
Finnish 
First Seal, The 
63-0318 

William Marrion Branham 
“… päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu …” Ilm. 10:7 

Ensimmäinen Sinetti 
 

Jeffersonville, Indiana, USA 
18.3.1963 

 



 

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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Ensimmäinen Sinetti 

1 Kumartakaamme nyt päämme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me kiitämme Sinua tänä 
iltana tästä uudesta tilaisuudesta voidessamme tulla palvomaan Sinua. Me olemme kiitollisia, 
että olemme elossa ja siitä että meidän sisissämme asuu tämä suuri Iankaikkisen Elämän 
ilmestys. Ja me tulemme tänä iltana, Isä, tutkiaksemme yhdessä Sinun Sanaasi, näitä suuria 
kätkettyjä salaisuuksia, jotka ovat olleet kätkettyinä maailman perustamisesta lähtien. Ja Karitsa 
on ainoa, joka voi paljastaa sen meille. Minä rukoilen, että Hän tänä iltana tulisi keskuuteemme 
ja ottaisi Sanansa ja paljastaisi Sen, jotta voisimme tietää, miten voisimme olla Hänen parempia 
palvelijoita tässä lopunajassa. Oi Jumala, kun me näemme, että me olemme nyt lopunajassa, 
niin auta meitä tietämään paikkamme, Herra, ja tuntemaan oma hauras olemuksemme ja 
varmuus Herran pikaisesta tulemuksesta. Me pyydämme sitä Jeesuksen Nimessä. Aamen. 
2 Uskon, että se oli Daavid, joka sanoi: “Olin onnellinen, kun minulle sanottiin: menkäämme 

Herran huoneeseen.” On aina suuri etuoikeus tulla ja tutkia Sanaa yhdessä. Se antaa meille 
tämän suuren toivon. 
3 No niin, monet seisovat, ja tulen kiirehtimään niin nopeasti kuin on mahdollista. Mutta 

uskon, että te olette nauttineet Pyhän Hengen läsnäolosta niin kuin minäkin näinä parina 
viimeisenä kertana. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
4 Ja tänään minulle tapahtui jotakin, mitä minulla ei ole tapahtunut pitkään aikaan. Olin 

tutkimassa tätä ilmestystä, joka koskee Sinettien avaamista. 
5 Vuosia sitten kävin sitä täällä lävitse, luulisin että noin kaksikymmentä vuotta sitten, tai 

jotakin sellaista, ja tavalla tai toisella en koskaan ollut täysin tyytyväinen siihen. Näytti siltä 
kuin näissä Sineteissä olisi ollut joitakin erikoisia asioita, koska nuo Sinetit sisältävät koko 
Kirjan. Se on tuo Kirja. Koko Kirja on yksi sinetöity Kirja. Se alkaa... 
6 Jos minulla esimerkiksi olisi täällä jotakin, minäpä näytän teille mitä tarkoitan. [Veli 

Branham kuvailee rullan pyörittämistä ja sinetöimistä paperinpalan avulla.] Tämä on yksi... Ja te 
kierrätte sen rullalle tällä tavalla, ja sen lopusta pieni palanen työntyy ulos tällä tavalla. Se on 
Ensimmäinen Sinetti. Hyvä on. Sitten se on Kirjan ensimmäinen osa. Sitten seuraava sinetti 
kierretään tällä tavalla suoraan sen viereen, ja se on kierretty rullalle tällä tavalla kuten tämä, ja 
sitten lopussa tässä työntyy esiin toinen, ja se merkitsee toista sinettiä.  
7 Ja sillä tavalla koko Raamattu oli kirjoitettu, kirjakääröinä. [Veli Branham avaa paperirullan, 

jota hän käytti kuvailemiseen.] Ja niinpä näiden Sinettien avaaminen avaa Kirjan salaisuudet. 
8 Oliko teillä tilaisuus tutkia Jeremian kirjaa, kuinka hän kirjoitti tuon, monet teistä, jotka 

kirjoititte sen muistiin eilen illalla? Kuinka nuo Sinetit kirjoitettiin ja asetettiin säilytettäviksi 
siihen asti, kunnes hän palaisi vankeudesta seitsemänkymmenen vuoden jälkeen. Hänet 
palautettiin takaisin ja hän vaati omaisuuttansa.  
9 Ja minä todella haluan tutkia sitä. Te ette voi… Ei ole mitään tapaa miten se kaikki voitaisiin 

