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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 saarnassa käytetyt Raamatun lainaukset on käännetty William Branhamin käyttämän Kuningas Jaakon käännöksen mukaisesti. 
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Ylöstempaus 

1 Osasto täällä Yumassa, on suuri etuoikeus saada tämä kutsu tulla jälleen takaisin Yumaan. 
Meillä oli täällä viime kerralla ihmeellistä aikaa, ja sitten kun tiesin tulevani jälleen takaisin, 
minusta tuntui todella hyvältä. Saada kuulla nämä hienot todistukset näiltä ihmisiltä, se aivan 
kuin työntäisi teitä eteenpäin hieman. 

2 Billy kertoi minulle, että tuo Las Vegasista tullut veli, joka halusi kokousta sinne, on täällä. 
Mene tapaamaan Billyä välittömästi tämän kokouksen jälkeen. Hän sanoo, että meillä on heti 
tammikuussa, juuri ennen Phoenixin kokouksia, aikaa sujahtaa käymään siellä ja tulla Las 
Vegasiin. Ja me olemmekin aina halunneet päästä sinne.  

Uskon, että veli Art Wilsonilla oli tapana asua siellä pitkän aikaa sitten, ja hän saattaa yhä 
olla siellä. Hän pyysi minua tulemaan, hän ja sisar Wilson. Enkä saanut siihen tilaisuutta, joten 
ehkä tämä tulee olemaan aika, jolloin voin tulla. 

3 Otan yhteyttä Billy Pauliin tai veli Roy Bordersiin, uskon hänen olevan täällä jossakin. Joku 
sanoi veli Royn olevan täällä, veli Pearry, Lee tai joku heistä, kykenee sanomaan sen sinulle ja 
sopimaan tulopäivästä. 

4 No niin, tapasin monia sanapalvelijoita täällä hetki sitten ja olen hyvin onnellinen 
tavatessani veljiäni. Toivoisin, että minulla olisi aikaa mennä kotiin kanssanne, koska tiedän, 
että teillä on paras kokki, mitä maassa on. Se on hienoa. Ja minä... 

5 Veli Pearryllä on nyt jo kaksi asiaa itseään vastaan tänä iltana: ensimmäiseksi hän katkaisi 
tuon mikrofoonin pois päältä siellä. Sinua pidetään syyllisenä siihen, veli Pearry. En usko, että 
todella olit syyllinen, mutta sinä... Joku valmistautui puhumaan. Se herätti hilpeyttä. 

6 Ja sitten toisen kerran puhuessaan veli Collinsille ja joillekin heistä, hän sanoi: “Päivällinen 
oli hyvä, mutta”, hän sanoi, “sanon teille, että tuon miehen täytyy olla espanjalainen tai 
meksikolainen tai jotakin sellaista. Se oli väkevintä pippuria, mitä koskaan olen maistanut!”, ja 
niin edelleen sillä tavalla, ja hän oli puhumassa itse kokille. 

Hän sanoi: “Minä olen kokki.” 
7 Sellainen on Texas. Me tulemme panemaan hänet järjestykseen täällä Arizonassa, jos hän 

vaan viipyy täällä, vai mitä? 
8 On todella mukava olla täällä. Ja oletan, että nuo asiat eivät kuulosta pilalta vaan 

huumorintajulta. Ja Herralla itselläänkin oli huumorintajua, tiedättehän. Hän sanoi: “Herodes”, 
menkää sanomaan sille ketulle, näettekö, “tänään Minä ajan ulos, ajan ulos perkeleitä, 
huomenna olen tehty täydelliseksi.” Niinpä jos Hänellä oli huumorintajua, niin en usko sen 
meitäkään vahingoittavan, silloin tällöin. 

9 Ja nyt, on hieman myöhä. Ja tavallisesti minä saarnaan noin neljä tuntia. Niinpä 
kohteliaisuudesta veljeä ja sisarta kohtaan täällä alaosastossa, me lyhennämme sitä paljon tänä 
iltana.  

Ja juuri.. Sanoin Terrylle… Sanoin…  

Hän sanoi: “Mitä… Panemmeko päälle kahden tunnin nauhan?” 
10 Minä sanoin: “Ei, Terry. Nämä ovat juhlapäivälliset.” Minä sanoin: “Tulen puhumaan 

ihmisille vain noin kolmekymmentä, neljäkymmentä minuuttia jostakin.” Tai ainakin yritän, 
joka kerta, tietäen sen. 
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11 Kun olin pieni poika, ihmisillä oli tapana tulla kuuntelemaan minua, koska olin vain poika-
saarnaaja. Olin vain nuori mies. Ja he sanoivat: “No niin, Billy Branham, tiedättehän, joka ei 
lapsena käynyt koulua eikä saanut sivistystä.” Ja he tulivat kuulemaan murteellisia sanojani, 
Kentuckyn englantiani, ja niin he… sanoessani “hits”, “hain’ts” ja “totes” ja “carry”. 

Kuten yhdessä kokouksista täällä äskettäin he sanoivat: “Nouskaamme kaikki seisomaan ja 
laulakaamme Kansallislaulu.”  

12 Ja minä nousin seisomaan ja sanoin: “Vanha Kentuckyn kotini, siellä kaukana.” Se oli ainoa 
kansakunta, josta olin tietoinen, joten niin pitkälle kuin minusta oli kysymys, se oli 
Kansallislaulu. 

13 Niinpä nyt, tultuanne vanhemmaksi, täytyy teillä olla jotakin enemmän kuin se. 
Katsokaahan, meidän tulee... Niin kuin Paavali sanoi: “Kun olin lapsi, puhuin kuin lapsi ja 
ajattelin kuin lapsi.” Te toimitte kuin lapsi, mutta kasvaessanne vanhemmaksi, te alatte ottaa 
ensiaskeleitanne, horjutte ja kaadutte ja nousette ylös ja yritätte uudestaan. Ja sitten, jonkin ajan 
kuluttua, te osaatte kävellä suoraan. Ja sitä meidän täytyy tehdä ristin sotilaina. Nyt on aika 
kävellä suoralinjaisesti, suoraan tuota valtatietä kirkkauteen. 

14 Minä uskon, että me elämme tämän maailman historian loppunäytöksissä. Minä totisesti 
uskon, että Herran tulemus on lähempänä, kuin me ehkä luulemmekaan. Niinpä nyt, vain noin 
kolmeksikymmeneksi minuutiksi ajastanne, haluaisin kiinnittää huomionne Kirjoitukseen, jota 
haluan käyttää tekstinä, ja haluan myös viitata joihinkin muihin Kirjoituksiin täällä.  

Istuessani kotona hiljattain ajattelin tätä aihetta. Sitten ajattelin: “Enpä tiedä, puhua kaikesta 
tästä Kirjoituksesta. Tulen ottamaan vain osan siitä näitä tämän kaltaisia pieniä lyhyitä 
kokouksia varten, joka meillä on tänä iltana.” Haluan sanoa yhden asian sillä aikaa, kun etsitte 
esiin Psalmin 27, josta haluan lukea viisi ensimmäistä jaetta. 

15 Haluaisin sanoa tämän koskien näitä Täyden Evankeliumin Liikemiesten osastoja.  

Veli Pearry puhui jotakin koskien kirjoja ja niin edelleen, näitä uusia kirjoja, joita heillä on. 
Kuinka monet muistavat, kun meillä oli ääninauha ja saarnasimme siitä täällä Phoenixissa 
yhdessä konventeista Miehet, mikä aika nyt on?” No niin, se oli alku tuolle kirjalle, näettehän, 
kun tämä tapahtui. 

16 On tapahtunut aivan liian paljon yliluonnollisia vahvistuksia Jumalan tämän hetken 
kirjoitetulle Sanalle, niin ettei jotakin nyt olisi lähestymässä meitä. Me olemme juuri... Se on 
liian todellista. Katsokaahan, ne asiat, joita te... Te olisitte ällistyneitä, jos vain tietäisitte, mitä 
todella on tapahtumassa. Monet teistä vieraista ehkä kuulette näiden miesten nousevan ylös ja 
tekevän näitä huomautuksia koskien tämän hetken Sanomaa ja niin edelleen. Se, mistä he 
puhuvat, on Jumalan lupaus tälle hetkelle siitä, mitä Hän lupasi tehdä. Ja me näemme Hänen 
Kirjoituksensa vahvistavan aivan tarkalleen, mitä Hän on luvannut tehdä. Ennalta kerrottu 
tapahtuen aivan tarkalleen, täydellisesti joka kerta, koska se on Jumala, joka sanoo sen. 

17 Jos joku mies, en välitä siitä kuka hän olisi, yrittäisi ennustaa jotakin sen kaltaista. Olisi yksi 
mahdollisuus miljoonasta, että tuon miehen kertoma asia tapahtuisi, ja sitten jonakin tiettynä 
aikana, se olisi yksi kymmenestä miljoonasta. Sitten paikka, jossa se tulisi tapahtumaan, 
mahdollisuudet olisivat noin yksi sadasta miljoonasta. 

Ja miksi se tapahtuu ja millä tavalla ja niin edelleen, se ei ole arvattavissa. Kun me näemme 
sen tapahtuvan niin täydellisesti joka kerta, silloin se on Jumala.  

Sitten menemme suoraan takaisin Kirjoituksiin. Se voi näyttää meistä oudolta, mutta me 
menemme suoraan takaisin Kirjoituksiin tietämättä edes minne mennä, ja Pyhä Henki tuo sen 
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esiin ja vain pannen koko Sanan yhteen muodostaen kuvan ja osoittaen meille juuri sen hetken, 
jossa me elämme. Me muutumme ajanjaksosta toiseen. 

18 Me olemme nurkkauksessa. On helppoa, kun joku kääntää nurkan, kun muurari kääntää 
nurkan. Aloittaa, jokainen voi muurata tiiliä samaan riviin, aivan niin kuin tietyt kirkkokunnat 
alkavat mennä eteenpäin samaa riviä, ja sehän sopii, mutta kun te tulette noihin nurkkiin, joissa 
teidän on käännyttävä toiseen suuntaan.  

No niin, Jumala ei ole rakentamassa mitään seinää. Hän rakentaa rakennusta. 
Ymmärrättekö? Ja siinä on monia leikkauksia ja käännöksiä, jotka Hän on ennustanut täällä 
Raamatussa. Ja ne ovat nuo käännökset. Kuka tahansa voi yrittää tehdä käännöstä, mutta sen 
täytyy olla piirustuksen mukaisesti. Jos se ei ole, se täytyy repiä alas uudestaan. 

19 Niinpä me ylistämme Jumalaa Hänen hyvyydestänsä ja yhdessäolosta teidän ihmisten 
keskuudessa ja niistä avoimista ovista, jotka Herra on antanut meille. Ja näiden Liikemiesten 
kautta... Olen aina sanonut, että en usko... Minä uskon ihmisiin kirkkokunnissa, mutta minulla ei 
ole paljoakaan aikaa kirkkokunnille, koska jokainen rakentaa aitoja ympärilleen ja... 

20 Ja se on aivan kuin... Uskon veli Davidilla olleen tapana sanoa, koskien sitä, kuinka hän 
kasvatti ankkoja, hän sanoi veden joessa nousseen, ja jokainen ankka, tiedättehän, halusi olla 
yhteydessä toistensa kanssa eivätkä ne voineet tehdä sitä, koska ne olivat aitausten sisällä. Mutta 
kun veden pinta oli noussut tarpeeksi korkealle, kelluivat ankat ulos aitauksistaan.  

Niinpä uskon, että sillä tavalla se tapahtuu. Vesi nousee, näettehän, ja me voimme päästä 
ulos aitauksista ja seurustella toistemme kanssa, tiedättehän. Meillä voi olla todellinen 
Kristuksen rakkaus sydämissämme. 

21 Ja tämä Täyden Evankeliumin Liikemiehet on ollut keidas minulle, koska monesti… 
Minulla on kokouksissani veljiä, hienoja veljiä, arvelen tavanneeni heitä jokaisesta 
kirkkokunnasta, presbyteerejä, luterilaisia, baptisteja, helluntailaisia, erityyppisiä helluntailaisia, 
Jumalan Kirkosta, nasarealaisista, Pyhyyden Pyhiinvaeltajista, hienoja veljiä kaikkialla. Mutta 
monasti he eivät voi vastaanottaa minua yhteisöönsä, koska... Näettekö? Ei niin, etteivätkö he 
uskoisi sitä, mutta katsokaahan, se tulisi leikkaamaan heidät pois kirkkokunnastansa. Ja kun te 
teette sen, niin siinä sitä ollaan. 

22 Täällä hiljattain eräs metodistiveli tuli luokseni. En sano hänen nimeänsä, hän on hieno mies. 
Hän oli kirjoittamassa väitöskirjaa Jumalallisesta Parantamisesta, ja hän tuli luokseni vähän 
keskustelemaan. Me istuuduimme ja puhelimme hetken. Ja hän sanoi: “Ainoa asia, mitä meillä 
on sinua vastaan, on se, että sinä riiput noiden helluntailaisten ympärillä koko ajan.” 

Minä sanoin: “Tulkoon sitten metodistikirkko tukemaan sitä, niin kyllä minä tulen.”  

Se oli eri asia, näettehän? Hän sanoi: “Minä en ole metodistikirkko. Minä vain kuulun 
heidän joukkoonsa.” 

23 Minä sanoin: “Siinäpä se!” Näettekö? “Helluntailaiset ovat avanneet ovensa.” Ja niin monen 
luo heistä, jotka tahtovat avata ovensa, me olemme valmiit tulemaan.  

Aivan niin kuin Hän sanoi Ilmestyskirjan 3. Luvussa: “Minä seison ovella ja kolkutan, jos 
joku tahtoo avata oven, tulen Minä sisälle ja aterioin hänen kanssaan.” Ja se oli Jeesus. Tiesin 
aina, että se oli Kristus. Ja Hän on Sana. Se on totta. Hän on Sana. 

24 Ja niinpä Täyden Evankeliumin Liikemiehet on ollut keidas, missä me olemme voineet tulla 
yhteen. Mitkään seurakunnat eivät tue sitä. He ovat kaikki vain miehiä eri seurakunnista, ja me 
tulemme yhteen ympäri maailman, kaikkialla. 
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25 Ja minä olen auttanut perustamaan monia, monia, monia Täyden Evankeliumin Liikemiesten 
osastoja kautta koko maailman. Olen kiitollinen tilaisuudesta, joka annettiin minulle. Siellä 
Liikemiehet kustantavat sen, ja silloin kaikki seurakunnat tahtovat tulla.  

Mutta sitten en koskaan halua yrittää vetää ketään pois seurakunnastaan. Pysykää vain 
omassa seurakunnassanne ja levittäkää Valoa. Näettekö? Olkaa todellinen kristitty. Pastorinne 
tulee arvostamaan teitä. Todellinen, uskollinen, aito pyhä, kuka tahansa, joka uskoo Jumalaan, 
tulee arvostamaan sen kaltaista henkilöä. Kyllä! 

26 No niin, kiitän tätä veljeä täällä ja hänen vaimoaan ja tätä osastoa täällä tästä tilaisuudesta. Ja 
voikoon tämä osasto kasvaa. Levätköön Jumalan siunaukset sen yllä, ja olkoon se työkalu 
Jumalan käsissä pelastamaan satoja ja satoja ihmisiä ennen Herran tulemusta. Ja kaikkia muita 
teistä, jotka edustatte täällä muita osastoja. 

27 Psalmien kirjassa, no niin, haluan puhua eräästä todella oudosta aiheesta tänä iltana vain 
pienen hetken. Minulla on joitakin Kirjoituksia kirjoitettuna muistiin täällä ja ajattelin, että 
ehkä... Tänä iltana aikomukseni oli puhua jostakin toisesta asiasta, mutta näin, ettei aika riittäisi, 
enkä halunnut viipyä niin pitkään, joten käännyin tänne ja otin toisen Kirjoituksen. Ja haluan 
puhua aiheesta Ylöstempaus. Ymmärrättekö? 

28 No niin, me uskomme, että tulee olemaan ylöstempaus. Kaikki kristityt uskovat sen. Kaikki 
raamatunlukijat uskovat, että tulee olemaan ylöstempaus. 

29 Ja nyt, lukeaksemme taustaksi, me luemme Psalmista 25, tarkoitan, suokaa anteeksi, 
Psalmista 27 jakeet 1-5. 

HERRA on minun valoni ja minun pelastukseni; ketä minä pelkäisin? HERRA on 
minun elämäni voima; kenestä olisin peloissani? 

Kun paha, minun viholliseni ja vihamieheni, tulivat kimppuuni syömään lihaani, he 
kompastuivat ja kaatuivat. 

Vaikka sotajoukko leiriytyisi minua vastaan, minun sydämeni ei pelkäisi; vaikka sota 
nousisi minua vastaan, siitä huolimatta olen varma. 

Yhtä asiaa olen halunnut HERRALTA, sitä minä etsin; että voisin asua HERRAN 
huoneessa kaikki elämäni päivät katsellakseni HERRAN kauneutta ja tutkistellakseni 
hänen temppelissänsä. 

Sillä vaikeuden ajassa hän kätkee minut telttakatokseensa: hänen majansa 
salaisuudessa hän kätkee minut; hän asettaa minut kalliolle. 

Lisätköön Herra siunauksensa tälle Sanansa lukemiselle. 
30 Nyt tänään, puhuttaessa tästä aiheesta... Ja jotkut teistä voivat ottaa sen erilaiselta kannalta 

kuin minä sen otan, mutta kuinka monet täällä uskovat Raamatun opettavan, että tulee olemaan 
Seurakunnan ylöstempaus? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Kyllä, tietenkin! Se on totta, todella, 
seurakunnan poistempaaminen. Olette sitten metodisti, baptisti, presbyteeri, tai kuka sitten 
olettekin, helluntailainen, tulee olemaan poistempaaminen.  

