Sanan. Sillä tavalla fariseukset ristiinnaulitsivat Sinut, Herra. He puhuivat 
Mooseksen ajan raadosta ja yrittivät ahmia sitä, sen jälkeen, kun Sinä olit antanut heille tuoretta 
Mannaa, joka yö erämaassa, esikuvana jokaisesta sukupolvesta. Se on missä he epäonnistuivat. 
Se myrkytti heidät. Tuon saastuneen ruuan syöminen tappoi heidät. Ja hengellisesti se tekee 
samoin tänään, se tappaa heidät hengellisesti kirkkokuntien kanssa. Auta meitä, rakas Jumala. 
Se on kaikki Sinun käsissäsi nyt. Jeesuksen Kristuksen Nimessä. 
277 Päänne ollessa kumarrettuina, me tulemme laulamaan, sillä aikaa, kun te teette päätöksenne. 

Tuletteko te kulkemaan koko tien? 

Voin kuulla Pelastajani (Ja Hän on Sana!) kutsuvan, 
Voin kuulla…  

”Oh, olen harhaillut pitkän aikaa, mutta todella juuri nyt voin kuulla Hänen sanovan, 
’Tulkaa Minun tyköni kaikki te, jotka haparoitte eteenpäin.’ Kuulkaa. Ottakaa ristinne ja 
seuratkaa Minua päivittäin.”  

”Kyllä, vaikka vaellankin kuoleman varjon laakson kautta, minä en tule pelkäämään mitään 
pahaa; sinä viet minut varjoisille viheriöiville niityille ja hiljaisten vetten ääreen.” 

Ja minne Hän johtaa minua… 

”Herra, minä näen tuon kolminaisuusopin hullutuksen. Minä näen, että se on kylvetty koko 
maailmaan ja rikkaruohot kasvavat kaikkialla. Mutta minne sinä johdatkin minua Herra, niin 
minä tulen olemaan niin kuin nuo Apostolien Tekojen 19. ”Kun he kuulivat sen, heidät 
kastettiin uudestaan Jeesuksen Kristuksen Nimessä.”  

... tulen seuraamaan. (Olen kulkenut osan tiestä, Herra, tarpeeksi vastaanottaakseni Sinut nyt...) 
Tulen kulkemaan Hänen kanssaan koko tien. 

[Veli Branham alkaa hyräillä Toim.]  
278 Rakas Jumala, luotan siihen, että se tulee sydämestäni. Luotan siihen, että se tulee jokaisesta 

sydämestä, joka laulaa tällä hetkellä, ja monien, jotka ehkä tulevat kuulemaan tämän nauhan, 
jotka eivät kuule sitä nyt. Voikaamme me olla halukkaita, Herra, hinnasta välittämättä... Kuten 
sanottiin miehestä, joka menee kohtaamaan toista armeijaa sotilaineen, kuinka kuningas ensin 
istuu ja laskee onko hän kykenevä tekemään sen, voiko hän antaa pois maailman asiat... 
Voitteko te antaa ne pois liittyäksenne Jumalan kirjoitetun Sanan armeijaan, marssiaksenne 
Hänen sotilaittensa kanssa, ja lentääksenne Hänen kotkiensa kansaa? Suo se, Herra, Jeesuksen 
Nimessä. 
279 Uskotteko te? Vastaanotatteko Hänet? Hyvä on. Tapaamme teidät jälleen täällä tänä iltana, 

jos Herra suo. Uskotteko te sen Totuudeksi? Onko se tarpeeksi selvää? Sitten... 

Jeesus Nimi ota myötäs... [Lauletaan ensimmäinen säe ja kertosäe samoin toinen sekä kertosäe.] 
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280 Oletan, että kaikki sananpalvelijat tulivat tietämään sen tänä aamuna ja tunnistivat sen. Kun 
mies on rukoillut koko viikon... nähden nämä Kirjoitukset, kuinka ne ovat suoraan edessänne... 
“Ja voi minua”, sanoi Paavali, “jos en Evankeliumia saarnaa.” Ja tiensä lopussa hän sanoi, 
“Minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille Jumalan koko neuvoa, niin kuin se oli annettu 
minulle.” 
281 Minä unohdan joskus asioita, unohdan vihkiä lapsia Herralle. Billy sanoi, että eräs mies tuli 