ilmaista, koska se on iankaikkista. Se on Iankaikkinen Kirja. Sen vuoksi meidän täytyy 
kosketella vain sen kohokohtia. Ja tänään tutkistellessani kirjoitin ylös monia raamatunpaikkoja, 
niin että te voitte tutkia Sitä. Ja myös… Ja myöskin ääninauhat tulevat paljastamaan Siitä 
paljon, kun te tutkitte Sitä. On niin monia asioita.  
10 Jos vain voisin seistä täällä puhujanlavalla ja paljastaa Sen teille, niin kuin Se paljastettiin 

minulle siellä huoneessa, niin oi! Se olisi ihmeellistä. Mutta kun te tulette tänne, te olette 
paineen alla ja hyppäätte jotenkin asioiden ylitse ja yritätte vain, että ihmiset saisivat Siitä 
pääosan, jotta he voisivat nähdä Sen. 
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11 Minä todella arvostan tuota laulua, jonka veli Ungren juuri lauloi: Alas kirkkaudestansa. Jos 
Hän ei olisi tullut alas kirkkaudestansa, niin missä me kaikki tänä iltana olisimme? Niinpä me 
olemme kiitollisia siiitä, että Hän tuli alas auttaakseen meitä. 
12 Nyt kun niin monet seisovat, me tulemme kiirehtimään sen lävitse täällä parhaan kykymme 

mukaan. En sano, että me menisimme sen lävitse kiirehtien, vaan että me tulemme aloittamaan 
niin nopeasti kuin mahdollista. Menkäämme nyt, sen jälkeen kun meillä oli… 
13  Meillä oli eilen illalla ensimmäinen, toinen. kolmas, neljäs ja viides luku, ja aloittakaamme 

tänä iltana Ilmestyskirjan kuudennesta luvusta.  
14 Nyt kun tutkimme tätä lukua, me tulemme viittaamaan eri paikkoihin niin Vanhassa kuin 

Uudessakin Testamentissa, koska tämä koko Kirja on Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Se on 
kokonaisuudessaan ilmestys Herrasta Jeesuksesta, Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Kyseessä on 
Jumala, joka paljastaa itsensä Kirjassa, paljastaa itsensä Kristuksen kautta Kirjassa. Ja Kristus 
on Jumalan ilmestys. Hän tuli paljastaakseen Jumalan, koska Hän ja Jumala olivat sama. Jumala 
oli Kristuksessa sovittaen maailman itsensä kanssa. Toisin sanoen, te ette voineet koskaan tietää 
tarkalleen, millainen Jumala oli, ennen kuin Hän paljasti itsensä Kristuksen kautta, vasta sitten 
te saatoitte nähdä sen. 
15 Minulla oli vuosia sitten tapana ajatella, että ehkä Jumala oli vihainen minulle, ja että Kristus 

rakasti minua. Mutta tulin huomaamaan, että he olivat sama Persoona. Kristus on Jumalan 
todellinen sydän. 
16 Ja nyt kun tutkimme tätä, me vertailemme sitä nyt. Ensimmäiset kolme lukua 

Ilmestyskirjassa, jotka juuri olemme läpikotaisin kammanneet, koskevat seurakunta-ajanjaksoja, 
Seitsemää Seurakunta-ajanjaksoa. Nyt on olemassa seitsemän seurakunta-ajanjaksoa, seitsemän 
sinettiä, seitsemän pasuunaa ja vihanmaljat ja nuo sammakon kaltaiset saastaiset henget, ja 
kaikki tämä on yhteydessä toisiinsa.  
17 Kuinka haluaisinkaan, että minulla olisi täällä oikein suuri taulu, jotta voisin piirtää sen 

kaiken sillä tavalla kuin näen sen, tiedättehän, kuinka jokainen niistä ottaa paikkansa. Piirsin sen 
pienelle paperiarkille, mutta tehän tiedätte... Ja kaikki on tähän asti tarkalleen oikein. Ja kaikki 
aika ja ajanjaksot, kuinka ne tulevat ja menevät, ja kaikki ovat sulautuneet siihen aivan 
täydellisesti. Se ei ehkä aivan kaikki ole oikein, mutta joka tapauksessa se on parhaan tietoni 
mukaan siitä. Minä tiedän, että jos teen virheen yrittäessäni tehdä parhaani, ja parhaan tietoni 
mukaan, Jumala tulee varmasti antamaan anteeksi erehdykseni, jos olen tehnyt väärin. 
18 Nyt nuo kolme ensimmäistä lukua ovat seitsemän seurakunta-ajanjaksoa. Ja sitten me 