31 Ja uskon, että puhuessani en yritä tulla tänne vain sanoakseni jotakin, jonka ajattelen 
miellyttävän ihmisiä. En ole koskaan syyllistynyt siihen. Haluan tulla tänne ja sanoa jotakin 
juuri niin kuin tunnen johdatusta sanoa se. Jotakin, jonka uskon olevan avuksi teille. Jotakin, 
joka edistäisi kokemustanne Jumalan kanssa, jos olette kristitty, ja jos ette ole kristitty, saamaan 
teidät niin häpeämään itseänne, että haluatte tulla kristityksi. Ja sen mukaisesti olen aina 
yrittänyt johtaa ajatuksiani, niin kuin Herra on minua johdattanut. 
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32 No niin, meitä on varoitettu, että tätä oppia tultaisiin viimeisissä päivissä pilkkaamaan. Jos 
haluatte... Lukekaamme siitä hetken. Se on 2. Pietarin kirjeen 3 luku, jakeet 3 ja 4. 
Katsokaamme, josko tämä on oikein. 

Tietäen tämän ensin, että on tuleva viimeisissä päivissä pilkkaajia, jotka vaeltavat 
omien himojensa mukaan, 

Ja sanovat: Missä on hänen tulemuksensa lupaus? Sillä siitä asti kun isät ovat 
nukkuneet pois, kaikki asiat ovat jatkuneet, niin kuin ne ovat olleet luomakunnan 
alusta. 

Sillä tästä he mielellään [kernaasti] ovat tietämättömiä, että Jumalan sanalla taivaat 
olivat vanhastaan voimassa, ja maa pistäen esiin vedestä ja seisten vedessä: 

Jolla maailma, joka silloin oli, vedellä peittäen tuhoutui: 
33 No niin, me näemme syyn, miksi tähän aiheeseen suhtaudutaan niin kevyesti. Se johtuu siitä, 

että profeetta tässä sanoi, että näissä viimeisissä päivissä nämä pilkkaajat tulisivat sanomaan 
näitä asioita. Näettekö? Se on ennustettu. Syy miksi ihmiset toimivat tänään sillä tavalla kuin 
toimivat. Tehän varmasti voitte odottaakin sitä, koska Raamattu on sanonut: “Viimeisissä 
päivissä he tulisivat olemaan itsepäisiä, ylpeitä, nautintoja enemmän kuin Jumalaa rakastavia, 
rauhan rikkojia, vääriä syyttäjiä, tyytymättömiä ja halveksivat niitä, jotka ovat hyviä, omaavat 
jumalisuuden muodon, mutta kieltävät sen voiman; sen kaltaisista kääntykää pois.” Voimmeko 
me odottaa näkevämme Totuuden jäljittelyä? Tietenkin! 

34 Kun Mooses meni alas Egyptiin vapauttamaan Israelin lapsia, hänellä oli kädessään 
vahvistuksena vain keppi, ja Taivaan Jumala takanaan hän teki ihmeen. Siellä tulivat jäljittelijät 
hänen jäljessään tehden saman asian kuin hänkin teki. Näettekö? No niin, he tulivat perässä sen 
jälkeen, kun hän teki sen ensin. He tulivat vasta sen jälkeen, koska he jäljittelivät sitä, mitä hän 
teki. He jäljittelivät alkuperäistä. Me huomaamme sen.  

Ja nyt te sanotte: “Mutta sehän tapahtui Mooseksen päivinä.”  

Mutta sama Kirjoitus sanoo, että he tulisivat uudestaan viimeisissä päivissä. “Niin kuin 
Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tulevat tekemään nämä miehet, joilla on 
kelpaamaton mieli koskien Totuutta.” Näettekö? Jäljittelyjä, kaiken kaltaisia asioita 
järkyttämään ihmisiä. Ja sitten, jos… 

35 Tämä ylöstempaus, joka tulee tapahtumaan, ja mitä tahansa Jumalalla on varattuna 
Sanassansa, tulee aina esiin jotakin järkyttämään Sitä, jos he vain pystyvät siihen. Saatanan 
tarkoitus on tehdä niin. 

36 Niin kuin tämä veli täällä sieltä Las Vegasista sanoi: “Saatana”, hän sanoi, “maailma on 
hänen valta-alueensa, ja se siellä hänen päämajansa.”  

Minä tiedän, että Saatana on tämän maailman jumala. Hänellä on hallinnassaan jokainen 
kansakunta Taivaan alla. Tarkalleen! Tämä maailma kuuluu Saatanalle. Mutta Jeesus tulee 
ottamaan sen hallintaansa. Saatana tarjosi sitä Hänelle kerran, ja Hän kieltäytyi siitä, koska Hän 
tiesi olevansa sen perillinen tulevina aikoina. 

37  “Pilkkaajia.” Ottakaamme tuo yksi sana muutamaksi minuutiksi ennen kuin menemme 
eteenpäin. Pilkkaajia!  

Noin kaksi viikkoa sitten luin Tucsonissa sanomalehdestä siitä, kuinka joku englantilainen 
oli antanut lausunnon, se oli lehdessä pääotsikkona, että meidän Herramme Jeesuksen 
Kristuksen ristiinnaulitseminen oli vain huijausta Pilatuksen ja Jeesuksen kesken, että Hän vain 
tuli tehdäkseen itsestään jotakin. Eikä ole mitään tapaa, kuinka voisimme todistaa sen heille, 
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koska kaikki Jumalan asiat täytyy vastaanottaa uskossa. Meidän täytyy uskoa se. No niin, hän 
jatkoi edelleen kuvaillen, kuinka se olisi voinut tapahtua. 

38 Siellä äskettäin, tuossa suuressa kansakunnassa, Lontoossa, Englannissa, missä John ja 
Charles Wesley ja monet noista suurista varhaispäivien saarnaajista, Spurgeon ja muut heistä, 
olivat saarnanneet Evankeliumia heinänmyyntipaikoilla ja kaikkialla siellä, he hylkäsivät tuon 
heidän päivänsä sanoman, ja katsokaa, mitä he ovat tänä päivänä.  

Siinä veli Williams ja he tänä iltana ovat. Se on yksi alhaisimmiksi vajonneista maista 
maailmassa. Olen ollut kaikkialla maailmassa, mutta en tiedä mitään niin alhaista kuin Englanti. 
Se on... Billy Graham sanoi saman asian. Hänenhän täytyi viedä vaimonsa pois puistoista sen 
vuoksi, mitä miesten ja naisten välillä julkisesti tapahtui puistoissa. Kun olin siellä, en ollut 
koskaan nähnyt mitään, mikä vaivaisi henkilön sydäntä enemmän kuin se, mitä tapahtui 
Englannissa, jolla kerran oli tilaisuus johtaa maailmaa uskonpuhdistuksessa. Se osoittaa, kuinka 
voidaan langeta. 

39 Mutta te näette, mikä saa sen aikaan, tuo sanoma, joka lähti liikkeelle silloin, englantilaiset 
yrittävät pitää kiinni tuosta samasta sanomasta tälle päivälle kuuluvana. Se ei tule toimimaan 
tänään. Se ei onnistu. Kuinka olisi...  

40 Mitä jos Mooses olisi tullut ja tuonut Nooan sanoman: “Me tulemme rakentamaan arkin ja 
ajelehdimme alas Niiliä”? Se ei olisi onnistunut. Ei myöskään Jeesuksen sanoma olisi koskaan 
toiminut Mooseksen mukaisesti. Ja myöskään ei Wesleyn sanoma toiminut Lutherin sanoman 
mukaan, tai Lutherin päinvastoin.  

Ja tänään, meidän viimeinen suuri uskonpuhdistuksemme oli helluntailiike. Ja tänään me 
liikumme pois siitä, sillä helluntailaisten sanoma ei sekoitu tämän kanssa, koska se oli toinen 
aika. Se kaikki on Jumalan Sanaa, mutta se rakentuu. Aivan kuin jalat, käsivarret, tullen 
ylöspäin ja muodostaen Morsiamen ylöstempausta varten. Näettekö, se ei, älkää syyttäkö noita 
aikaisemmin olleita ihmisiä. He elivät oman sanomansa mukaan.  

Kaikki ne tulevat esiin, jotka olivat Morsiamessa.  

Aivan niin kuin elämän kulkiessa viljankorren lävitse. Se jättää varren, kuoren, ja 
muodostuu vehnäksi, sen vehnänjyvän kaltaiseksi, joka putosi maahan. 

41 Täällä äskettäin luin erästä kirjaa, jonka joku saksalainen oli kirjoittanut arvostellen. Hän 
sanoi: “Kaikista maailman fanaatikoista William Branham on kaiken huippu.” Hän sanoi: 
“Hänhän ei ole mitään muuta kuin... Hän on taikuri. Hän tekee näitä asioita...” Näettekö, tuo 
mies ei vain tiedä. 

42 Ja sitten, tuo mies oli arvostelija. Hän ei edes uskonut Jumalaan. Hän sanoi: “Jumala, joka 
voi istua pimeiden ajanjaksojen aikana kädet ristissä vatsansa päällä ja nauraa tuota kristittyjen 
äitien joukkoa, joiden piti olla Hänen omia opetuslapsiaan, äitejä pienten lasten kanssa, ja voi 
antaa leijonien syödä heitä, liikauttamatta edes kättään.” Näettekö kuinka lihallinen mieli, 
kuinka koulutus ja muut asiat, eivät voi käsittää näkyä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

43 Tuon vehnänjyvän täytyi pudota maahan. Aivan niin kuin Jeesuksen täytyi pudota maahan ja 
nousta uudestaan, niin myös helluntaiseurakunnan täytyi pudota maahan. Sen täytyi mennä 
maahan, noissa Pimeinä Ajanjaksoina. Ja jokaisen jyvän, joka menee maahan, täytyy levätä tuon 
pimeän ajan ylitse voidakseen tuoda esiin jotain. 

Mutta se alkoi itää Martin Lutherissa. Kulki sitten Wesleyn kautta helluntailaisiin. Nyt se 
menee siitä ulos jyvään. Ja nyt, nuo kirkkokunnalliset järjestelmät, jotka he jättivät taakseen, ne 
ovat varsia. Siinä kaikki. Se tullaan polttamaan, tuo kirkkokunnallinen järjestelmä. Mutta 
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todellinen vehnänjyvä, joka tuli ulos jokaisessa noista uskonpuhdistuksista, tullaan tempaamaan 
ylös Morsiamessa. Se tulee kokonaisuutena muodostamaan Morsiamen. 

44 Nyt me näemme, kuinka he jäljittelivät ristiinnaulitsemista Englannissa. joukko noita 
pitkätukkaisia, jokin aika sitten, huusivat ja nimittivät Jeesusta “isiksi” ja kaikkea sellaista. 
Sellaista roskaa. 

45 Nyt te sanotte: “Se tapahtui Lontoossa, Englannissa.”  

Tarkatkaa, mitä oli sanomalehdessä viime viikolla täällä Amerikassa. Joku suuri 
jumaluusopin tohtori jostakin hienosta koulusta sanoi, että ristiinnaulitseminen oli huijausta. 
Hän sanoi, että Jeesus vain yritti tehdä itsestään jotakin, että Hän oli juonut tätä mandrake-
ruohoa.  

Me löydämme l. Mooseksen kirjassa puhutun siitä. Se on marijuanan kaltainen kasvi. Sitä 
löytyy sieltä Itämailta. Ja jos te juotte sitä, se saa teidät nukkumaan kuin kuollut kahden tai 
kolmen päivän ajaksi. 

46 Hän sanoi, että heidän antaessaan Hänelle viinietikkaa, on ollut täysin mahdollista, että se on 
ollut tätä mandrake-kasvia. Ja kun he antoivat sitä Hänelle, Hän nukkui kuin kuollut. He panivat 
Hänet hautaan, ja mentyään takaisin kahden tai kolmen päivän kuluttua Hän oli jälleen hereillä, 
ja kaikki oli kunnossa. Hän sanoi: “Hän meni Intiaan ja kuoli siellä jossakin tavallisen kuoleman 
yrittäen huijata ja aikaan saada uskonnon.”  

Ensinnäkin, tuo arvostelija... Mikä on vikana ihmisillä? Näettekö? Se johtuu vain tästä 
päivästä, jossa me elämme, näettekö, pilkkaajat tänä päivänä täyttävät profetian. 

47 Jumala jakoi Sanansa kullekin ajanjaksolle. Ja kunkin noista ajanjaksoista täytyy julkituoda 
Se. Hän myös ennalta määräsi miehet kutakin ajanjaksoa varten täyttämään tuon Sanan. Joka 
kerta jakaessaan Sanaansa Hän määräsi miehen sitä varten. Säätäessään Mooseksen ajan Hän 
sääti Mooseksen siihen. Kun Hän määräsi ajan Jumalan Pojan syntymiselle, Hän määräsi Hänet 
siihen. Jokaisessa ajanjaksossa Hän ennalta määräsi miehensä siihen. Niin kuin Raamattu sanoo, 
ei mikään...  

48 Jos Jumala on ääretön, kaikkivaltias, omaten kaiken voiman, kaikkialla läsnä oleva, 
kaikkitietävä, silloinhan Hän tiesi kaikki asiat alusta alkaen. Mikään ei ole poissa paikaltaan. Me 
vain ajattelemme niin olevan. Katsokaa takaisin Hänen Sanaansa ja nähkää, mitä Hän on 
tekemässä. Silloin me tulemme ymmärtämään. 

49 No niin, ajatelkaa vain. Ensinnäkin, jos tuo saarnaaja olisi ajatellut, kun he panivat tuota 
etikkaviiniä Hänen suuhunsa, Hän sylkäisi sen ulos. Hän ei alkuunkaan niellyt sitä. Näettekö? 
Pilkkaajia vain nousee. Toiseksi. Kuinka tämä Nasaretista oleva Jeesus, kuinka Hänen elämänsä 
sopi jokaiseen Vanhan Testamentin profetiaan? Miten niin voi olla? Niin ei olisi voinut olla 
ilman Jumalan ennalta määräämistä. Hänen elämänsä sopi jokaiseen Vanhan Testamentin 
profetiaan. Toiseksi. Jos nuo opetuslapset olisivat yrittäneet huijata sillä tavalla, niin miksi 
jokainen heistä kuoli marttyyrikuoleman? Ja apostoli Pietari jopa sanoi: “Kääntäkää minut pää 
alaspäin. Minä en ole arvollinen kuolemaan niin kuin Hän.” Kuinka... He ottivat Andreaksen ja 
käänsivät hänet kyljittäin ristille. Jokainen heistä sinetöi todistuksensa omalla verellään. He 
uskoivat Häneen ja rakastivat Häntä ja antoivat elämänsä Hänen vuokseen. Jos Hän oli huijari, 
niin kuinka he olisivat koskaan tehneet sitä? Katsokaahan, tuo hengellinen sovellutus, ihmiset 
eivät tajua sitä. 

50 Täällä oli eräs suuri mies äskettäin, joku suuri rabbi, joka kirjoitti Mooseksen kulkemisesta 
Punaisen Meren halki. Hän sanoi: “ Se ei ollut itse asiassa vettä. Vedet eivät koskaan olleet 
seisoneet heidän ympärillään.” Hän sanoi: “Se, mitä tapahtui, oli, että siellä Kuolleen Meren 
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toisessa päässä kasvaa kaisloja, ja hän kulki Kaislameren lävitse. Ei siellä ollut mitään vettä, 
vaan kaislameri, jonka halki he kulkivat.” Ja monet kirkonmiehet uskovat sen, ja hyväksyvät 
sen. 

51 Tässä jokin aikaa sitten, kun tämä ensimmäinen astronautti meni ylös, hän tuli takaisin eikä 
ollut nähnyt minkäänlaista Jumalaa. Se jopa käänsi sananpalvelijoita ympäri. He ajattelivat 
Jumalan elävän siellä jossakin sadanviidenkymmenen mailin korkeudessa.  

52 Voi hyvänen aika kuinka... Koulutus ja tämän maailman viisaus on muuttanut seurakunnan 
joukoksi rikkaruohoja. Se on... Koulutus, koulutukselliset järjestelmät, tiede ja sivilisaatio ovat 
perkeleestä. Se on perkeleen sivilisaatio.  

Ja meidän tulossa olevalla sivilisaatiollamme ei tule olemaan mitään tekemistä tämän 
sivilisaation kanssa. Tässä sivilisaatiossa ja tässä tieteellisessä maailmassa meillä on... Mitä 
tieteellisimmiksi me tulemme, sitä pidemmälle me menemme kuolemaa tuottaviin asioihin. 
Tuossa uudessa sivilisaatiossa ei tule olemaan mitään kuolemaa, ei sairautta, murhetta, eikä 
kipua. Näettekö? Siellä ei tule olemaan mitään sellaista. Niinpä tämän sivilisaation täytyy tulla 
hävitetyksi, koska se on perkeleestä. 

53 Me näemme l. Mooseksen kirja 4:ssä, että Kainin jälkeläiset alkoivat sivilisaation ja 
rakensivat kaupunkeja ja niin edelleen, musiikki instrumentteja ja tulivat tieteellisiksi. Ja 
ihmiset menivät kauemmaksi pois Jumalasta ollen kuitenkin uskonnollisia. Mutta kun Seetin 
jälkeläiset tulivat, alkoivat he huutaa avukseen Herran Nimeä.  

Ja puhukaapa kavalasta yksilöstä. 
54 Minä en ole täällä loukatakseni kenenkään tunteita tai sanoakseni mitään jostakin 

seurakunnasta. Ja jos täällä on joku, joka kuuluu tähän kirkkoon, niin en sano tätä loukatakseni 
tunteitanne, koska siellä on aivan yhtä paljon hyviä ihmisiä kuin muissakin seurakunnissa. 
Mutta luin viime viikolla Shreveportissa katolisen kirkon antamasta lausunnosta.  

Ja me näemme, kuinka he nyt ovat kaikki tulossa yhteen tuossa suuressa ekumeenisessa 
neuvostossa, ja niin edelleen, täyttäen tarkalleen sen, mitä Raamattu sanoi heidän tekevän. 
Aivan tarkalleen... 

55 Nyt me näemme heidän sanovan: “Miksi jotkut protestantit tahtoisivat pitää kiinni 
Raamatusta. Raamattuhan ei ole mitään muuta kuin kirja kirkon historiasta, eikä heillä ollut sitä 
kirjoitettuna ennen kuin vasta noin 250 vuotta sitten. Kirkko on aina ollut olemassa.” Hän sanoi: 
“Se oli kirkko eikä Raamattu, ja Raamattu on vain historia siitä, mitä kirkko teki.” Mikä ovela 
valhe se onkaan. Meillähän on ollut Raamattu kolmetuhatta vuotta. Vanha Testamentti oli 
kirjoitettuna Kirjoituksessa satoja ja satoja vuosia ennen Kristuksen tulemusta. Se on vain 
perkeleen ovela valhe. 