ja sanoi, ”Minä olen tullut tänne kahden vuoden ajan saadakseni lapseni vihityksi Herralle.” 
Billy sanoi, “Älä ota sitä pahaksesi, minunkin lapseni on jo vuoden vanha, eikä häntä vielä ole 
vihitty Herralle. Niinpä minä uskon odottavani niin kauan, että hän tulee tarpeeksi vanhaksi 
kävelläkseen itse sinne.” 
282 Niinpä me näemme veljet, sisaret, että se ei ole... Näettekö? On totta, että meidän tulisi 

vihkiä lapsemme Herralle. Meidän tulisi kastaa jokainen. Täällä on allas ja siinä on vettä. Jos 
ette ole tehneet sitä niin mikä estää teitä? Tässä on vettä. Tulkaa juuri nyt. Älkää odottako 
iltaan, tulkaa juuri nyt. Täällä seisoo miehiä, jotka tulevat kastamaan kenet tahansa, joka on 
tehnyt parannuksen ja tunnustuksensa. Jos teidät on kastettu tusinan kertaa, niin he tulevat 
kastamaan teidät Jeesuksen. Kristuksen Nimessä syntien anteeksi saamiseksi. 
283 Mutta näettehän, Sanoma on sydämelläni. Minun täytyy saada se ulos. Se on minun ainoa 

tarkoitukseni, huolimatta siitä mitä vaimoni sanoo, mitä lapseni sanovat, mitä pastorini sanoo, 
mitä kuka tahansa sanoo; se on minun Herrani. Minun on saatava se ulos; se on minun ainoa 
tarkoitukseni. 
284 Ja nyt, monasti minä unohdan tunnistaa sananpalvelijoita. Uskon, että meidän veljemme 

veli Neville, ja nämä muut veljet täällä, ovat iloiset teidän täällä olostanne. 
285 Me emme ole eri mieltä kanssasi veli, ollaksemme erilaisia. Monet teistä täällä saatatte olla 

kolminaisuusopin saarnaajia. Me emme halua olla vihaisia teille. Me rakastamme teitä. Ja, jos 
emme rakastaisi - Jos en uskoisi sitä, niin minä en lähtisi täältä ulos ennen kuin olisin mennyt 
polvilleni ja sanonut, “Jumala oikaise minut. Minä en halua tuon ylpeän, Itsekkään hengen 
sekoittuvan. omani kanssa. Haluan minun henkeni olevan puhtaan veljellisessä rakkaudessa, ja 
Pyhän Hengen pyhittämän.” Nyt, jos joku tekee jotakin väärää minulle, sanon, “Ei, sillä väliä.” 
Vaikka minulla olisikin oikeus hyökätä heitä vastaan, niin minä en halua sitä omassa 
elämässäni. Ei, minä haluan, että minulla on rakkautta. Haluan olla valmis oikaisemaan 
rakkauden kanssa, rakkauden kansaa, joka ehdottomasti tulee vastaamaan siellä meidän 
puolestamme. 
286 Tarkoitukseni ei ole olla erilainen. Metodistit, baptistit, katoliset, presbyteerit, keitä sitten 

olettekin, minä en sano näitä asioita ollakseni erilainen. Jos niin tekisin, olisin minä tekopyhä, 
jonka tulisi olla täällä alttarilla rukoilemassa lävitse Jumalan tykö. Mutta minä sanon sen 
rakkaudesta, kun näen minne te olette menossa. Nyt minä en sano tätä itsestäni, sanomalla, että 
oletan niin, vaan minä annan teille NÄIN SANOO HERRA, että se on Totuus. Ja minä rakastan 
teitä noiden asioiden vuoksi. Jumala siunatkoon teitä. 
287 Nyt laulaessamme tätä laulua, ennen lähtöämme... Me haluamme, että olette täällä tänä 

iltana, jos voitte. Jos ette voi, niin Jumala olkoon kanssanne kunnes jälleen tapaamme. Me vain 
rukoilemme, että Jumala tulisi siunaamaan teitä ja antamaan teille parasta Hänen maastaan. 

Jeesus nimi ota myötäs... 