näemme, että Ilmestyskirjan neljännessä luvussa Johannes on temmattu ylös. Me näemme 
seurakunnat... Siellä ei sanota kovinkaan paljoa seurakunta-ajanjaksoista. Siinä minä ajattelen, 
että ihmiset tulevat niin yllättymään. He sijoittavat seurakunnan ahdistuksen aikaan ja noihin 
asioihin, joita siellä tapahtuu. Ja on, niin kuin eilen, sunnuntaina, sanoin, että ensimmäiseksi, 
kun nuo ahdistukset tulevat, te tulette ihmettelemään, että eikö Ylöstempauksen olisi pitänyt 
tulla ensiksi. Ja tulee olemaan niin kuin on aina ollut: se on ohitse, ettekä te tienneet sitä. 
19 No niin, siellä ei luvata kovinkaan paljoa tuolle Seurakunnalle, tuolle Pakanaseurakunnalle, 

Morsiamelle. Haluan teidän nyt pitävän mielessänne, että on olemassa seurakunta ja Morsian. 
Näettekö? 
20 Teidän täytyy aina saada sopimaan kolmeen kanssa, neljät ovat väärin, täytyy olla kolmet. 

Kolmet, seitsemät, kymmenet, kahdettoista, kahdetkymmenetneljät, neljätkymmenet ja 
viidetkymmenet, nuo murtumattonat luvut. Raamattu on... Jumala toteuttaa kaikkia Sanomiansa 
raamatullisissa numeroissa, noissa luvuissa. Kun saatte jotakin, mikä ei sovi yhteen noiden 
lukujen kanssa, teidän on parasta olla varovaisia. Seuraava asiakaan ei tule olemaan oikein. Ja 
teidän täytyy viedä se takaisin sinne, mistä te aloitte. 
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21 Veli Lee Vayle, uskon, että hän on täällä. Me puhuimme eräänä päivänä ihmisistä, jotka 
menevät pois raiteilta. Se on aivan kuin ammuttaessa maaliin. Jos kivääri on täydellisesti 
tasapainotettu, täydellisesti suunnattu ja vakaa, sen on pakko osua maaliin, ellei sen piippu 
liikahda, tai jos ei jokin värähdys tai tuulenpuuska muuta luodin suuntaa. Ja on vain yksi tapa, 
miten se voidaan korjata: tulla takaisin siihen, mistä se meni pois suunnasta ja aloittaa 
uudelleen, jotta se voisi osua maaliin. Jos niin ei tehdä, niin silloin se ei yksinkertaisesti osu 
maaliin. 
22 Ja uskon, että samoin on, kun tutkitaan Kirjoituksia. Jos me huomaamme aloittavamme tässä 

jotakin, eikä lopputulos ole oikein, näettehän, silloin me olemme jossakin tehneet virheen, ja on 
tultava takaisin alkuun. Te ette voi koskaan ratkaista sitä mielessänne. Se ei vain ole… 
23 Me juuri näimme Kirjoituksista, ettei ollut yhtään miestä Taivaassa tai maassa tai maan alla, 

tai koskaan ole ollut tai koskaan tule olemaan, joka olisi voinut tehdä sen. Vain yksin Karitsa 
voi tehdä sen. Niinpä jonkun seminaarin selitys, mikä tahansa se saattaakin olla, ei ole mitään. 
Tarvitaan Karitsa paljastamaan Se. Siinä kaikki. Niinpä me luotamme siihen, että Hän tulee 
auttamaan meitä. 
24 Johannes temmattiin ylös neljännessä luvussa näkemään ne asiat, jotka olivat, jotka ovat, ja 

jotka ovat tuleva. Mutta Seurakunta tulee päätökseen neljännessä luvussa. Kristus ottaa ylös 
Seurakunnan. Se temmataan ylös kohtaamaan Hänet ilmassa eikä Se tule näkyviin uudestaan 
ennen kuin Ilmestyskirjan 19. luvussa, kun Hän tulee takaisin kuningasten Kuninkaana ja 
herrain Herrana Seurakunnan kanssa. Ja nyt... Toivon, että me jonakin päivänä voimme mennä 
sen kaiken lävitse, ehkä ennen kuin Hän tulee. Jos emme, niin me tulemme näkemään sen joka 
tapauksessa, joten sillä ei ole merkitystä. 
25 Nyt viidennessä luvussa näiden Sinettien murtaminen... Tämä seitsemästi sinetöity Kirja... 