56 Ja me näemme tänä päivänä, kun on tämä suuri pilkkaaminen, tehdään pilaa Raamatusta ja 
yritetään työntää sitä ulos, Jumalan täytyy tuomita seurakunta jonkin mukaan. Hän ei voisi olla 
oikeudenmukainen… He eivät voi pidättää minua täällä kadulla siitä, että ajan 
kolmenkymmenen mailin tuntinopeudella kahdenkymmenen mailin rajoitusalueella, jollei siellä 
ole jotakin sanomassa minulle, että on lupa ajaa vain kaksikymmentä mailia tunnissa. Sen 
täytyy olla siellä.  

Ja Jumala tulee tuomitsemaan seurakunnan, tulee tuomitsemaan ihmiset jonakin päivänä. 
Me tiedämme sen. Tuomio on tulossa. Niinpä jos Hän tulee tuomitsemaan sen katolisen kirkon 
mukaan, niin minkä katolisen kirkon? Jos Hän tulee tuomitsemaan sen metodistien mukaan, 
ovat baptistit kadotettuja. Jos Hän tuomitsee sen ykseyden mukaan, on kakseus kadotettu. 
Näettekö? Minkä mukaan Hän tulee tuomitsemaan sen? Hän sanoi, että Hän tulisi tuomitsemaan 
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sen Kristuksen mukaan, ja Kristus on Sana. Niinpä Jumalan Sanan mukaan Jumala tulee 
tuomitsemaan sen. “Alussa oli Sana, Sana oli Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala. Ja Sana oli 
tehty lihaksi ja asui keskuudessamme. Sama eilen, tänään ja iäti.” Näettekö? Niinpä Hän tulee 
tuomitsemaan sen Sanansa mukaan. 

57 Ja nyt, me näemme, että tänä päivänä, kun he yrittävät työntää Raamattua ulos: “Hyväksykää 
seurakunta.” Raamattu, sitä he eivät halua. Seurakunta, he vain tekevät kaiken kaltaisia 
uskontunnustuksia, ja jotakin muuta, ja vaeltavat sen mukaan. 

58 On aivan kuin puhuessani Shreveportissa eräänä iltana siitä, kuinka he tappoivat tuon 
uhrikaritsan. Siellä heidän keskuudessaan ei tullut olla mitään hapanta kokonaiseen seitsemään 
päivään. Ei mitään hapanta leipää. Kaiken täytyi olla happamatonta. Se esitti Seitsemää 
Seurakunta Ajanjaksoa, jonka saamme kirjana kohta. Eikä se ole happamatonta, kun jotakin on 
sekoitettuna siihen. Ja me olemme sekoittaneet uskontunnustuksia ja kirkkokuntia ja kaikkea 
muuta Sanan kanssa ja yhä yritämme kutsua sitä Sanaksi. Kokonaiseen seitsemään päivään ei 
tullut olla mitään hapanta.  

59 Ja jopa se, mitä ei syödä tänään, älkää yrittäkö säilyttää sitä huomiseen. Polttakaa se tulella 
ennen päivänkoittoa, sillä uusi sanoma on tulossa esiin, ja uusi asia. Näettekö, he yrittävät 
säilyttää sitä seuraavaan päivään. Se on ollut seurakunnan asenne. Herätyksen syttyessä niin 
ensimmäiseksi, tiedättehän, noin kolmen vuoden sisällä he aloittavat siitä organisaation. 
Kirkkokunta aloittaa organisaation.  

Mutta oletteko huomanneet, tämä on pyyhkäissyt nyt maata kaksikymmentä vuotta, eikä ole 
tullut mitään organisaatiota. Eikä koskaan tule olemaankaan! Tämä on loppu. Vehnänjyvä on 
jälleen tullut vehnänjyväksi. Vehnä on tullut takaisin jyväänsä. Kuori on vetäytynyt pois siitä. Ja 
vehnän täytyy maata auringon läsnäolossa kypsyäkseen. 

60 Eikö olekin outo asia, kuinka Itärannikolla oli äskettäin tämä suuri pimennys. He eivät 
voineet ymmärtää sitä. Texas pimeni viime viikolla. He eivät voi ymmärtää sitä. Ettekö te 
käsitä, että se on merkki? Ettekö te tiedä, että kansakunnat hajoavat? Israel on kotimaassaan, ja 
nämä merkit osoittavat, että me olemme lopussa! Samaan aikaan, kun se pimenee, ettekö te 
tunne tuota merkkiä profeetan sanoessa: “Mutta on oleva Valo ehtooajalla”, että Valo on tuleva 
esiin ehtoo ajassa, kun pimennykset ja asiat tapahtuvat sillä tavalla, kuin ne ovat nyt.  

61 Katsokaa vain kuinka se pimeni. Paavi juuri tuli tänne.  

Muistatteko siellä tabernaakkelissa, kuinka nuo, teillä on ääninauhat, arvaan teidän kaikkien 
tilaavan niitä, kuinka Herra siellä tabernaakkelissa näytti meille tarkalleen, kuinka ja missä nuo 
Seurakunta ajanjaksot tulisivat olemaan. Ja olin piirtänyt ne sinne taululle, nuo seurakunta-
ajanjaksot, jotka näette piirrettynä täällä kirjassa. Ja eikö Pyhä Henki tullutkin alas suurena 
Tulipatsaana ja mennyt sinne seinälle ja piirtänyt niitä itse kolmen tai neljänsadan ihmisen 
istuessa katselemassa sitä.  

Ja juuri kun paavi lähti tänne, kuu jostakin syystä pimeni, ja he ottivat siitä valokuvia, 
samalla tavalla kuin se oli piirrettynä siellä puhujanlavalla. No niin, hän teki matkansa tänne 
kolmantenatoista päivänä, käveli 13 askelta, tarjosi ehtoollista 13:sta, kansakunnassa. joka on 
numero 13, ja pimennyksiä tulee kaikkialla. Ettekö te näe, missä me olemme? Me olemme 
lopunajalla. 

62 “Pilkkaajia on nouseva viimeisissä päivissä sanoen: ‘Aika ei ole mitenkään erilainen, kuin 
silloin kun isämme nukkuivat pois.’”  
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Mutta kun te näette näiden asioiden alkavan tapahtua, nostakaa päänne ylös. 
Valmistautukaa! Jotakin voi tapahtua millä hetkellä tahansa. Kristus tulee noutamaan 
Seurakuntaansa. 

63 No niin, he eivät usko sitä, koska he eivät käsitä, että juuri he ovat niitä, jotka täyttävät 
Kirjoitukset. Ihmiset todella eivät käsitä tehdessään näitä asioita ja sanoessaan näitä asioita, että 
he ovat täyttämässä Kirjoituksia. 

Kuinka vähän Kaifas ja nuo papit olivat siitä tietoisia sinä päivänä, kun he pilkkasivat ja 
tekivät pilaa Hänestä. He eivät tienneet, että itse Jumala, josta he lauloivat: “Jumalani, miksi 
hylkäsit Minut”, Psalmi 22, “He lävistivät käteni ja jalkani...” He lauloivat sitä siellä 
temppelissä Hänen kuollessa siellä ulkona ristillä. Vähän he tiesivät, että olivat tekemässä sitä. 
Jeesus jopa rukoili: “Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä ovat tekemässä.” Koska 
Kirjoitukset itse asiassa olivat ennustaneet heidän olevan sokeita. 

64 Tiesittekö, että protestanttisten ja katolisten kirkkojen on ennustettu viimeisissä päivissä 
olevan sokeita, aivan Kirjoitusten mukaisesti, Kristuksen ollessa ulkopuolella yrittäen päästä 
sisälle? “Koska sinä sanot: ‘Minä olen rikas enkä mitään tarvitse.’ Etkö tiedä, että sinä olet 
viheliäinen, köyhä, kurja, alaston ja sokea, ja et ole siitä tietoinen!” Ilmestyskirja 3. Siinä se on 
teille, uudelleen sokeana, polkien jalkoihinsa Jumalan asiat, aivan niin kuin ne eivät merkitsisi 
heille mitään, pilkaten ja tehden siitä pilaa. Raamattu on sanonut niin. 

65 Mutta Seurakunnalle, Morsiamelle, ylöstempaus on ilmestys. Hänelle on paljastettu, että se 
on ilmestys. Todellinen Kristuksen Morsian tulee odottamaan tuota ylöstempausilmestystä. 

66 No niin, se on ilmestys, sillä ilmestys on usko. Teillä ei voi olla ilmestystä ilman uskoa. 
Usko on ilmestys, koska se on jotakin, mitä on paljastettu teille. Usko on ilmestys. Usko on 
jotakin, mikä on paljastettu teille samalla tavalla kuin Abrahamille, joka saattoi kutsua kaikkia 
asioita, jotka olivat vastoin hänelle paljastettuja asioita, että niitä ei olisi olemassakaan. Nyt 
usko... Sitä usko on, se on ilmestys Jumalalta. Seurakunta, koko ruumis kokonaisuudessaan, on 
rakennettu ilmestykselle. 

67 Keskustelin tässä muutama viikko sitten erään hienon baptistisaarnaajan kanssa. Hän tuli 
keskustelemaan kanssani. Hän sanoi: “Minä pidän sinusta miehenä, mutta”, hän sanoi, “sinä olet 
kokonaan sekaisin.” 

Minä sanoin: “Silloin pyydän sinua, että autat minua oikaisemaan itseni Kirjoituksella.” 

Hän sanoi: “Me emme ole koskaan kykenevät, veli Branham, saamaan asioita yhteen, ennen 
kuin saamme jokaisen sanan sanasta sanaan tarkalleen sopimaan kreikankielen kanssa ja niin 
edelleen.” 

68 Minä sanoin: “Oi, hyvä herra, sinä kyllä tiedät asian paremmin.” Minä sanoin: “Jopa Nikean 
kirkolliskokouksessa, jopa niin kauan aikaa sitten, kolmesataa vuotta Kristuksen kuoleman 
jälkeen, he yhä väittelivät siitä, kuka kreikkalainen oppinut oli oikeassa. Sitä ei voi tehdä... Tuo 
koko asia on... Se on ilmestys.”  

Hän sanoi: “En voi hyväksyä ilmestystä.” Minä sanoin: “Kuinka sitten voit hyväksyä 
Kristuksen?” 

Hän sanoi: “Mutta Raamattuhan sanoo: ‘Joka uskoon Jeesukseen Kristukseen, hänellä on 
Iankaikkinen Elämä.’” 

69 Minä sanoin: “Se on totta. Mutta Se myöskin sanoo, ettei kukaan voi kutsua Jeesusta 
Kristukseksi muuten kuin Pyhän Hengen antaman ilmestyksen perusteella, joka on paljastettu 
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hänelle.” Näettekö? Ja siinä se on teille päätyen suoraan takaisin ilmestykseen. Se täytyy olla 
paljastettu, Raamatussa.  

70 Kain ja Aabel eivät omistaneet Raamattua lukeakseen sitä, mutta Aabelille se paljastettiin 
uskon kautta, joka on ilmestys. Aabel uhrasi Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Ja Jumala 
todisti, että hän oli vanhurskas.  

Kun Jeesus kysyi täällä Matteus 16:17 ja 18. Meillä ei ole aikaa lukea sitä, mutta jos 
haluatte kirjoittaa sen muistiin. Hän sanoi: “Kenen ihmiset sanovat Minun, Ihmisen Pojan, 
olevan?” 

Yksi heistä sanoi: “He sanovat, että olet Mooses, Elia, tai joku muu.”  

Hän sanoi: “Mutta kenen te sanotte minun olevan?” 
71 Hän sanoi: “Sinä olet Kristus, Elävän Jumalan Poika.” 
72 Hän sanoi: “Siunattu olet sinä Simon, Joonan poika, sillä liha ja veri eivät ole paljastaneet 

tätä sinulle, vaan Minun Isäni, joka on Taivaassa, on paljastanut tämän sinulle. Tälle kalliolle, 
hengelliselle ilmestykselle siitä, kuka Jumala on, kuka Jeesus on, ja Hän on Jumalan ilmestys, 
Jumala tehtynä lihaksi ja paljastettuna maailmalle.”  

“Hän oli maailmassa. Jumala oli Kristuksessa sovittaen maailman itsensä kanssa paljastaen, 
mitä Jumala oli lihan ruumiissa.”  

“Sinä olet Kristus, Voideltu, Jumalan Poika.” 
73 Hän sanoi: “Liha ja veri ei ole koskaan paljastanut tätä sinulle, vaan Minun Isäni, joka on 

Taivaassa, on paljastanut tämän sinulle. Tälle kalliolle Minä rakennan Seurakuntani, Sanan 
ilmestykselle omalle ajallensa, Minä rakennan Seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi sitä 
voittaa.” 

74 Ilmestyskirja on Raamatun viimeinen Kirja. Se on sinetöity uskomattomille. Siellä Raamattu 
sanoo 22:ssa luvussa: “Kuka tahansa ottaa yhden Sanan pois Siitä tai lisää yhden sanan Siihen, 
Minä tulen ottamaan hänen osansa pois Elämän Kirjasta.” Me käsitämme, että Se siten annettiin 
kokonaan uskovaisia varten. Ja Ilmestyskirja paljastaa, kuka tämän koko Kirjan Tekijä on. Hän 
on näöltään kuin Alpha ja Omega l. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan, Jeesus Kristus, sama 
koko ajan. Ja Hän paljastaa itsensä täydellisen salaisuuden ja Hänen suunnitelmansa Hänen 
seurakuntansa ajanjaksoja varten, jotka olivat tulossa ja olivat sinetöidyt siellä Seitsemällä 
Sinetillä. 

75 No niin, Kirja oli kirjoitettu, mutta muistakaa, että Se oli sinetöity Seitsemällä Sinetillä. Ja 
näiden Seitsemän Sinetin ei tullut olla avattua, Ilmestyskirja 10, ennen viimeisen maallisen 
enkelin äänen kuulumista maan päällä, Ilmestyskirja 10:7. Näettekö? “Ja viimeisen enkelin 
Sanoman kuulumisen päivissä, seitsemännen enkelin, Jumalan salaisuus tulee päätökseensä 
tuossa ajassa.” Ja se on se aika, jossa me elämme. 

76 Me kaikki tiedämme elävämme Laodikean ajanjaksossa. Seurakunnalla ei tule koskaan 
olemaan mitään toista ajanjaksoa. Sitä ei voi olla. Niinpä me elämme Laodikean ajanjaksossa, ja 
näiden Seitsemän Sinetin, jotka pitivät tuon Kirjan salaisuutena ihmisille, tulevat avatuksi tuona 
päivänä. Hän lupasi sen. No niin, se ei tule olemaan lainkaan Sanan ulkopuolelta, koska te ette 
voi lisätä Sanaan tai ottaa pois Sanasta. Sen on aina pysyttävä Sanana. Mutta ilmestys on 
paljastava Totuuden siitä, mitä Se [Sana] on, sovittaen Sen yhteen muun Kirjoituksen kanssa. Ja 
sitten Jumala vahvistaa, että se on Totuus. 

77 Katsokaahan, Jumala ei tarvitse mitään tulkkia. Hän on oma tulkkinsa. Hän tulkitsee itse 
saattamalla tapahtumaan ne asiat, jotka Hän on sanonut tulevan tapahtumaan. Aivan niin kuin 
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Hän alussa sanoi: “Olkoon siellä valo!”, ja siellä oli valo. Se ei tarvitse mitään tulkintaa. Se 
vahvistettiin. 

78 No niin, Hän lupasi Kirjoituksessa tiettyjä asioita tässä viimeisessä päivässä. Ja siinä se oli.  

Sillä tavoin Jeesus oli Jumalan Poika. Hän lupasi lähettää Hänet. Kun Hän aikanaan oli 
täällä maan päällä, eivätkä ihmiset voineet uskoa Häntä, Hän sanoi: “Tutkikaa Kirjoituksia, sillä 
te ajattelette, että teillä on niissä Iankaikkinen Elämä, ja juuri ne todistavat Minusta. Jos Minä en 
tee Isäni tekoja, älkää silloin uskoko Minua. Mutta jos te ette voi uskoa Minua, uskokaa tekoja, 
joita Minä teen, koska ne todistavat, kuka Minä olen.” 

79 Sitten, Wesleyn ajanjaksossa, ne teot, joita hän teki, todistivat kuka hän oli.  

Lutherin uskonpuhdistuksen ajassa, varmasti ne todistivat, kuka hän oli.  
80 Helluntailaisten päivissä, lahjojen ennalleen asettaminen, kielilläpuhuminen, perkeleiden 

ulos ajaminen, ja nuo lahjat, nehän todistivat. Se ei ollut mitään leikinlaskua. Ihmiset sanoivat, 
kun se ensin alussa nousi esiin... Luin kirjoja helluntailiikkeen historiasta. He sanoivat: “Se ei 
voi kestää pitkään. Se on palava loppuun.” Se palaa yhä. Miksi? Siksi että te ette voi koskaan 
sammuttaa sitä. Jumala sanoi, että se olisi siellä. Se on tuo osa Sanasta, ettekä te voi sammuttaa 
sitä.  

Ja sitten kun Morsianta kutsutaan ulos, kuinka te voisitte sammuttaa sen? Se on Sanan 
julkitulemisen ilmestys todeksi tehtynä. Ja me elämme tuossa päivässä. Ylistys Jumalalle! 
Salaisuuden paljastaminen Hänestä itsestään. 

81 No niin, ylöstempaus on vain… Tämä ylöstempaus, josta me puhumme, on vain Morsianta 
varten. Muistakaa, että Raamattu sanoo: “Ja muut kuolleet eivät eläneet tuhanteen vuoteen.” 
Tämä suuri ylöstempaus... Jos ei ole ylöstempausta, ystävät, missä me silloin olemme? Mitä me 
tulemme tekemään? Missä ajassa me elämme? Mikä lupaus meillä on? Tulee olemaan 
ylöstempaus. Raamattu sanoo, että tulee olemaan, ja se tulee tapahtumaan ainoastaan Valituille, 
valitulle rouvalle, näinä viimeisinä päivinä ulos vedetylle Morsiamelle, Seurakunnalle. 

82 Itse tuo sana seurakunta merkitsee “kutsuttu jostakin ulos”. Ja niin kuin Mooses kutsui 
kansan ulos kansasta, samoin Pyhä Henki on kutsumassa Morsiamen ulos seurakunnasta. 
Seurakunnan ulos seurakunnasta, jäseniä jokaisesta kirkkokunnasta, joka muodostaa 
Morsiamen, Morsiuspuun. Se on ääninauhalla Morsiuspuu. Morsian tulee uloskutsutuksi, ja 
Morsian tulee olemaan ylöstempauksessa, se yksin, ei mitään muuta kuin Morsian, valitut, jotka 
Jumala on ennalta tuntenut alusta alkaen, Isän hengellinen geeni  

Sallikaa minun pysähtyä tähän minuutiksi. Tulen hermostuneeksi ajatellessani, että 
pidättelen teitä liian pitkään. 

83 Mutta huomatkaa, kuulkaahan, jokainen teistä ihmisistä. Tiesittekö, että vuosia ennen 
syntymäänne te olitte isässänne geeninä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se on totta! Siemenen 
alkio oli isässänne, se tulee uroksesta, ei naaraasta. Näettekö? Naaras tuottaa munan, maaperän, 
mutta elämän siemen tulee uroksesta. Sanokaamme nyt, isässäni…  

84 Tai, poikani istuu täällä. Kun olin kuusitoistavuotias, poikani oli minussa. En tuntenut häntä, 
mutta hän oli siellä. Maaperän kautta, pyhän avioliiton kautta, hän tulee minun kuvakseni. Minä 
tunnen hänet. Voin seurustella hänen kanssaan. Ja hän tuli juuri oikealla ajalla. 

85 No niin, niin olitte tekin, jos teillä on Iankaikkinen Elämä, te olitte Jumalassa, ennen kuin 
maailmaa edes oli. Te olette osa Hänestä, Jumalan poika, Jumalan ominaisuus. Hän tiesi ajan, 
jona te tulisitte. Hän ennalta määräsi teidät tuohon aikaan ottamaan tuon paikan, eikä kukaan 
muu voi ottaa sitä, ei väliä kuinka monia jäljittelijöitä ja asioita on. Teidän täytyy olla siellä, 
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koska Hän tiesi, että te tulisitte olemaan siellä. Nyt teidät on julkituotu. Nyt te voitte seurustella 
Hänen kanssaan, ja sitä Hän haluaa. Hän kaipaa seuraa, olla palvottu. Mutta jos elämänne ei 
aina ole ollut Jumalan ominaisuus, te olette vain kristillisyyden matkija. Näettekö? On miljoonia 
ja miljardeja, jotka vain matkivat kristillisyyttä. 

86 Eräs huomautus, jonka tein äskettäin. Katselin veli Demos Shakarianin kanssa 
karjanjalostusta katsellen noita koeputkia, ja niin edelleen, joita lääkärit toivat sinne. 

87 Uroksen siemensyöksyssä tulee esiin kirjaimellisesti noin miljoona alkiota joka kerta. Ja 
suunnilleen miljoona munaa tulee naaraasta samaan aikaan. Mutta tiesittekö, että kaikista noista 
miljoonasta pienestä alkiosta, jotka liikkuvat ympäri, vain yksi niistä on säädetty elämään, ja on 
vain yksi hedelmällinen munasolu? Ja tuo pieni alkio ryömii ohitse ja ylitse kaikkien muiden 
pienten alkioiden, jotka ovat aivan sen itsensä näköisiä, ja tulee tänne ja löytää tuon 
hedelmällisen munasolun ja ryömii siihen. Ja kaikki loput niistä kuolevat. Puhutaan 
neitseellisestä syntymästä, eikä se ole puoliksikaan niin salaperäinen kuin fyysinen syntymä, 
kuinka se on Jumalan ennalta säätämä, ennalta määräämä. 

88 No niin, alussa, kauan sitten, vuosia ennen ajan alkua, te, jos olette uudesti syntynyt kristitty 
tänä iltana, te olitte silloin Jumalassa, Isässänne. Ja siksi te tullessanne tähän elämään täällä 
tunnustaudutte kristityiksi, no niin, kaiken mennessä vikaan, te olette ihmetelleet, miksi niin on, 
ja miksi kaikki tämä on. Te olette ihmetelleet sitä. Mutta yhtenä päivänä jokin kosketti teitä. 
Mikä se oli? Tuo elämä, joka oli siellä sisimmässä alusta alkaen. Ja jos... 

89 Kuten pieni kertomukseni kotkasta, jonka sen äiti löysi. Te olette kuulleet minun saarnaavan 
siitä, kuinka tuo pieni kotka oli haudottu kanan alla. Mutta tuon kanaemon tavat ruokkia noita 
kananpoikia, tuo pieni kotka ei voinut sietää sitä, koska se alusta alkaenkaan ei ollut mikään 
kananpoika, vaikka se olikin aitauksessa kananpoikien kanssa ja seurasi niiden mukana. 
Kanaemon raapiessa kanapihalla, ja muuta sellaista, sitä ei tuo pieni kotka voinut kestää. Mutta 
joka kerta kun kanaemo kotkotti, ja kaikki pienet kananpojan menivät, meni se myös mukana. 

90 Mutta yhtenä päivänä sen äiti tiesi munineensa kaksi munaa, ei yhtä. Toisen täytyi olla 
jossakin. Se lähti etsimään sitä. Lentäen ympäri kaarrellen se lopulta tuli kanatarhan ylle ja löysi 
lapsensa. Ja se huusi hänelle. Se oli ääni, jonka se käsitti olevan sopivan juuri itseänsä varten. 
Sitä hän oli odottanut. Näettekö? Ja hän käsitti silloin, ettei hän ollut mikään kananpoika. Hän 
oli kotka.  

Ja sillä tavalla on jokaisen uudestisyntyneen kristityn kanssa. Kun te tulette, en välitä siitä, 
kuinka moniin kirkkokuntiin te liitytte tai kuinka moniin kirjoihin te panette nimenne, kun tuo 
todellinen Jumalan Sana on vahvistettu ja osoitettu todeksi teidän edessänne sillä tavalla, te 
käsitätte juuri sillä hetkellä olevanne kotka. Koska kaikki tämä kanankotkotus: “Liity tähän ja 
liity tähän ja mene tuonne päin ja tänne päin”, se on hölynpölyä. On kyse aidosta Sanan 
lisäämisestä Sanaan. 

91 Ja kun alkio tulee naisen kohtuun. Te ette saa inhimillistä solua isästänne ja sitten seuraavaa 
solua koirasta ja seuraavaa kissasta ja seuraavaa kananpojasta. Ne ovat kaikki ihmissoluja.  

Ja Jeesuksen Kristuksen Ruumis, Morsian, on oleva osa Hänen ruumiistansa, joka tulee. 
Hän oli Sana, ja Morsiamen täytyy olla Sana, Sana lisättynä Sanaan, lisättynä Sanaan. Lutherin 
vanhurskauttaminen, Wesleyn pyhittäminen, helluntailaisten Pyhän Hengen kaste, lahjojen 
ennalleen asettaminen ja kaikki loppu, mikä kuuluu siihen. Sen täytyy olla Sana Sanan päälle, 
solu solun päälle, elämä elämän päälle tuodakseen esiin Herran Jeesuksen Kristuksen 
Morsiamen täysi miehuus. Muistakaa nyt, te olitte ominaisuus.  
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92 Ja nyt kysymys on siitä, sen jälkeen kun näemme nämä asiat, Kristuksen tulosta noutamaan 
Morsiantaan, niin kuinka me nyt pääsemme tuohon Morsiameen? No niin, siitä on kysymys. 
Monet sanovat: “Liittymällä meidän seurakuntaamme.” Joku haluaa jonkun tietyn tyyppisen 
kasteen. Joku haluaa sitä tai tätä. Joku sanoo, että teidän täytyy puhua kielillä tai teillä ei ole 
sitä. Toinen sanoo, ettei teidän tarvitse puhua kielillä. Tämä sanoo, että teidän täytyy tanssia 
Hengessä. Ja tämä sanoo, että teidän täytyy huutaa. Teillä täytyy olla mielenliikutus. Se on 
kaikki hyvää, ja silti se yhtäkaikki on väärin.  

Kuinka voisi joku mies tai nainen, Jumalan lapsi, joka on syntynyt Jumalan Hengestä, 
kieltää Jumalan Sanan, kun Jumala itse tulkitsee Sen ja sanoo: “Tätä se on. Minä lupasin sen. 
Tässä se on”, osoittaen sen niin selvästi kuin vain voi olla. Heidänhän on pakko nähdä se. 
Näettekö? Kuinka voisi Kristus kieltää oman Sanansa? Jos Kristus on teissä, Hän ei voi kieltää 
Sanaansa. 

93 Kuinka me sitten pääsemme tähän Ruumiiseen? l. Kor. 12: “Yhden Hengen kautta me 
olemme kaikki kastetut tähän Ruumiiseen”, yhden Pyhän Hengen kasteen kautta. Jos haluatte 
merkitä sen muistiin, niin se on 1. Kor. l2:13: “Ja yhden Hengen kautta me olemme kaikki 
kastetut...” Ja tuo Henki on Kristuksen Elämä, onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
Kristuksen Elämä. Ja minkä tahansa siemenen elämä… Joka, Hän oli Sana Siemen tuoden 
siemenen elämään. Ymmärrättekö sitä? Jos tuo elämä on siemenessä, ja tämä Pyhän Hengen 
kaste tulee sen ylle, on sen pakko tuoda tuo siemen elämään. 

94 Kuten kerroin teille täällä Phoenixissa jokin aika sitten. Keskustelin veli John Sharritin 
kanssa. Olin siellä ulkona, ja hän näytti minulle erästä puuta, sitruspuuta. Hän kasvatti paljon 
sitrushedelmiä. Ja hän näytti minulle erästä puuta, jossa oli kahdeksan tai yhdeksän erilaatuista 
hedelmää. Ja minä sanoin: “Veli Sharrit, minkälainen puu se on?” 

Hän sanoi: “Appelsiinipuu.” 

Minä sanoin: “Miksi siinä on sitruunoita, tangeloita, tangeriineja ja greippihedelmiä?” 

Hän sanoi: “Ne ovat kaikki sitrushedelmiä. Ne on oksastettu siihen.” 

“Oi”, minä sanoin, “ymmärrän. Ja ensi vuonna ne kaikki tulevat olemaan appelsiineja.” 
95 “Oi, ei, jokainen oksa tulee tuottamaan kaltaistansa hedelmää.”  
96 Monet teistä hedelmän kasvattajista tiedätte sen täällä sitruslaaksossa. Kukin oksa tuottaa 

kaltaistansa hedelmää. Kun te panette sitruunapuun oksan appelsiinipuuhun, se tuottaa 
sitruunoita, koska se on luonteenomaista sitrushedelmille. Kuitenkaan se ei tuota alkuperäistä 
hedelmää.  

Ja sen me olemme tehneet. Me olemme oksastaneet mukaan uskontunnustuksia ja niin 
edespäin, oksastaen kaikki siihen. Kuinka voisi metodisti tuottaa mitään muuta kuin 
metodistilapsen? Kuinka voisi mikään kirkkokunta tuottaa mitään muuta kuin kirkkokunnallisen 
lapsen? 

97 Mutta jos tuo puu koskaan työntää esiin alkuperäisen oksan, tulee se tuottamaan 
appelsiineja.  

Ja sitten, jos Jumala koskaan tekee mitään Seurakunnassa, se tulee olemaan jälleen 
alkuperäinen, jälleen Sanan kanssa. Sen täytyy olla, koska elämä on puussa, ja se tuottaa 
kaltaisiaan. 

98 Nyt kun tuo suuri seurakunta on liikkunut eteenpäin kautta ajanjaksojen tuottaen 
hedelmäänsä, ja kun oksat lakkasivat tuottamasta, ne karsittiin pois. Johanneksen 15. Luvussa, 
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Hän ei koskaan leikannut viinipuuta pois, Hän leikkasi pois oksat, koska ne eivät tuottaneet 
lainkaan hedelmää. 

99 Ja Jeesus haluaa hedelmää itselleen. Hänen vaimonsa täytyy synnyttää Hänen kaltaisia 
lapsia.  

Sitten jos he eivät synnytä lapsia, Morsian-lapsia, Sana-lapsia, silloin ne ovat 
kirkkokunnallisia lapsia. Sitten hänen ensirakkautensa, maailma ja kirkkokunta, hän menee 
takaisin siihen. Eivätkä he voi tuottaa todellisia, aitoja, uudestisyntyneitä kristittyjä, koska siellä 
ei ole mitään tuottamaan sitä. 

100 Aivan niin kuin jos te otatte sitruunapuun oksan ja oksastatte sen siihen, se tulee tuottamaan 
sitruunoita, mutta se ei voi tuottaa appelsiineja, koska se ei ollut siellä alusta. Mutta jos se oli 
määrätty alusta, jos Jumalan ennalta tietäminen ennalta määräsi sen, niin synnyttyään sen täytyy 
tuottaa appelsiineja. Se ei voi tuottaa mitään muuta. 

101 Sillä tavalla on Elävän Jumalan Seurakunnan kanssa. Kun hetki tulee, jokainen... Antakaa 
Jumalan aloittaa jotakin, niin jokaisella on pallo ja he kuljettavat sitä. Näettekö? Se on aina ollut 
sillä tavalla.  

Luin äskettäin Martin Lutherin historiaa. Siinä sanottiin, ettei ollut vaikeata uskoa, että 
Martin Luther kykeni protestoimaan katolista kirkkoa vastaan ja kykeni selviytymään siitä. 
Mutta siinä sanottiin, että se oli outoa, että hän saattoi pitää päänsä kaiken sen fanaattisuuden 
yläpuolella, joka sitä seurasi, ja saattoi yhä pysyä suoraan vanhurskauttamisen linjallaan. 
Näettekö? Kaikenlaista, jäljittelyä ja kaikkea muuta seurasi häntä. 

102 Katsokaa rouva Semple McPhersonia, Aimee Semple McPhersonia, jolla oli tämä temppeli 
täällä. Jokaisella naissaarnaajalla oli nuo siivet ja kantoi Raamattuaan samalla tavalla. Vain 
lihallisia jäljittelijöitä.  

He eivät voi olla alkuperäisiä. Sillä tavalla eivät seurakunnatkaan voi olla. Antakaa yhden 
seurakunnan kaupungissa saada jotakin, niin toinen seurakunta ei voi kestää sitä ennen kuin 
hekin saavat sen. Näettekö? He eivät enää ole alkuperäisiä.  

Jumalan Sana on alkuperäinen. Se on Sana ja Sen täytyy tuottaa kaltaistaan Sille kuuluvana 
aikana, valitut, Isän Jumalan ennalta määräämät. 

103 No niin, kuinka me pääsemme tuohon Seurakuntaan? Yhden Hengen kautta me olemme 
kaikki kastetut tähän yhteen Ruumiiseen, Kristuksen Ruumiiseen, joka on Morsian, Sana. Me 
olemme kastetut sinne Pyhällä Hengellä. 

104 No niin, pankaamme nyt merkille olemmeko me tuossa viimeisessä ajanjaksossa tai emme. 
Nyt nähdäksemme sen menkäämme takaisin l. Mooseksen kirjaan suunnilleen 5. Lukuun. Te 
voitte katsoa sitä myöskin Luukkaasta ja nähdä, että Eenok oli seitsemäs Adamista.  

Siinä tulee esiin käärmeensiemen, sillä jos Kain oli Adamin poika, olisi hän silloin 
kahdeksas. Näettehän? Mutta missään Raamatussa ei sanota, että Kain oli Adamin poika, koska 
Raamattu sanoo, että hän oli tuosta pahasta. Ja Adam ei ollut paha. Näettekö? Hän oli pahasta. 

105 No niin, me näemme, että Eenok oli seitsemäs Adamista, joka oli esikuva seurakunta-
ajanjaksoista. Nyt kaikki nuo kuusi miestä ennen häntä kuolivat, mutta Eenok muutettiin, Eenok 
ylöstemmattiin, seitsemäs, osoittaen, että Seitsemännessä Seurakunta-ajanjaksossa ylöstempaus 
tapahtuu. No niin, ei ole epäilystäkään siitä, ettemme olisi Seitsemännessä Seurakunta-
ajanjaksossa. Me kaikki tiedämme sen. 

106 No niin, Seitsemäs Seurakunta-ajanjakso näkee ylöstempauksen. Kaikki toiset kuusi 
kuolivat. Eenok muutettiin, koska häntä ei löydetty. Jumala otti hänet. He kaikki muut kuolivat, 
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mutta Eenok ylöstemmattiin ollen esikuva siitä, että lopunajan Morsian tulee olemaan 
uloskutsuttu ylöstempaukseen eikä tule kuolemaan. Se tulee olemaan uloskutsuttu 
Seitsemännestä Seurakunta-ajanjaksosta. Ja me olemme juuri nyt todistamassa tuosta 
ajanjaksosta. Oi! Kaivautukaamme nyt todella syvälle. Näettekö? 

107 No niin, tässä myös on esikuva Seitsemästä Seurakunta-ajanjaksosta, joka on Ilmestyskirja 
10:7, että seitsemännen enkelin Sanoman tuli avata tuo Kirjan suuri salaisuus. 

108 No niin, siellä on Sanansaattaja kaikkien näiden yläpuolella ja sanansaattaja maan päällä. 
Englanninkielinen sana enkeli merkitsee “sanansaattaja”. Ja seitsemännen enkelin Sanomassa, 
hänen valmistautuessa julistamaan palvelutehtäväänsä, hänen alkaessa kuuluttamaan 
palvelutehtäväänsä, ei silloin kun hän aloitti.  

Jeesus, kun Hän aloitti, Hän aloitti parantaen sairaita ja vaivattuja. Ja sanottiin: “Oi, tuo 
suuri Rabbi, Hän on profeetta!” Ja jokainen halusi Hänen tulevan seurakuntaansa.  