Haluamme ensin lukea Ensimmäisen Sinetin.  
26 Totesimme eilen illalla, jotta saimme sille vähän lisää taustaa, että kun Johannes katsoi, hän 

näki hän tuon Kirjan yhä alkuperäisen omistajan, Jumalan, käsissä. Muistatteko, kuinka Adam 
kadotti sen? Hän vaihtoi Elämän Kirjan Saatanan tietoon ja kadotti perintönsä. Hän kadotti 
kaiken, eikä ollut mitään tapaa, miten se oli voitu lunastaa. Sitten Jumala, joka tehtiin miehen 
kaltaiseksi, tuli alas Lunastajaksemme, lunastaakseen meidät.  
27 Ja nyt me näemme, että nämä asiat, jotka menneisyydessä olivat niin salaperäisiä, ne tullaan 

avaamaan meille viimeisissä päivissä. 
28 Me näemme myöskin, että kun Johannes kuuli tämän ilmoituksen, että Sukulunastaja astuisi 

esiin ja esittäisi vaatimuksensa, ei ollut ketään miestä, joka olisi voinut tehdä sen. Ei ollut miestä 
Taivaassa, ei miestä maassa, ei miestä maan alla. Yksikään ei ollut edes arvollinen katsomaan 
tuohon Kirjaan. Ajatelkaa vain sitä! Ei yksikään henkilö ollut edes arvollinen katsomaan siihen.  
29 Ja Johannes alkoi itkeä. Hän tiesi, että, oi, ei ollut mitään mahdollisuutta lunastukseen. 

Kaikki oli epäonnistunut.  
30 Ja sitten me näemme, että hän lopetti itkunsa nopeasti, koska yksi noista vanhimmista sanoi: 

“Älä itke, Johannes, sillä Juudan sukukunnan Leijona on voittanut.” 
31 Johannes kääntyi ja näki Karitsan astuvan esiin. Sen on täytynyt olla verinen ja haavoitettu 

Karitsa, joka oli tullut teurastetuksi, ja tietenkin se oli yhä verinen. Jos te tapatte karitsan, 
ainakin sillä tavoin kuin tämä Karitsa oli tapettu, hakattuna ristillä, keihäs kyljessänsä, naulat 
käsissään ja jaloissaan, ja orjantappurakruunu otsallaan, niin silloin se on verinen. Hän oli 
kauhistuttavassa tilassa. Ja tämä Karitsa astui esiin ja meni Hänen luoksensa, joka istui 
Valtaistuimella ja joka piti kädessään tuota täydellistä Lunastuksen Omistuskirjaa. Ja Karitsa 
meni ja otti tuon Kirjan Hänen kädestänsä, joka istui Valtaistuimella, ja Hän avasi Sinetit ja 
avasi Kirjan. 
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32 Ja kun se sitten oli tapahtunut, me näemme, että jotakin suurta tapahtui Taivaassa, sillä nuo 
kaksikymmentäneljä vanhinta, nuo olennot ja kaikki Taivaassa, alkoivat huutaa: “Arvollinen.” 
Ja tässä tulivat Enkelit ja vuodattivat pyhien rukoukset. Alttarin alla olevat pyhät huusivat: 
“Sinä olet arvollinen, oi Karitsa, sillä Sinä olet lunastanut meidät ja olet tehnyt meidät 
kuninkaiksi ja papeiksi, ja me olemme hallitseva maan päällä.” Oi! Ja niin tapahtui, kun Hän 
avasi tuon Kirjan. 
33 Katsokaahan, tuo Kirja oli itse asiassa suunniteltu ja kirjoitettu ennen maailman 

perustamista. Tämä Kirja, Raamattu, oli todellisuudessa kirjoitettu ennen maailman 
perustamista. Ja Kristus, joka oli Karitsa, oli teurastettu ennen maailman perustamista. Ja Hänen 
Morsiamensa jäsenet, heidän nimensä oli pantu Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman 
perustamista. Mutta se on ollut sinetöitynä, ja nyt paljastetaan, keiden nimet olivat siellä, ja 
kaikki siitä, ja kuinka suuri asia.  
34 Ja kun Johannes oli nähnyt sen, hän sanoi: “Kaikki Taivaassa, kaikki maan alla…” Kaikki 