Mutta kun Hän istui alas yhtenä päivänä ja sanoi: “Minä ja Minun Isäni olemme Yksi”, se 
oli eri juttu. Se oli eri juttu. Ja “ellette te syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo Hänen vertansa, ei teillä 
ole elämää itsessänne.”  

“Mitä, hänhän on vampyyri.” Se oli erilaista. 

Hän ei selittänyt sitä. He olivat jo nähneet julkituomisen, Jumalan Sanan vahvistaminen 
Hänen ajanjaksoaan varten oli tehty todelliseksi, ja heille oli todistettu, että Hän oli tuo tuon 
ajanjakson Sanansaattaja, joten Hänen ei tarvinnut selittää mitään. 

109 Nuo opetuslapset eivät ehkä kyenneet selittämään sitä, mutta he uskoivat sen huolimatta 
siitä osasivatko he selittää sitä tai eivät. He istuivat hiljaa ja uskoivat sen. Miten he olisivat 
osanneet selittää, kuinka syödä Hänen lihaansa ja juoda Hänen Vertaan? Heidänhän oli 
mahdotonta tehdä sitä, mutta he uskoivat sen, koska heidät oli määrätty uskomaan. Jeesus sanoi 
valinneensa heidät ennen maailman perustamista. Näettekö? He uskoivat sen. Huolimatta siitä 
kykenivätkö he selittämään sitä tai eivät, he kuitenkin uskoivat sen. 

110 Tarkatkaa nyt! Nyt, Seitsemännessä Seurakunta-ajanjaksossa, kun seitsemäs enkeli alkaa 
puhaltaa, Jumalan salaisuuksien tuli tulla tunnetuksi juuri silloin, nuo Sinetit. Nuo 
uskonpuhdistajat... Heillä ei ollut heidän aikanansa... Luther ei elänyt tarpeeksi pitkään, ei 
myöskään Wesley. Ajanjaksot eivät kestäneet tarpeeksi pitkään. Nuo uskonpuhdistajat, heillä oli 
tuon päivän sanomansa, ja ihmiset ottivat sen ja muodostivat siitä kirkkokunnan. Ja mitä se on? 

111 Te ette voi koskaan voittaa luontoa. Luonto aina antaa todistuksensa. Jumala toimii 
jatkuvuudessa luonnon kanssa. Sen on oltava.  

Niin kuin on auringon kanssa. Auringon noustessa aamulla se on kuin pieni vastasyntynyt 
lapsi. Se on heikko. Sillä ei ole paljoakaan lämpöä. Kello kymmeneltä se päättää keskikoulun. 
Keskipäivällä se aikaa elää. Kello kolmelta iltapäivällä se on tulossa vanhaksi. Kello viideltä se 
on jälleen vanha ja heikko ja on kuolemassa, ollen menossa takaisin hautaan. Onko se sen 
loppu? Se nousee jälleen seuraavana aamuna. Näettehän? 

112 Katsokaa puita, kuinka ne työntävät esiin lehtensä, ja kaikkea mitä ne tekevät. Me näemme 
lehtien putoavan puusta, menevän takaisin maahan. Mitä tapahtuu? Elämä menee alas puun 
juuriin. Onko se sen loppu? Se tulee takaisin keväällä uuden elämän kanssa. 

113 No niin, tarkatkaa seurakuntia, kuinka siinä on tapahtunut sama asia uskonpuhdistuksien 
yhteydessä, kuinka se on kasvanut. Tuo vehnänjyvä putosi maahan ja kuoli Pimeän Ajan 
vainojen aikana. Se meni maahan. Sen täytyi kuolla. Jokainen, joka on hengellinen, voi nähdä 
sen. Ellei tuo siemen kuole ja mätäne, se pysyy yksin. Ja sen täytyi mennä maahan Pimeässä 
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Ajanjaksossa. Se makasi siellä ja mädäntyi ja tuli esiin luterilaisen kirkon kahtena pienenä 
sirkkalehtenä. Lutherilaisesta kirkosta tuli esiin lisää lehtiä, Zwingli ja niin edespäin. Siitä se tuli 
tähkään, joka oli John Wesley, suuri lähetyssaarnaajien ajanjakso. Se tipahti takaisin. Ja sieltä 
tuli esiin tuo petollinen ajanjakso, tuo helluntailaisten ajanjakso. Tuo vehnänjyvä, joka...  

114 Onko täällä ketään, joka on kasvattanut vehnää? Katsokaa tuota vehnää. Kun te menette 
sinne ulos, te katsotte sitä ja sanotte: “Minulla on vehnää.” Teistä näyttää kuin teillä olisi siellä 
vehnää. Avatkaa se ja katsokaa sitä todella tarkasti. Teillä ei ole siellä minkäänlaista vehnää. 
Teillä on vain kuori. Eikö Jeesus varoittanutkin meitä Matteus 24: 22-24, että viimeisissä 
päivissä nuo kaksi henkeä olisivat niin lähellä toisiaan, että se pettäisi jopa itse valitun 
vehnänkin, jos se olisi mahdollista. Näettekö? Tarkatkaa nyt, se oli elämän kantaja. 

115 No niin, Elämä, joka tuli Lutherin kautta, muodosti Wesleyn. Elämä, joka tuli ulos 
Wesleystä, muodosti helluntain. Elämä, joka tulee ulos helluntaista, muodostaa vehnän. Mutta 
ne olivat Elämän kantajia. Näettekö? Todellinen Elämä kulkee sen kautta. Sanoma kulkee 
lävitse, mutta se päättyy ylhäällä vehnään. Siitä syystä vehnä kasvaa ja tuo tuon koko asian esiin 
ylöstempauksessa, täällä huipussa. Itse Morsian tulee jokaisesta ajanjaksosta, mutta tuo 
kirkkokunnallinen varsi kuolee, se kuivuu ja kuolee. Oletteko huomanneet viime aikoina, 
kuinka se nyt on alkanut vetäytyä pois? Kun tuo vehnänjyvä alkaa kasvaa, silloin kuori alkaa 
vetäytyä siitä pois.  

116 Katsokaa jälleen tuota pientä vehnää. Vetäkää se auki tällä tavalla ja katsokaa sinne sisälle, 
niin te näette, että teillä on aivan pieni vehnänjyvän silmu siellä pohjalla. Näettekö?  

Se on siellä aivan pohjalla, mutta se alkaa kasvaa. No niin, tuon kuoren täytyy olla siellä 
suojelemassa sitä ja antamassa sille mahdollisuuden tulla esiin. Mutta sitten kun se alkaa 
kasvaa, ja Sanoma alkaa levitä, silloin kuori vetäytyy pois siitä. Ja elämä menee suoraan ulos 
tuosta kuoresta ja menee suoraan vehnänjyvään mennen eteenpäin. Sillä tavalla tapahtuu 
kussakin ajanjaksossa. Te ette yksinkertaisesti voi voittaa luontoa. Siinä on Jumalan jatkuvuus, 
tapa miten Hän tekee asiat.  

117 Ja nyt, tuossa ajanjakso me elämme juuri nyt, Seitsemännessä Seurakunta-ajanjaksossa. Nyt 
se on kaikki lopussa oleva julkituotu vehnänjyvässä.  Jos te nyt otatte Luukkaan 17. luvun ja 30. 
jakeen, niin Hän sanoi: “Niin kuin oli Sodoman päivissä, niin on oleva Ihmisen Pojan 
tulemuksessa, kun Ihmisen Poika aikaa paljastaa itseään.” Mitä tarkoittaa ‘paljastaa’? Paljastaa 
Hänen ilmestyksensä siitä, mitä Hän on tänä päivänä, tulla paljastetuksi ihmisille. Sana, joka on 
tehty tunnetuksi tätä päivää varten, tulee paljastetuksi ihmisille Pyhän Hengen julkitulemisen 
kautta saaden Jeesuksen elämään keskuudessamme. Ja muistakaa, Hän esiintyi siellä Miehenä, 
Miehenä. Hän sanoi: “Niin kuin oli.” No niin, Hän luki samaa Raamattua kuin mekin 1. 
Mooseksen kirjaa. Me huomaamme tuosta 1. Mooseksen kirjan luvusta, josta Jeesus oli 
puhumassa.  

118 Me näemme, että Hänen selkänsä oli siellä käännettynä telttaan päin, ja Saara oli siellä 
teltassa. Hän kysyi erään kysymyksen. Ja Saara siellä teltassa ei uskonut, että voi tapahtua se, 
mitä tapahtui. Hän sanoi: “No niin, Abraham, Minä tulen vierailemaan luonasi elämän ajan 
mukaisesti...” Ja Saara siellä teltassa nauroi sille. Hän sanoi: “Miksi Saara nauroi siellä teltassa 
sanoen: ‘Miten nämä asiat voisivat tapahtua?”’  

119 Jeesus lupasi. Ja se oli Hän. Abraham kutsui Häntä Elohimiksi, Kaikkivaltiaaksi. Se oli 
Hän. Nyt Raamattu ennustaa, että se tulee tapahtumaan uudelleen viimeisessä päivässä. Jeesus 
sanoi niin. Ja kun te näette näiden asioiden alkavan tapahtua, vain muistakaa tämän alkaessa 
tapahtumaan sillä tavalla, niin silloin te tiedätte, että aika on lähellä, oven edessä. 
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120 Katsokaa maailmaa itseään. Katsokaa maailmaa, Sodomaa, jos koskaan on ollut Sodomaa. 
Katsokaa ihmisiä, niin kieroutuneita, niin kieroutuneessa tilassa. Heidän mielensä ovat 
kieroutuneet. He eivät tiedä, mitä aivan tavallinen säädyllisyys on. Katsokaa lainsuojattomia… 
[Tyhjä kohta nauhassa] …homoseksuaaleja ja kaikkea muuta.  

Ja katsokaa naisiamme, miten se on päässyt valtaan. Katsokaa säädyttömyyden ja 
moraalittomuuden leviämistä naistemme keskuudessa, eikä vain meidän... Te sanotte: “Ne ovat 
metodisteja.” Niin myös helluntailaiset. Sellaisia ovat kaikki. 

121 Katsokaa miehiämme. He riippuvat, Jumalan Sanan sijasta, kiinni jossakin pienessä 
kirkkokunnan perinteessä sen sijaan, että tulisivat ulos nähdessään Jumalan tekevän itsensä 
täydellisesti tunnetuksi. Syynä on se, että he ovat sokeita, eivätkä voi nähdä sitä. He eivät tule 
koskaan näkemään sitä. 

No niin, tarkatkaa, mitä tapahtuu täällä tässä meidän kiirehtiessä.  

Uskon, että tuo rouva haluaa meidän lähtevän. Näin hänen antavan merkkejä käsillään, 
jotakin sellaista, että hän haluaisi meidän lähtevän ulos. Niinpä meidän on parasta pitää kiirettä. 

122 Niinpä nyt, huomatkaa Eenok, esikuva Seurakunnasta. Hän on myös esikuva 
Seitsemännestä Seurakunta-ajanjaksosta. Voisitteko ajatella sitä? Seitsemäs Seurakunta-
ajanjakso. Huomatkaa, Seitsemännen enkelin äänen... 

123 Kuinka monet uskovat, että on ollut seitsemän sanansaattajaa seitsemälle seurak… Oi, me 
kaikki uskomme sen, jos uskomme Raamattua. Jos me emme usko Raamattua, silloin me 
tietenkään emme usko sitä. Mutta on ollut... 

124 No niin, me elämme Seitsemännessä Seurakunta-ajanjaksossa. Ja Raamattu sanoo, että tässä 
Seitsemännessä Seurakunta-ajanjaksossa, kun Seitsemännen Seurakunta-ajanjakson 
sanansaattaja alkaa tuoda esiin Sanomaansa, kaikkien näiden asioiden salaisuudet, jotka ovat 
olleet väännettyinä koko matkan kautta ajan, paljastettaisiin tuona aikana. Ja täällä me näemme 
sen. Ihmisen Poika tulee kansansa keskuuteen ja tekee sen aivan tarkalleen, vahvistaen oman 
Sanomansa, niin kuin Hän sanoi tulevansa tekemään sen. Täällä me näemme sen nyt tässä 
viimeisessä ajanjaksossa.  

125 Ja nuo seitsemän vartiota, kuin seitsemän vartiota, joista yksi on tulossa. Hän ei tullut 
ensimmäisellä vartiovuorolla, toisella, kolmannella, neljännellä, vaan Hän tuli seitsemännessä 
vartiovuorossa. Se oli Eenok, seitsemäs, joka muutettiin. Ja Nooa oli esikuva juutalaisten 
jäännöksestä, joka tulee kuljetettavaksi ahdistuksen yli. Nyt, Raamatun aikoina, vartiovuoroista 
puhuttaessa, Raamatun aikana yötä ei ollut jaettu tunteihin.  

126 Kuunnelkaa nyt tarkasti, kun tulen pitämään kiirettä, koska he tahtovat huoneen. Yötä ei 
Raamatun aikana ollut jaettu tunteihin. Se oli jaettu vartioihin. 

Nyt kuunnelkaa. Minun täytyy kiirehtiä, koska he haluavat huoneen. Ei. Raamattu ei ollut 
jaettu, tai… 

127 Yö oli jaettu kolmeen vartiovuoroon. Ensimmäinen vartio alkoi kello yhdeksästä 
kahteentoista, toinen vartio oli kello kahdestatoista kolmeen, ja kolmas yön vartio laskettiin 
kello kolmesta kuuteen. Nyt meillä on kolme kolmea, joka tekee yhdeksän, epätäydellinen luku. 
Sitten me tulemme takaisin seitsemään Ylöstempausta varten, jonka uskon tulevan tapahtumaan 
kello kuuden ja kello seitsemän… tai kello kuuden ja yhdeksän välillä, jonakin aamuna. “Sillä 
Herran pasuuna on soiva...” 

Tuona kirkkaana ja pilvettömänä aamuna kun Kristuksessa kuolleet nousevat, 
Ja Hänen ylösnousemuksensa kirkkauden jakavat; 
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Kun Hänen valittunsa kokoontuvat koteihinsa taivaan taa, 
Kun on nimenhuuto siellä ylhäällä, olen siell’ 

128 Tuota sanaa ylöstempaus ei ole ollenkaan edes käytetty Raamatussa. Me vain panemme 
tuon sanan sinne. Raamattu sanoo: “Temmataan ylös”, meidät temmataan ylös. Me luemme 
täältä 1. Tessalonikalaiskirjeestä… Tai 1. Tessalonikalasikirjeestä missä järjestyksessä tämä 
suuri, viimeisissä päivissä tapahtuva ylöstempaus tulee tapahtumaan. Me tulemme aloittamaan 
täältä 13. jakeesta. 

Mutta minä en halua pitää teitä tietämättöminä, veljet, koskien niitä jotka nukkuvat, 
ettette murehtisi, niin kuin toiset, joilla ei ole toivoa. 

Sillä jos me uskomme, että Jeesus kuoli ja nousi ylös jälleen, niin myös ne, jotka 
nukkuvat Jeesuksessa, on Jumala tuova kanssaan. 

Sillä tämän me sanomme teille Herran Sanan mukaan, että me, jotka olemme elossa ja 
jäämme tänne Herran tulemukseen, emme estä niitä, jotka nukkuvat. 

Sillä Herra itse laskeutuu...  

No niin, kuunnelkaa tarkasti. 

Sillä Herra itse laskeutuu taivaasta [käsky]huudon kanssa, arkkienkelin äänen kanssa, 
ja Jumalan pasuunan kanssa: ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 

129 No niin, haluan teidän huomaavan erään suuren asian tapahtumisen tässä nyt. Älkää 
kadottako tätä. Ymmärrättekö? Huomatkaa nyt, Sana sanoo täällä Tessalonikkalaiskirjeessä, että 
on kolme asiaa... Huomatkaa, kolmannestatoista kuudenteentoista jakeeseen siellä on kolme 
asiaa, joiden täytyy tapahtua, ennen kuin Herra itse ilmestyy. Nopeasti nyt, niin että voimme 
lopettaa. Ensimmäinen asia, joka tapahtui, huomatkaa: huuto, ääni, pasuuna. Lukekaamme se 
nyt nähdäksemme, onko se oikein. 

Sillä Herra itse...(16. jae) ...laskeutuu taivaasta huudon kanssa, ja arkkienkelin äänen 
kanssa, ja Jumalan pasuunan kanssa:... 

130 Tapahtui kolme asiaa. Ääni… Huuto, ääni, pasuuna, joiden täytyy tapahtua, ennen kuin 
Jeesus ilmestyy. No niin, Jeesus tekee nuo kaikki kolme asiaa, kun Hän on laskeutumassa.  

Huuto, mikä on huuto? Se on Sanoma, joka lähtee liikkeelle ensiksi; elävä Elämän Leipä 
tuoden esiin Morsiamen. 

131 Nyt, Jumalalla on tapa tehdä asioita, eikä Hän koskaan muuta menettelytapaansa. Niin ei 
koskaan muuta... Hän on muuttumaton Jumala. Aamos 3:7:ssä Hän sanoi, ettei Hän tulisi 
tekemään mitään maan päällä ennen kuin Hän ensin paljastaa sen palvelijoillensa profeetoille. 
Ja aivan yhtä varmasti kuin Hän lupasi sen, Hän myös tulee tekemään sen. 

132 No niin, me olemme tulleet seurakunta-ajanjaksojen lävitse, mutta meille on luvattu 
Malakia 4. mukaan, että viimeisissä päivissä tulisi jälleen profeetta palaamaan takaisin maan 
päälle. Kyllä! Huomatkaa hänen luonteensa ja minkä kaltainen hänen pitäisi olla. Hän on aina...  

Jumala käyttää tuota henkeä viisi kertaa: kerran Eliassa, Elisassa ja Johannes Kastajassa 
kutsumaan ulos Seurakunnan ja kutsumaan juutalaisten jäännöksen. Viisi kertaa, armo [grace], 
Jeesus [Jesus], usko [faith] [Englanninkielisissä sanoissa on viisi kirjainta.], ja se on armon 
luku. Näettekö? Hyvä on. 