kuulivat hänen sanovan: “Aamen, siunaukset ja kunnia.” Hänellä oli todella hienoa aikaa, sillä 
Karitsa oli arvollinen. 
35 Ja nyt Karitsa seisoo. Ja nyt tänä iltana mennessämme tähän kuudenteen lukuun, Hänellä on 

tämä Kirja kädessänsä ja Hän alkaa paljastamaan Sitä.  
36 Ja, oi, minä todella haluaisin… Ja toivon, että ihmiset ovat hengellisiä. Minulle olisi käynyt 

sen suhteen kauhistuttava virhe, ellei Pyhä Henki tänään noin kello kaksitoista olisi tullut sinne 
huoneeseen ja oikaissut minua sen suhteen, mitä olin kirjoittamassa muistiin, jotta sanoisin sen.  
37 Minä otin se eräästä vanhasta tekstistä. Minulla ei ollut mitään Sen suhteen. Minä en 

myöskään tiedä mitään, mikä Toinen Sinetti on. Mutta minulla oli joitakin vanhoja tekstejä 
jostakin, mitä minä puhuin useita vuosia sitten, ja olin kirjoittanut muistiin ja olin kokoamassa 
tätä aineistoa ja sitä, mitä tohtori Smith ja monet suuret huomattavat opettajat olivat sanoneet. Ja 
he kaikki uskoivat niin, joten olin kirjoittanut sen muistiin. Olin aikeissa sanoa: “Hyvä on, tulen 
nyt tutkimaan sitä tuolta näkökannalta.”  
38 Ja siellä, noin kello kaksitoista päivällä, Pyhä Henki pyyhkäisi suoraan alas huoneeseen, ja 

tuo koko tämä asia avattiin minulle, ja siinä se oli, tämä Ensimmäisen Sinetin avaaminen. Olen 
aivan yhtä ehdottoman varma tästä kuin siitä, että seison täällä tänä iltana, että tämä, mitä tulen 
näyttämään teille tänä iltana, on Evankeliumin Totuus. Minä vain tiedän, että se on.  
39 Koska jos joku ilmestys on Sanan vastainen, silloin se ei ole ilmestys. Ja tiedättekö, joku asia 

voi näyttää niin ehdottoman todelliselta, eikä se kuitenkaan ole totta. Se näyttää siltä, mutta ei 
ole sitä. 
40 Me näemme, että Karitsalla on nyt to Kirja. Ja me luemme nyt kuudennesta luvusta: 

Ja minä näin, Karitsan avatessa yhden sineteistä, ja minä kuulin ikään kuin ukkosen 
jyrinän, kun yksi neljästä olennosta sanoi: Tule ja katso. 

Ja minä näin, ja katso valkoinen hevonen, ja hänellä, joka istui sen selässä, oli jousi, 
ja hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti valloittaen ja valloittamaan. 

41 No niin, se on Ensimmäinen Sinetti, Sinetti, jonka me tänä iltana yritämme Jumalan armosta 
selittää. Parhaamme mukaan.. Ja käsitän, että mies, joka yrittää selittää sitä, liikkuu vaarallisella 
maaperällä, jos te ette tiedä, mitä te olette tekemässä. Niinpä, jos se tulee minulle ilmestyksen 
kautta, tulen sanomaan sen teille. Ja jos minulla on se vain oman ajatukseni perusteella, silloin 
tulen sanomaan sen teille ennen kuin puhun siitä. Mutta olen aivan yhtä ehdottoman varma siitä, 
kuin mitä seison täällä tänä iltana, että se tuli minulle tänään tuoreena Kaikkivaltiaalta. Minä en 
ole taipuvainen sanomaan sen kaltaisia asioita, kun on kysymys tästä osasta Kirjoituksia.  
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42 Toivon, että te tiedätte, mistä minä nyt puhun, näettekö. Tiedättekö, että te ette voi sanoa 
määrättyjä asioita… Jos jonkun esineen pitäisi olla tässä, ennen kuin se voisi tapahtua, niin te 
ette voisi sanoa sitä, ennen kuin joku laskee sen sinne. Näettekö? Pysyttekö te mukana? 
Kuunteletteko te jotakin? Näettekö? 
43 Nyt tämä seitsemästi sinetöity kirjakäärö on tulossa Karitsan vapauttamaksi. Me lähestymme 