133 Muistakaa nyt, Sanoma on luvattu. Ja kun kaikki nämä salaisuudet ovat olleet niin 
kirkonmiesten niputtamia, tarvitaan profeetta suoraan Jumalalta paljastamaan se. Ja sen juuri 
Hän on luvannut tehdä. Näettekö? 
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134 Muistakaa nyt, Herran Sana tulee profeetalle, ei teologille, profeetalle. Hän on Jumalan 
Sanan heijastaja. Hän ei voi sanoa mitään... Hän ei voi sanoa omia ajatuksiaan. Hän voi puhua 
vain sen, mitä Jumala paljastaa. Niin oli jopa profeetta Bileamin kanssa, kun hän yritti myydä 
lahjaansa. Hän sanoi: “Kuinka voi kukaan profeetta sanoa mitään muuta kuin sen, mitä Jumala 
panee hänen suuhunsa?” Se on asia, jonka Jumala tekee, te ette voi sanoa mitään muuta. Ja te 
olette syntyneet sillä tavalla. Ette sen enempää, kuin voisitte...  

135 Jos te sanoisitte: “En voi avata silmiäni”, vaikka katselette. Ymmärrättekö? Te kykenette 
siihen. Ettette voisi ojentaa kättänne, jos kuitenkin voitte. Ymmärrättekö? Te ette voi olla koira, 
kun olette ihminen. Näettehän? Teidät on vain tehty sillä tavalla.  

Ja Jumala on aina kaikkina menneinä ajanjaksoina, kun kirkolliset ryhmät ovat saaneet 
kaiken sekaisin, lähettänyt profeetan ja nostanut hänet esiin aivan kuin tyhjästä. Hän ei kuulu 
mihinkään heidän asioihinsa, vaan puhuu Hänen Sanansa. Hänet kutsutaan pois näyttämöltä, ja 
hän on mennyt. He vain ovat karskeja Jumalan Totuuden miehiä. Ja se on aina... Siitä te voitte 
tuntea hänet. Hän sanoi: “Jos keskuudessanne on joku hengellinen tai profeetta...”  

136 Nyt profeetat. On olemassa sen kaltainen asia kuin profetian lahja seurakunnassa, mutta 
profeetta on ennalta määrätty, ennalta säädetty tuohon aikaan. Näettekö? Kyllä vaan! No niin, 
jos joku profetia tulee esiin, täytyy kahden tai kolmen istua ja arvostella, onko se oikein tai ei, 
ennen kuin seurakunta voi vastaanottaa sitä. 

137 Mutta ketään ei asetettu profeetan edelle, koska hän oli ehdottomasti Jumalan Sana. Hän oli 
tuo Sana omana aikanansa. Hän näki Jumalan heijastavan... Nyt, Jumala on luvannut lähettää 
sen meille jälleen viimeisissä päivissä tuomaan Morsiamen ulos tästä kirkollisesta sekasotkusta, 
ja vain sillä tavalla se voidaan tehdä.  

138 Sitä ei koskaan tulla tekemään... Seurakunta ei tule vastaanottamaan Kristusta. Me, 
helluntailaiset, me emme voi viedä eteenpäin tätä Sanomaa tilassa, jossa seurakunta on tänään. 
Kuinka me voisimme viedä eteenpäin sitä lopun aikana tilassa, jossa he ovat tänään, kun 
jokainen on toinen toistaan vastaan, ja kaikkea muuta, kirkollisesti. Oi, armoa! Se sekasotku? 
Seurakunta on täysin kirkkokunnallistunut. Ja joka kerta, pyydän ketä tahansa historioitsijaa 
osoittamaan, ettei niin ole. Joka kerta kun sanoma lähti liikkeelle, ja he organisoivat sen, se 
kuoli juuri siihen. Ja helluntailaiset ovat tehneet saman asian aivan niin kuin he kaikki, 
helluntailaiset jotka tulivat ulos. 

139 Te, Assemblies of God [Eräs helluntailiike.], kun teidän esi-isänne ja äitinne tulivat ulos 
noista organisaatioista, silloin tuossa vanhassa Yleisneuvostossa, huutaen ja ylistäen Jumalaa ja 
puhuen noita asioita vastaan. Ja te olette kääntyneet kuin koira oksennukselleen ja sika 
mutakuoppaansa kieriskelemään, ja olette tehneet saman asian, jonka hekin tekivät. Ja nyt olette 
niin kirkollisia ja suljette sydämenne, että teidän kanssanne voi tuskin olla yhteydessä ilman 
jäsenkorttia. 

140 Ja te, Ykseys, Jumala antoi teille sellaisen sanoman, ja sen sijaan että olisitte pysyneet 
nöyrinä ja menneet eteenpäin, täytyi teidän villiintyä ja organisoida oma ryhmänne. Ja missä te 
kaikki nyt olette? Samassa ämpärissä. Niin se on tarkalleen!  

Ja Jumalan Henki liikkuu edelleen. “Minä, Herra, olen istuttava. Minä kastelen sitä päivin ja 
öin, ettei kukaan...” Hän sääti nämä asiat olemaan, ja Hänen täytyy lähettää tämä.  

141 Ensimmäinen asia, joka tulee, kun Hän aloittaa laskeutumisen Taivaasta, on huuto! Mikä se 
on? Se on Sanoma kootakseen ihmiset yhteen. Sanoma tulee esiin ensin. No niin, lamppujen 
kunnostamisen aika: “Nouskaa ja kunnostakaa lamppunne.” Missä vartiossa se oli? 
Seitsemännessä, ei kuudennessa, seitsemännessä. “Katso Ylkä tulee. Nouskaa ja kunnostakaa 
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lamppunne.” Ja he tekivät niin. Jotkut huomasivat, ettei heillä ollut öljyä lampuissaan. 
Näettekö? Mutta on lampun kunnostamisen aika.  

On Malakia 4:n aika... On Luukas 17. On Jesaj... Kaikki nuo profetiat, että tulisi asetetuksi 
täydellisesti järjestykseen tätä päivää varten, Kirjoituksissa, ja me näemme sen elävän juuri 
siinä. Ei ole... 

142 Nähdä näiden asioiden tapahtuvan, kallis veljeni, sisareni, kun Jumala Taivaassa tietää, että 
voin kuolla tälle korokkeelle juuri nyt. Teidän, teidän vain tulee vaeltaa vielä hetki. Minä... Se 
on... Se on suunnatonta. Kun te näette Jumalan tulevan Taivaasta, seisovan ihmisjoukkojen 
edessä, ja seisovan siellä ilmaisten itsensä juuri niin kuin Hän aina teki... Ja se on Totuus, tämä 
Raamattu avoinna. Näettekö? Me olemme täällä! 

143 Ja kirkkokunnallinen järjestelmä on kuollut. Se on mennyttä. Se ei tule koskaan nousemaan 
uudestaan. Se tullaan polttamaan. Sen te teette akanoille pellolla. Paetkaa pois siitä. Menkää 
Kristukseen. Älkää sanoko: “Minä kuulun metodisteihin. Minä kuulun baptisteihin. Minä 
kuulun helluntailaisiin!” Hakeutukaa Kristukseen.  

Ja jos te olette Kristuksessa, silloin tänne ei ole kirjoitettuna sanaakaan, jota te ette uskoisi. 
En välitä siitä, mitä kuka tahansa muu sanoo. Ja sitten Jumala tuo tuon asian julki, koska te... 
Kun Hän vuodattaa Henkensä Sanan ylle, mitä tapahtuu? Aivan samalla tavoin kuin 
kaadettaessa vettä jonkun toisen siemenen päälle. Se tulee elämään, ja on tuottava kaltaistaan. 

144 Te sanotte: “Minulla on Pyhän Hengen kaste.” Se ei merkitse sitä, että olette pelastunut, ei 
lähestulkoonkaan. 

145 Kuulkaahan nyt, te olette kolminainen olento. Te olette... Sisimpänä täällä ihmisessä on 
sielu, seuraavana on henki, ja seuraavana on ruumis. Nyt teillä on viisi aistia tässä ruumiissa 
ollaksenne yhteydessä maallisen kotinne kanssa. He eivät ole yhteydessä muun osan kanssa 
siitä. Teillä on täällä hengen viisi aistia: rakkaus, omatunto ja niin edelleen, sillä tavalla. Mutta 
täällä sisimpänä on se, missä te elätte. Se, mikä te olette. 

146 Eikö Jeesus sanonutkin sateen lankeavan sekä vanhurskasten että väärien ylle? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Pankaa tänne pellolle takiainen ja vehnä ja vuodattakaa vettä niiden päälle ja 
lannoittakaa niitä ja niin edelleen, niin eivätkö ne molemmat tule elämään samasta vedestä? 
Varmasti! Mutta miten on? Yksi niistä tulee tuottamaan takiaisia, koska se ei ole muuta kuin 
takiainen. Takiainen nostaa päänsä ja huutaa aivan samoin kuin vehnäkin. 

147 Eikö Raamattu sano, että viimeisissä päivissä on tuleva vääriä kristuksia. [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Ei vääriä Jeesuksia, vaan kristuksia, voideltuja, jotka ovat väärällä tavalla 
voideltuja Sanalle, kirkkokunnallisesti voideltuja, mutta ei Sanalle.  

Sillä Sana tulee todistamaan itsestänsä. Se ei tarvitse mitään muuta. Se tulee todistamaan 
itsestään.  

“Ja on tuleva vääriä voideltuja.” Teillä on siitä ääninauha. Ja tuo voitelu...  

Oi, jos kysyisitte heiltä: “Hei, oletko sinä Jeesus?”  

“Oi, tietenkään en!” Sitä he eivät hyväksyisi.  
148 Mutta kun tulee kysymys: “Oi, kunnia. Minulla on voitelu...” Ja se on aito voitelu. 

Muistakaa, myös Kaifaksella oli se ja hän profetoi. Niin oli myös Bileamillakin ja hänkin 
profetoi.  

Mutta sillä ei ole mitään tekemistä tämän sisäpuolen kanssa. Ellei se ollut Jumalan siemen, 
Hänen alkionsa alusta pitäen, te olette lopussa. En välitä siitä, kuinka paljon te huudatte, puhutte 
kielillä, juoksette ja huudatte. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa.  
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Takiainen kykenee siihen aivan yhtä paljon kuin kuka tahansa heistä. Olen nähnyt 
pakanoiden nousevan ylös ja huutavan ja puhuvan kielillä ja juovan verta ihmiskallosta ja 
huutavan avuksi perkelettä. Näettekö? Niinpä te ette halua mitään noista aistimuksista ja 
asioista. Unohtakaa se.  

Se on teidän sydämenne tuossa Sanassa, ja Se on Kristus. Tuokaa Se sinne sisälle ja 
tarkatkaa, kuinka Se tekee itsensä tunnetuksi Sen avautuessa juuri niin kuin joku toinenkin 
siemen ja ilmoittaessaan itsensä sitä aikaa varten, jossa Se elää. 

149 Luther ei voinut tuoda mitään muuta kuin sirkkalehtiä. Nämä toiset voivat tuottaa näitä 
toisia asioita. Me olemme vehnän ajassa nyt. Se on tarkalleen niin!  

Luterilaisten, aitojen luterilaisten, täytyi tuottaa aitoa Lutheria. Aidon helluntain täytyi 
tuottaa aito helluntai. Siinä kaikki. Mutta me olemme ohittaneet tuon ajan ja menemme 
eteenpäin. 

150 Tiedättekö katolisen kirkon alkaneen helluntailaisena? Ja jos helluntaiseurakunta pysyisi 
kaksituhatta vuotta, tulisi se olemaan pahemmassa tilassa, kuin mitä katolilaiset ovat nyt. Se on 
juuri niin! No niin, sanon sen veljilleni ja sisarilleni, joita rakastan. Jumala tietää sen. Mutta 
muistakaa, ystävät, minun täytyy kohdata teidät siellä tuomiolla. Ja siihen ei ehkä mene 
kovinkaan pitkää aikaa. Minun täytyy todistaa siitä, mikä on Totuus. 

151 Kun menin kokouksiin teidän kanssanne rukoillen sairaiden puolesta, se oli hienoa, mutta 
kun tulin Sanoman kanssa! Jos mikä tahansa sanoma tulee esiin, niin se on todellinen sanoma… 

Jos ne ovat todellisia, aitoja Jumalan ihmeitä, ja ne riippuvat kiinni tuossa organisaatiossa, te 
tiedätte, ettei se ole Jumalasta, koska tuo asia on jo ilmoitettu.  

Jeesus lähti ja paransi sairaita saadakseen ihmisten huomion, ja sitten Hänen Sanomansa. Se 
on oikein!  

Siinä täytyy olla jotakin, minkä Jumala tulee esittelemään. Hän vain... Jumalallinen 
parantaminen... Sen kaltaiset ihmeet, ne vain vetävät ihmisten huomion puoleensa. Sen ytimenä 
on Sanoma. Siinä se on. Se tulee täältä. Hän yrittää saada ihmisten suosion, niin että he 
istuisivat ja kuuntelisivat Häntä. Näettekö? Sillä siellä sisäpuolella on joku, joka on säädetty 
Elämään.  

Jotkut jyvistä putosivat maahan, ja linnut söivät ne. Ja toiset putosivat orjantappuroiden 
sekaan, ja jotkut menivät ennalta valmistettuun maahan ja tuottivat sadon. Ei, se on... 

152 Ensimmäinen asia on äänen kuuluminen. Ensimmäinen asia on pasuuna ja… tai ääni… 
Huuto ja sitten on ääni ja sitten pasuuna.  

Huuto: sanansaattaja saadakseen ihmiset valmiiksi.  

Toinen on ylösnousemuksen ääni. Sama ääni, voimakas ääni, joka Joh. 11:38-44 kutsui 
Lasaruksen haudasta. Morsiamen kutsuminen yhteen, ja sitten kuolleiden ylösnouseminen, 
näettekö, tullakseen temmatuksi ylös sen kanssa. No niin, tarkatkaa näiden kolmen asian 
tapahtumista. Seuraavana oli mikä? Pasuuna. Ääni… Huuto, ääni, pasuuna.  

153 No niin, kolmas asia on pasuuna, joka aina Pasuunoiden Juhlassa kutsuu ihmisiä pitoihin. Ja 
se tulee olemaan Karitsan Hääateria Morsiamen kanssa taivaalla. 

154 Näettekö, ensimmäinen asia, joka tulee esiin, on Hänen Sanomansa kutsuen Morsiamen 
kokoon. Seuraava asia on nukkuvan Morsiamen ylösnousemus, niiden, jotka kuolivat 
aikaisemmin toisissa ajanjaksoissa, heidät temmataan yhdessä. Ja pasuuna, pidot taivaissa, 
taivaalla. Se tulee tapahtumaan, ystävät. 
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155 Me olemme juuri siinä, valmiina nyt. Ainoa asia, Seurakunta on tulossa ulos, sen täytyy 
levätä Pojan edessä kypsyäkseen.  

Suuri leikkuupuimuri on tuleva ohitse jonkin ajan kuluttua. Varret tullaan polttamaan, mutta 
vilja kootaan aittaan. Näettekö? 

156 Te ette ole sokeita. Te olette järkeviä ihmisiä.  

Ja jos minä olen seissyt täällä ja sanonut nuo asiat ennakkoluulon perustella? Minä sanon 
sen, koska se on Elämä, koska olen vastuussa Jumalalle sen sanomisesta. Ja minun täytyy sanoa 
se, ja minun Sanomani. Koko ajan olleen tietoinen, siellä aikaisemmin, että parantumiset, ja niin 
edespäin sillä tavalla, olivat vain kiinnittääkseen puoleensa ihmisten huomion, tietää, että tulisi 
Sanoma. Ja tässä se on. Ja nuo Seitsemän Sinettiä avasivat nuo salaisuudet ja näyttivät nuo 
tapahtuneet asiat. Minä en tiennyt sitä.  

157 Mutta täällä seisoo miehiä juuri nyt, jotka olivat kanssani. Ja te kaikki kuulitte minun 
saarnaavan tuon saarnan Miehet, mikä aika nyt on?” Ja tuona aamuna tarkalleen siellä, missä Se 
oli sanonut sen tulevan olemaan, siellä seisoivat nuo seitsemän Enkeliä suoraan Taivaasta. Ja 
kun ne menivät ylös, ja tuo pyörretuuli oli vienyt ne sinne ylös, me seisoimme katselemassa 
niiden poismenoa, ja tiede otti siitä valokuvia koko matkan yli kansakuntien, aina Meksikoon 
asti.  

158 Ja siellä kun katselin, eräänä päivänä, aloittaessani saarnaamaan näistä Seitsemästä 
Seurakunta-ajanjaksosta, soitin Jack Moorelle, joka on suuri teologi. Minä sanoin: “Jack, kuka 
on tämä Henkilö, joka seisoo siellä, Ihmisen Pojan kaltainen, hiukset valkoisina kuin villa.” 
Minä sanoin: “Hän oli nuori mies. Kuinka Hänellä voisi olla villanvalkoiset hiukset?” 

159 Hän sanoi: “Veli Branham, se oli Hänen kirkastettu ruumiinsa.” Se ei saanut kelloja 
soimaan.  

Mutta kun menin huoneeseen ja aloin rukoilla, Hän antoi minun tietää, mitä se oli. 
160 Katsokaahan, olen aina saarnannut, että Hän oli Jumaluus, eikä vain joku mies. Hän oli 

Jumala julkituotuna lihassa: Jumala, Jumalan ominaisuus rakkaudesta; nuo suuret Jumalan 
ominaisuudet, jotka tulivat alas ja esiteltiin täällä maan päällä. Jeesus oli Jumalan rakkaus, joka 
rakensi ruumiin, jossa Jehova itse eli. Hän oli Jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Se mitä Jumala 
oli, sen Hän julkitoi tuon ruumiin kautta. Tuon ruumiin täytyi kuolla, niin että Hän saattoi pestä 
Morsiamen Verellänsä. 

161 Ja huomatkaa, Morsian ei ole ainoastaan pesty, hän ei ole vain anteeksiannettu, vaan hänet 
on vanhurskautettu. Näettekö? Oletteko koskaan yrittäneet katsoa, mitä tuo sana vanhurskauttaa 
merkitsee?  

Nyt, esimerkiksi, jos veli Green saisi kuulla, että minä olen ryypännyt ja tehnyt pahoja 
asioita, ja sitten saisi tietää, etten ollutkaan tehnyt sitä, ja sitten hän tulisi ja sanoisi: “Minä 
annan sinulle anteeksi, veli Branham.” 

162 “Sinäkö annat minulle anteeksi? En ole koskaan tehnytkään sitä. Mistä syystä sinä annat 
minulle anteeksi?” Näettekö? Mutta jos olen syyllinen, silloin minulle voidaan antaa anteeksi, 
mutta kuitenkaan en silti ole vanhurskas, koska tein sen.  

Mutta tuo sana vanhurskautettu merkitsee “niin kuin te ette olisi koskaan tehneetkään sitä”. 
Te olette vanhurskautettu. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen Veri puhdistaa meidät synneistä niin, 
että se on pantu Jumalan unohduksen kirjaan. Hän on ainoa, joka voi tehdä sen.  
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163 Me emme voi. Me voimme antaa anteeksi, mutta emme voi unohtaa. Minä voin antaa 
anteeksi teille, mutta olen aina muistava, että te olette tehneet nämä pahat asiat. Silloin teitä ei 
ole vanhurskautettu: te olette saaneet anteeksi.  

Mutta Jumalan silmissä Morsian on vanhurskautettu. Hän ei ole alun pitäenkään tehnyt sitä. 
Aamen. Seisten siellä ollen naimisissa siveellisenä Jumalan Pojan kanssa, hän ei ollut alun 
pitäenkään koskaan tehnyt syntiä. Miksi? Hän oli ennalta määrätty. Hänet oli vain houkuteltu 
tähän. Ja nyt kun hän kuuli Totuuden ja tuli esiin, puhdisti Veri hänet. Ja Morsian seisoo siellä 
siveänä. Näettekö? Hänen päällään ei ole minkäänlaista syntiä. 

164 Sen vuoksi Sanoma kutsuu Morsiamen kokoon, ymmärrättekö, huuto.  

Ja pasuuna...  

Tuona aamuna Hän huusi voimakkaalla äänellä ja herätti Lasaruksen. Voimakkaalla äänellä 
Hän huusi: “Lasarus, tule esiin.” Näettekö? Ja tuo ääni herättää nukkuvan Morsiamen, nukkuvat 
kuolleet. 

165 Ja tuo pasuuna, “pasuunan äänen kanssa”. Ja kun se tapahtuu, se kutsuu. Pasuuna aina 
kutsui Israelin Pasuunoiden Juhlaan, näettekö, joka oli Helluntaijuhla, suuri juhla taivaalla, ja 
Pasuunoiden Juhla... Ja nyt, pasuuna ilmoitti kutsun tulla yhteen: “Tulkaa juhlaan.” Ja nyt se on 
Karitsan hääateria taivaassa.  

Tarkatkaa nyt, kokoontuminen yhteen, Morsian, Pasuunoiden Juhla, Hääateria. Me olemme 
nähneet sen esikuvissa. Tarkatkaa nyt vain hetken, ennen kuin lopetamme. Huomatkaa, me 
olemme nähneet sen esikuvissa.  

166 Nyt jos haluatte lukea Matteus 18:16, siellä sanotaan, että kolme on, jotka todistavat. 
Näettekö? Myös l. Joh. 5:7, ja niin edelleen... Kolme on aina todistaja. Onko se oikein? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se on vahvistus jostakin, mikä on oikein. “Kahden tai kolmen 
todistajan suulla olkoon jokainen sana vahvistettu.” 

167 Huomatkaa nyt, meillä on ollut kolme todistajaa. Kolme on todistus. No niin, meillä on jo 
ollut kolme ylöstempausta Vanhassa Testamentissa. Todistuksena Tiesittekö sitä? Tarkatkaa 
nyt! Eenok oli yksi, Elia oli toinen ja Jeesus oli kolmas.  

Jeesus, ollen Huippukivi, Hän todistaa. Näettekö, Hän oli Huippukivi Vanhan ja Uuden 
Testamentin välillä, koska Hänen täytyi ensin kuolla ja tulla sitten ylöstemmatuksi. Hän kuoli, 
palasi takaisin elämään ja kulki täällä kanssamme, ja sitten Hänet temmattiin ylös, koska Hän 
oli tuo Huippukivi, joka sitoi nuo kaksi yhteen. Ylösnousemuksensa ja ylöstempauksensa 
jälkeen… Kuulkaahan, sen jälkeen kun Hän oli tehnyt sen ja todistanut, että Vanha Testamentti 
siellä. Me kaikki tiedämme, että Eenok muutettiin. Me tiedämme, että Elia otettiin ylös 
pyörretuulessa, onko se oikein, tulisissa vaunuissa. Ja Jeesus kuoli, haudattiin, nousi ylös ja eli 
täällä maan päällä, ja sitten temmattiin ylös, tuo Huippukivi. Siinä on kolme todistajaa. Onko se 
oikein? 

168 No niin, yksi ylöstempaus on jo tapahtunut. Tiesittekö sitä? Katsokaamme voisimmeko 
lukea sen nopeasti. Ottakaamme Matteuksen 27. Luku ja 45. jae. Katsokaamme voimmeko 
löytää sen nopeasti ja nähdä voimmeko saada tästä hieman apua. 21 ja 45, uskon että olen 
kirjoittanut tänne. Lukekaamme. 

Nyt kuudennesta hetkestä alkaen oli pimeys yli koko maan yhdeksänteen hetkeen asti. 

Ja noin yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, sanoen: Eeli, Eeli, lama, 
sabaktani? Se on, Jumalani, Jumalani, miksi sinä olet hylännyt minut? 
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Jotkut niistä, jotka seisoivat siellä, kun he kuulivat sen, sanoivat: Tämä mies kutsuu 
Eliasta. 

Ja kohta yksi heistä juoksi ja otti sienen ja täytti sen etikalla ja pani sen ruo’on 
päähän, ja antoi hänen juoda. 

Muut sanoivat: Anna olla, katsokaamme, josko Elias tulee pelastamaan hänet. 

Jeesus, kun hän oli huutanut uudestaan suurella äänellä, antoi... 

“Suurella äänellä.” Voimakkaalla äänellä, tarkatkaa.  

Kun Jeesus kuollessaan huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. 

Ja, katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa vapisi [järisi], ja 
kalliot repesivät [halkesivat]. 

Ja haudat aukenivat, ja monta pyhien ruumista, jotka nukkuivat, nousi ylös 

Ja tulivat ulos haudoista hänen ylösnousemuksensa jälkeen ja menivät pyhään 
kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. 

169 Yksi ylöstempaus on ohitse.  

Kolme on tapahtunut Vanhassa Testamentissa niille valmistetuille, joille Herran Sana tuli. 
Näettekö? Herran Sana tuli Eenokille. Herran Sana tuli Elialle. Hän oli profeetta. Näettekö? 
Herran Sana oli Jeesus. Näettehän? 

170 Tarkatkaa Vanhassa Testamentissa noita Vanhan Testamentin pyhiä nyt, kun tämä 
ylöstempaus ensin tapahtui. Huomatkaa jae 50. Hänen voimakas äänensä herätti Vanhan 
Testamentin pyhät aivan tarkalleen sanoin, kuin tuo voimakas ääni herätti Lasaruksen. Näettekö, 
tuo voimakas ääni herätti heidät.  

Ja toinen täyttyy 2. Tess. 4. luku. Me luimme sen juuri. Näettehän?  

En halua teidän olevan tietämättömiä, veljet, koskien niitä, jotka nukkuvat, ettette 
murehtisi, niin kuin...  

Se on 1. Tess. 4:12-18. Se tulee olemaan toinen ylöstempaus. Toinen ylöstempaus tulee 
olemaan Morsiamen pois tempaaminen. 

171 Vanhan Testamentin pyhät ovat menneet Hänen läsnäoloonsa, paratiisi on hävitetty. Ja 
Vanhan Testamentin pyhät nousivat ylös Hänen voimakkaan äänensä kutsumina, kun Hän huusi 
ja antoi henkensä. Minkä vuoksi? Uhri, heidän syntiensä sovitus, jota he olivat odottaneet 
uskoen, että täydellinen Karitsa oli tulossa. He olivat uhranneet uhrikaritsan. Ja kun Hän kuoli ja 
antoi henkensä, Hän huusi suurella äänellä, ja Vanhan Testamentin pyhät heräsivät.  

Tarkatkaa huutoa ja ääntä tässä, sama asia Hänen tulemuksessaan. Näettekö?  

“Hän antoi henkensä.” Ja sen tehtyään oli uhri täydellinen, ja paratiisi tyhjeni. Ja Vanhan 
Testamentin pyhät tulivat maan päälle, kulkivat jälleen ympäriinsä maan päällä ja menivät 
sisälle Hänen kanssaan Hänen ylöstempauksessansa. 

172 Daavid sanoi siellä: “Nostakaa päänne, te ikuiset portit, nostakaa päänne.” “Hän sai vangitut 
vangeikseen ja antoi lahjoja ihmisille”, kun Vanhan Testamentin pyhät menivät sisälle Hänen 
kanssaan.  

173 He sanoivat: “Kuka on tämä vanhurskauden Kuningas?” 
174 “Kirkkauden Herra, mahtava taistelussa.” Tässä he tulivat marssien. Jeesus johtaen 

vangittuja vankeinaan, ja tässä Hän tuli Vanhan Testamentin pyhien kanssa. Ja he menivät 
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sisälle uusista porteista siellä ylhäällä ja sanoivat: “Nostakaa päänne, te ikuiset portit, nostakaa 
päänne, ja antakaa kirkkauden Kuninkaan tulla sisälle.” 

Ääni sisäpuolelta sanoi: “Kuka on kirkkauden Kuningas?” 
175 “Herra, mahtava taistelussa.” Portit lensivät auki. Ja Jeesus, Voittaja, johti vangitut 

vankeinaan, ne, jotka olivat uskoneet Häneen, ne, joille Sana oli tullut. Siellä Vanhan 
Testamentin pyhät lepäsivät odottamassa. Hän johti vangitut vankeinaan, nousi ylös korkeuteen, 
otti Vanhan Testamentin pyhät ja meni sisälle. Yksi ylöstempaus on jo ohitse. 

176 Toinen ylöstempaus tapahtuu 2. Tessalonikalaiskirjeen mukaan Seurakunnalle, 
Morsiamelle, joka tulee nousemaan ylös ja tulee temmatuksi kirkkauteen. “Me, jotka olemme 
elossa ja jäljellä”, ruumis, joka on jäljellä täällä maan päällä, “emme tule estämään niitä, jotka 
nukkuvat, sillä Jumalan pasuuna on soiva ensin, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös.” 
Näettekö? “Ja me, jotka olemme elossa ja jäljellä, tulemme temmatuiksi ylös yhdessä heidän 
kanssaan.” 

177 Eräänä päivänä olin seisomassa kadunkulmassa katselemassa Aselevon vuosipäivän 
paraatia sen kulkiessa katua ylös. Seisoin siellä pienen poikani Josephin kanssa. Ensin tulivat 
ohitse vanhat pienet ensimmäisen maailmansodan tankit. Sen jälkeen tulivat Toisen 
maailmansodan Sherman tankit suurine tykkeineen, joiden tykinsuut olivat murtuneet, ja niin 
edelleen.  

Sen jälkeen tuli sotilaita ja kultaisen tähden äidit. Sitten aivan lopuksi tuli kuorma-auton 
päälle rakennettu lava, jonka etuosassa oli tuntemattoman sotilaan hauta, ja siellä haudan 
kummallakin puolella seisoi sotilas vartiossa. Toisella puolella seisoi sotamies, ja toisella 
puolella seisoi merimies. Sitten siihen oli vedetty väliseinä, jonka toisella puolella istui kultaisen 
tähden äiti. Hän oli menettänyt poikansa. Siellä oli nuori vaimo nojaten päätään pöytään ja 
itkien. Pieni resuinen poika istui sivuttain kyynelten vieriessä alas kasvoja. Hän oli menettänyt 
isänsä.  

Minä ajattelin: “Miten surullista.” Kun seisoin siellä katselemassa näin nuo vanhat sotilaat, 
joista vain muutamia oli jäljellä, marssimassa katua alas vanhoina ja rampoina, sillä tavalla, 
sotilaspuvussaan, ylpeänä esitellen niitä, koska he olivat amerikkalaisia. 

Minä ajattelin: “Oi, Jumalani.”  
178 Eräänä päivänä on tuleva törähdys Taivaasta, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. 

Nuo Vanhan Testamentin pyhät siellä aikaisemmin, jotka ovat odottamassa sitä, tulevat sieltä 
esiin ensin ja menevät ylösnousemukseen. Me liitymme jonoon ja menemme taivaille nämä 
kuolevaiset ruumiit muutettuina ja tehtyinä Hänen oman kirkastetun ruumiinsa kaltaisiksi. Mikä 
paraati se tuleekaan olemaan, kun se lähtee taivasta kohden jonakin näistä päivistä tuossa 
ylöstempauksen ajassa, joka odottaa edessäpäin, oi, ylpeinä esitellen Jeesuksen Kristuksen 
Verta rintansa päällä, Jumalan Sanoma ajalle, jossa he elivät. Se on tuo hetki, jota me 
odotamme, veli. 

179 Kuulkaahan, juuri nyt lopettaessamme. Toinen ylösnousemus, kaikki… Ensimmäinen on 
ohitse. Toinen on käsillä, juuri nyt, tullen esille nyt. 

180 No niin, kolmas on Ilmestyskirjaa 11:11 ja 12 nuo kaksi todistajaa, jotka tulevat takaisin 
Kristuksen Hengessä todistamaan juutalaisille, niin kuin Joosef teki veljillensä. Ja te muistatte, 
kuinka heidän kuolleet ruumiinsa makasivat kadulla kolme ja puoli päivää, sitten elämän henki 
tuli heihin, ja heidät ylöstemmattiin, otettiin ylös Taivaaseen.  

Siinä ovat teidän kolme Uuden Testamentin ylöstempaustanne.  
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Kolme ylöstempausta Vanhassa Testamentissa, jotka kaikki ovat jo tapahtuneet. 
181 No niin, me olemme valmiit, odotamme ylöstempausta, pyhien ylöstempausta. Se on 

puhuttu, ja niin on tuleva olemaan. Kun Jumala sanoo mitä tahansa, niin sekä taivaat että maa 
tulevat katoamaan pois, mutta tuo Sana ei tule koskaan pettämään.  

182 Kun Jumala siellä aikaisemmin l. Mooseksen kirjassa Hän sanoi: “Olkoon siellä valo”... On 
voinut kestää satoja vuosia, ennen kuin oli mitään valoa. Niin sanoi: “Olkoon siellä palmupuu. 
Olkoon siellä tammipuu. Olkoon siellä erämaa. Olkoon siellä vuori. Olkoon siellä tämä.” Hän 
puhui sen. Ymmärrättekö? Ja niin kauan kuin se oli lähtenyt Hänen suustaan Sanana, sen täytyi 
tulla julkituoduksi. Sen täytyy tulla. Kun... 

183 Sitten yhtenä päivänä, kun Hän kutsui kansansa ulos, Hän puhui Tulipatsaana, Valona, 
pyhänä Tulena eräälle miehelle, jonka nimi oli Mooses. Ja ihmiset eivät halunneet uskoa 
Moosesta, joten Hän sanoi: “Tuo heidät ulos tämän vuoren luo.” 

184 Tuona aamuna tuo vuori oli täynnä tulta ja välähtelyä ja ukkosenjylinöitä, sillä tavalla, ja 
kansa sanoi: “Älköön Jumala puhuko. Puhukoon Mooses”, näettekö, “ettemme kuolisi.” 

185 Jumala sanoi: “Minä en enää tule puhumaan heille tällä tavalla. Minä tulen herättämään 
heille profeetan. Ja Minä tulen puhumaan hänen kauttansa, ja jos se, mitä hän sanoo, tulee 
tapahtumaan, silloin kuulkaa sitä, koska Minä olen hänen kanssansa.” No niin, Hän puhui sen. 
Hän sanoi, että se tulisi tapahtumaan. 

186 Katsokaa tätä profeetta Jesajaa seisomassa siellä, älykästä miestä, miestä, kuningaskin 
ajatteli hyvää, koska hän oli elänyt Ussian kanssa. Kuningas, joka oli suuri mies, yritti kerran 
ottaa saarnaajan paikan ja meni temppeliin ja tuli lyödyksi pitaalilla.  

Ja sitä puhuin Liikemiehille. Älkää koskaan yrittäkö ottaa saarnaajan paikkaa. Ei koskaan! 
Pysykää juuri sillä paikalla, missä olette. Ymmärrättekö? Tehkää omaa työtänne, jota Jumala on 
pannut teidät tekemään. Jos olette sormi, te ette koskaan voi olla korva. Jos olette korva, ette 
koskaan voi olla nenä tai silmä. Näettekö? Pysykää omassa asemassanne. 

187 Te kuulitte tuon sanoman eräänä päivänä radiolähetyksessä: Yrittää tehdä Jumalalle 
palvelus. Daavid oli voideltu kuningas, ja koko kansa huusi, että se oli oikein, mutta hän ei 
koskaan kysynyt neuvoa Jumalan profeetalta. Ja eräs mies kuoli, ja koko asia meni pilalle. 
Älkää yrittäkö tehdä Jumalalle palvelusta. Odottakaa, kunnes se tapahtuu Jumalan ehdoilla. 
Antakaa sen tulla Hänen tekemällä tavalla. “Minä aloitan tämän suuren asian, minä tulen 
tekemään tämän.” Ole varovainen, veli. 

188 No niin, Daavid tiesi asian paremmin. Siellä oli Naatan maassa tuona päivänä. Häneltä ei 
edes kysytty neuvoa. Näettekö? Daavid neuvotteli sadan ja tuhannen päämiesten kanssa. Koko 
kansa huusi ja kirkui ja tanssi. Sen sijaan… Heillä oli kaikki uskonnolliset eleet, mutta se ei 
ollut linjassa ja järjestyksessä Jumalan Sanan kanssa, ja se epäonnistui.  

Mikä tahansa muu, mikä ei ole linjassa ja järjestyksessä Jumalan Sanan kanssa, tulee 
epäonnistumaan. Ja Jumalan Sana tulee pysymään iäti. “Taivaat ja maa tulevat katoamaan pois, 
mutta Minun Sanani eivät.” 

189 Huomatkaa, Jesaja, tuo älykäs nuori mies seisoi siellä. Äkkiä Henki kosketti häntä. Hän ei 
voinut sanoa mitään muuta. Hän oli profeetta. Hän sanoi: “Katso neitsyt tulee raskaaksi. Lapsi 
on meille syntynyt, Poika on meille annettu. Häntä kutsutaan nimellä Neuvonantaja, 
Rauhanruhtinas, Mahtava Jumala, Iankaikkinen Isä. Loppu… Hallitus on oleva Hänen 
harteillaan. Loppu… Eikä Hänen hallitusajalleen ole oleva loppua.” Kuinka voi tuo järkevä 
mies sanoa, että neitsyt tulisi raskaaksi?  
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Jokainen odotti sitä. Se oli puhuttu. Se oli NÄIN SANOO HERRA. Sen täytyi tapahtua, 
koska se oli Jumalan Sana. Aivan samoin kuin l. Mooseksen kirjassa, kun Hän istutti nuo 
siemenet sinne meren pohjalle, kun maa oli ilman muotoa ja tyhjä, ja vesi oli syvyyden päällä. 
Näettekö, sen täytyi tapahtua. Ja yhtenä päivänä kahdeksansataa vuotta myöhemmin erään 
neitsyen kohdussa sikisi Jumalan Siemen, luotu Siemen. Hän synnytti Pojan.  

190 Tuo sama Poika seisoi siellä yhtenä päivänä ja sanoi: “Lasarus, tule esiin.” Ja mies, joka oli 
ollut kuolleena neljä päivää ja oli mädännyt, jonka nenä oli painunut sisään, ja joka jo haisi, tuli 
esiin. Hän sanoi:  

 Älkää tätä ihmetelkö, sillä hetki on tulossa, aamen, kun kaikki, jotka haudoissa ovat, 
tulevat kuulemaan Jumalan Pojan äänen.  

Niinpä sitten se on puhuttu. Sen täytyy tulla. Tulee olemaan ylöstempaus. Oi!  
191 Muistan juuri viimeisen sanomani Kaliforniassa, jonne en koskaan enää ajatellut palaavani 

takaisin, kun ennustin, että Los Angeles tulisi menemään valtameren pohjaan. NÄIN SANOO 
HERRA.” Se on menevä! Se on lopussa. Se on huuhtoutunut. Se on lopussa. Minä hetkenä? En 
tiedä milloin, mutta se tulee uppoamaan. Heti sen jälkeen maanjäristykset alkoivat ravistella 
sitä. 

192 Te muistatte, monet teistä miehistä, jotka seisoitte siellä tuolla kalliolla tuona päivänä, kun 
tuo Enkeli tuli alas siellä, ja tuo Valo ja Tuli lankesi Taivaasta kallion ympärille meidän 
seistessämme siellä kivien sinkoillessa ulos vuoresta ja putoillessa sinne. Ja räjähti kolme kertaa 
voimakkaasti. Minä sanoin: “Tuomio iskee Länsirannikkoon.” Kaksi päivää sen jälkeen Alaska 
melkein upposi. 

193 Muistakaa, tuo sama Jumala, joka sanoi sen, sanoi, että Los Angeles on tuomittu. Ja se on 
sen loppu. En tiedä milloin. En osaa sanoa sitä teille. 

194 En tiennyt sanoneeni sitä. Mutta tämä veli tässä, uskon sen olleen... Ei, uskon että se oli yksi 
Mosleyn veljeksistä, joka oli vienyt minut sinne ulos kadulle. En tiennyt, mitä se oli, ennen kuin 
katsoin sitä Kirjoituksesta.  

Ja Jeesus sanoi: “Kapernaum, Kapernaum, kuinka usein...” tai mieluumminkin, “sinä, joka 
olet korottanut itsesi Taivaaseen, tulet tuoduksi alas helvettiin. Sillä jos ne mahtavat teot, jotka 
sinussa on tehty, olisi tehty Sodomiassa, seisoisi se tänä päivänä.” Ja noin sata viisikymmentä 
vuotta sen jälkeen, (Sodoma oli jo maassa), myös Kapernaum oli veden vallassa, tänään. 

195 Ja tuo sama Jumalan Henki, joka sanoi kaikki nämä asiat ja on tehnyt kaikki nämä asiat, 
sanoi siellä: “Oi kaupunki, Kapernaum, joka kutsut itseäsi enkelien nimellä, Los Angeles. 
Kuinka sinä oletkaan korottanut itsesi Taivaaseen”, itse Saatanan juuri ja istuin, näettekö, “sinä 
olet korottanut itsesi.” 

196 Saarnaajat, se on hautuumaa heille. Hyvät miehet menevät sinne ja kuolevat kuin rotat. 
Mikä hävitys! 

197 “Sinä, joka kutsut itseäsi enkelien nimellä. Jos ne mahtavat teot olisi tehty Sodomassa, jotka 
on tehty sinussa, seisoisi se tänä päivänä. Mutta sinun hetkesi on tullut.” Tarkatkaa vain ja 
nähkää. Jos niin ei ole, minä olen väärä profeetta. Näettekö? Siellä se on, se lepää siellä. 

198 Muistan tuon illan ennen kuin näin sen. Näin Morsiamen katselmuksen. Seisoin siellä ja 
näin kauniiden pikku naisten juuri oikealla tavalla pukeutuneina, ja niin edelleen, marssivan 
tähän suuntaan. Näyssä, jonka näin, joku seisoi vierelläni ja sanottiin: “Morsiamen katselmus.” 
Näin Hänen kulkevan ohitse. He tulivat tältä puolelta ja menivät ympäri. 
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199 Ja kuulin sen tulevan. Seurakunta oli tulossa tältä toiselta puolelta. Siellä tuli Aasian 
seurakunta. Oi, te puhutte saastaisesta. Tässä tuli Euroopan seurakunta. Voi hyvänen aika! Ja 
sitten kuulin rock’n’rollin olevan tulossa, ja se oli Neiti Amerikka, seurakunta. Hänellä ei ollut 
yllään edes vaatteita. Hänellä oli paperia, aivan kuin sanomalehtipaperia, harmaata, jota hän piti 
edessään, tanssien rock‘n’rollin mukaan, Neiti Amerikka, seurakunta. 

200 Seisoin siellä Hänen läsnäolossansa. Minä ajattelin: “Oi Jumala, sananpalvelijana, jos tämä 
on parasta, mitä olemme osanneet tehdä, niin oi voi!” Tehän tiedätte miltä teistä tuntuu. Sitten 
ajattelin: “Jumala, kätke minut. Jos vain voisin päästä pois täältä. Jos kaiken sen jälkeen, mitä 
olemme tehneet, olemme saaneet aikaan vain tämän.” 

201 Ja sitten kun nuo naiset kulkivat ohitse ja jokainen teki kaiken kaltaisia nytkähtelyjä ja 
asioita, ja heillä oli lyhyet hiukset ja maalatut kasvot. Ja he kulkivat ohitse sillä tavalla, ja 
heidän pitäisi olla neitsyitä Kristukselle... Ja kun hän kulki ohi sillä tavalla, minä käänsin pääni, 
tiedättehän, pitäen tätä ylhäällä edessäni. Se oli häpeällistä, heidän takapuolensa. Ja siellä he 
olivat menossa sillä tavalla. Ja minä käänsin pääni itkeäkseni sillä tavalla.  

202 Sanoin: “En voinut kestää sitä. Hän seisoi siellä, ja minä, tietäen olevani seurakunnan 
palvelija, olin saanut aikaan sen Hänelle.  Minä sanoin: “Oi Jumala, en voi katsoa sitä. Salli 
minun kuolla. Anna minun häipyä pois”, ja sillä tavalla. 

203 Ja niin pian kuin se oli mennyt ulos, joka kerta yhden niistä tullessa, he menivät ulos 
erääseen tiettyyn paikkaan ja tipahtivat pois. Kuulin vain sen äänen sen mennessä pois.  

Ja sitten kuulin jotakin sen kaltaista kuin: “Eespäin kristityt sotilaat”. Ja katsoin, ja tässä tuli 
tuo pyhitetty pienten tyttöjen joukko aivan tarkalleen sillä tavalla kuin he olivat olleet kaikki 
oikealla tavalla puettuina, hiukset riippuen alhaalla selässä, pehmeästi, puhtaasti, marssien tällä 
tavalla Evankeliumin tahdissa. Hän, Morsian oli Sana. Ja näytti kuin jokaisesta kansakunnasta 
olisi ollut yksi. Katselin sitä heidän kulkiessaan ja näin heidän menevän ohitse. Sen sijaan, että 
olisivat menneet alas, he alkoivat mennä ylös.  

Ja huomasin yhden heistä yrittävän, kahden tai kolmen heistä, yrittävän mennä pois jonosta. 
Minä huusin: “Pysykää linjassa!” Ja tuo näky jätti minut, ja olin seisomassa tässä huoneessa ja 
huusin: “Pysykää linjassa!” 

204 Ihmettelenpä, voisiko se jo olla tapahtunut? Voisiko Morsian jo olla kutsuttu? Senkö lävitse 
me olemme menossa tänään?  

Hänen täytyy tulla muovatuksi ja valmistetuksi Kristuksen kuvaksi, ja Kristus on Sana. Se 
on ainoa asia. Näettekö, se on siellä, se on Sanassa, se on vain... Katsokaahan, siihen ei voida 
lisätä yhtään asiaa. Se ei voi olla nainen, jolla on yksi käsi kuin ihmisellä ja toinen käsi kuin 
koiran tassu. Sen on oltava tarkalleen Herran Sana, niin kuin Hän on Sana. Morsian on osa 
Yljästä. Nainen on osa aviomiehestänsä, koska hänet on otettu ulos miehestä. Eeva oli osa 
Adamista, hänen kyljestänsä. Ja niin on Morsian, ei otettu jostakin kirkkokunnasta, vaan 
otettuna tätä päivää varten olevan Jumalan Sanan helmasta. 

205 Ylöstempaus! 

Jumalan pasuuna on soiva; 
Kristuksessa kuolleet nousevat, 
Ja Hänen ylösnousemuksensa kirkkauden jakavat; 
Kun valitut kokoontuvat kotiinsa taivaan taa, 
Kun on nimenhuuto siellä ylhäällä.  

Yrittäkäämme kaikki olla siellä, ystävät. Jumala siunatkoon teitä.  
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206 Se on puhuttu. sen täytyy tapahtua. Se tulee tapahtumaan! Ja pienet… [Tyhjä kohta 
nauhassa.] 

Ihmiset, kukaan ei halua kuolla. Kukaan ei halua olla kadotettu. Sallikaa minun sanoa teille. 
Mitä tahansa teettekin… En välitä siitä, kuinka hyviä kirkossakävijöitä te olette ja kuinka 
uskollisia te olette seurakunnalle. Se on hienoa. Ei mitään sitä vastaan. Teidän tuleekin käydä 
kirkossa. Tehkää niin. Jatkakaa kirkossa käymistä, mutta mitä tahansa se onkin, heittäkää pois 
perinnäissääntönne ja liikkukaa suoraan eteenpäin ylös Kristukseen. Koska Herran pasuuna on 
soiva yhtenä näistä päivistä, ja te tulette yllätetyiksi pedon merkki yllänne, ettekä tiedä, mitä se 
on, ennen kuin on liian myöhäistä. Se on tarkalleen oikein! 

207 Jumala siunatkoon teitä. Olen pahoillani pidäteltyäni teitä. Ja muistakaa, olen pitänyt heitä 
liian pitkään täällä. Se on totta. Ja se uhri, jonka keräsitte minulle, jota en pyytänyt teitä 
tekemään, veli... Se oli kohteliasta. Ottakaa se ja maksakaa tälle motellille yliajasta, koska minä 
pidin sen. Minulla vain oli vielä muutamia asioita täällä. Minulla on noin kahdeksan tai 
kymmenen sivua lisää koskien tuota ylöstempausta siellä, mutta minulla vain ei ollut aikaa antaa 
sitä. Jumala siunatkoon teitä!  

208 Rakastatteko te Herraa Jeesusta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Seiskaamme nyt vain hiljaa 
minuutin verran, tyynesti, kunnioittavasti. Ja muistakaa, mitä olen sanonut. Muistakaa, me 
olemme viimeisissä hetkissä. 

Nämä kansakunnat hajoavat; 
Israel herää; 
Merkit, jotka Raamattu ennalta kertoi, 
pakanain päivät luetut kauhujen täyttämät. 
Palatkaa, oi hajotetut, omienne luo. 
Lunastuksen päivän on lähellä. 
Miesten sydämet pysähtyvät pelosta. 
Olkaa täytetyt Hengellä, 
Lamppunne puhdistettuina ja kirkkaina. 
Katsokaa ylös, lunastuksenne on lähellä.  

Tiedättekö sen? 

Väärät profeetat valehtelevat. 
Jumalan Totuuden he kieltävät.  

Me tiedämme, että se kaikki on totta, emmekö tiedäkin? [Tyhjä kohta nauhassa.] 

Minä rakastan Häntä,  
Minä rakastan Häntä,  
Koska Hän ensin rakasti mua,  
Ja osti pelastukseni Puul’ Golgatan. 

209 Kuinka moni todella rakastaa Häntä, kohottakaa kätenne? Nyt laulaessamme tämän 
uudestaan haluan teidän puristavan kättä jonkun lähellänne olevan kanssa ja sanovan: “Jumala 
siunatkoon sinua, pyhiinvaeltaja!” Me olemme pyhiinvaeltajia, emmekö olekin? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Pyhiinvaeltajia ja muukalaisia? 

Minä rakastan Häntä,  

Juuri niin, suoraan pöydän ylitse.  

Minä rakastan Häntä 
Koska Hän ensin rakasti mua,  
Ja osti pelastukseni puul’ Golgatan. 
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210 Haluatteko olla ylöstempauksessa? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jokainen, joka on 
kiinnostunut olemaan ylöstempauksessa, sanokoon: “Jumala, haluan olla siinä koko 
sydämestäni.”  

Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä. Tunnetteko tuon laulun? Tunnetko sen 
sisar? Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä. Mitä siihen sisältyykään? Oi.  

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

Pidättekö siitä? 

Kun matkamme on saatettu päätökseen,  
Jos Jumalalle olet ollut uskollinen,  
Kaunista loistavaa kotianne kirkkaudessa,  
Ylöstemmattu sielunne on katseleva! 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 

Haluan teidän nyt kumartavan päänne hetkeksi. 

Älkää himoitko tämän maailman turhia rikkauksia,  
Jotka niin nopeasti rappeutuvat,  
Tavoitelkaa voittaaksenne taivaallisia aarteita,  
Ne eivät tule koskaan katoamaan pois! 
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä!  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 
Rakentakaa toivonne iankaikkisille asioille,  
Pitäkää kiinni Jumalan muuttumattomasta kädestä! 

211 Nyt päänne kumarrettuina ja tämä mielessänne tietäen, että kumarramme päämme sitä 
tomua kohden, josta meidät on tuotu ja johon jonakin päivänä palaamme. Tietäen, että teillä on 
siellä sielu, jonka täytyy vastata Jumalalle. Ja jos teistä tuntuu, ettette ole aivan valmis tuohon 
ylöstempaukseen, jos se tapahtuisi tänä iltana, ja haluaisitte teitä muistettavan rukouksessa, niin 
kohottakaa vain kätenne. Meillä ei ole paikkaa alttarikutsua varten. Ja teidän alttarinne onkin 
teidän sydämessänne. Kohottakaa kätenne. Jumala siunatkoon sinua, sinua ja sinua. Oi!  

“Tunnen etten ole valmis, veli Branham. Minä todella haluan olla kristitty. Olen yrittänyt 
olla, mutta aina on jotakin puuttunut. Tiedän etten ole aivan siinä, missä minun pitäisi olla.”  

“Ole laupias, Jumala. Minä kohotan käteni, ole minulle armollinen.” 

No niin, noin kaksi- tai kolmekymmentä kättä on jo noussut tässä pienessä ryhmässä. Lisää 
on nousemassa. 

212 Rakas Jumala, Sinä tiedät, mitä tuon käden takana on siellä sydämessä. Minä rukoilen rakas 
Jumala. On vain yksi asia, josta olen vastuussa: Totuuden kertominen. Ja rakas Jumala, he 
tahtovat olla pelastuneita. He todella tahtovat. He eivät halua vain jonkinlaista mielenliikutusta, 
jotakin kiihotusta, jotakin kirkkokunnallista järjestelmää, jotakin uskontunnustusta, jotakin 
lisättyä opinkappaletta. He ymmärtävät, Isä, että siihen tarvitaan puhdas, väärentämätön 
Jumalan Sana. Kaikki muu tulee katoamaan pois, jopa taivaat ja maa, mutta Se ei katoa. Ja jos 
me olemme tuo Sana, niin maa tulee katoamaan altamme, mutta me emme voi koskaan kadota 
pois, koska me olemme Sana, Yljän Morsian. 

213 Minä rukoilen jokaisen puolesta, että Sinä soisit sen heille, Isä, se on vilpitön rukoukseni. Ja 
suo minulle anteeksi, Isä, oltuani niin hermostunut tänä iltana ja tulin tänne myöhässä ja olin 
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vapiseva ja sanoin sanat hajanaisesti ja katkonaisesti. Tavalla tai toisella, suuri Pyhä Henki, liitä 
ne yhteen omalla Jumalallisella tavallasi ja toimita ne ihmisten sydämiin sydämeltäni, ja anna 
heidän ymmärtää vaikutin ja tavoite, joka sydämessäni on sitä kohtaan. Teethän sen, Herra. Ja 
pelasta ne, jotka voidaan pelastaa. Vedä puoleesi, Herra. Ja voikaamme olla valmiit tuota 
ylöstempaushetkeä varten, joka pian on käsillä. Sillä me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. 
Aamen. 

Jumala siunatkoon teitä.  

Nyt kokouksen puheenjohtaja. 

 

 