sitä tänä iltana. Jumala auttakoon meitä. Kun Sinetit on murrettu ja vapautettu, silloin Kirjan 
salaisuudet on paljastettu.  
44 No niin, te näette, että tämä on sinetöity Kirja. Me uskomme nyt sen, emmekö uskokin? Me 

uskomme, että se on sinetöity Kirja. No niin, me emme koskaan tienneet tätä aikaisemmin, 
mutta se on sitä! Se on sinetöity Seitsemällä Sinetillä, jotka ovat Kirjan takana. Kirja on 
sinetöity Seitsemällä Sinetillä. 
45 Jos me puhuisimme tämän kaltaisesta Kirjasta, se olisi kuin seitsemän kaistaletta. [Veli 

Branham näyttää kirjaa esimerkkinä.] Mutta se ei ole tämän kaltainen kirja.  
46 Se on kirjakäärö. Sitten kun tuo kirjakäärö on kierretty auki, on se yksi. Sitten seuraavana 

kirjakäärössä on numero kaksi. Ja siinä sanotaan, mitä se on, mutta se on salaisuus. Me olemme 
yrittäneet tarkoin tutkia sitä, mutta muistakaa, että Kirja on sinetöity, ja tuo Kirja on ilmestyksen 
salaisuuden Kirja. Se on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, näettekö, Ilmestyskirja. Ja te tiedätte, 
miten miehet kautta aikain ovat yrittäneet tutkia sitä ja yrittäneet päästä siihen sisälle. Me kaikki 
olemme yrittäneet sitä! 
47 Ja muistan, kuinka erään kerran... Jos herra Bohanon sattuu olemaan läsnä, tai joku hänen 

perheestään, niin en tarkoita sitä minään loukkauksena. Herra Bohanon on hyvä ystäväni, ja hän 
oli Public Servicen työnjohtajana, kun minä työskentelin siellä. Kun minä alussa pelastuin, 
kerroin hänelle lukeneeni Ilmestyskirjaa, ja hän sanoi. “Minä yritin lukea sitä.” Ja herra 
Bohanon oli hieno mies ja hän oli erään seurakunnan jäsen. Minä en tiedä, mihin kaikkeen hän 
kuului, mutta hän sanoi: “Minun mielestäni Johanneksen on täytynyt syödä punapippuri-
päivällinen tuona iltana ja mennä vuoteeseen täydellä vatsalla.” 
48 Minä sanoin hänelle, vaikka se olisi saattanut maksaa työpaikkani, minä sanoin: “Etkö häpeä 

sanoa niin?” Minä olin vain nuorukainen, mutta minä sanoin: “Etkö häpeä sanoa niin Jumalan 
Sanasta?” Vaikka olinkin vain lapsi, ehkä kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkaksi-vuotias, ja 
työtä oli vaikea saada, ja maassa oli lama, mutta kuitenkin sisimmässäni oli pelko, kun kuulin 
jonkun puhuvan kadunkielellä Jumalan Sanasta. Se on Totuus, kokonansa Totuus. Joten se ei 
ollut mikään uni tai painajainen tai jotakin, jota Johannes olisi syönyt.  
49 Hän oli Patmos-saarella, koska hän yritti koota Jumalan Sanaa kirjaksi, ja Rooman hallitus 

oli lähettänyt hänet sinne maanpakoon. Ja hän oli siellä saarella Herran päivänä, kun hän kuuli 
takanaan monien vesien Äänen ja kääntyi katsomaan ja hän näki seitsemän kultaista 
lampunjalkaa. Ja siellä keskellä seisoi Jumalan Poika. 
50 Ja sitten, Kirja on ilmestys. Ilmestys on jotakin, joka on tehty tunnetuksi, jotakin, joka on 

paljastettu. Huomatkaa nyt niin ettette unohda sitä. “Se on oleva suljettuna lopunaikoihin asti.” 
Näettekö? Tuo koko sen “salaisuus on suljettuna lopunaikoihin asti.” Me huomaamme sen täältä 
Kirjoituksesta. 
51 Nyt, Kirjan salaisuus tulee paljastetuksi, kun Sinetit murretaan. Ja kun Sinetit ovat kokonaan 

murretut, lunastuksen aika on ohitse koska Karitsa jättää esirukoilijan paikan astuakseen esiin ja 
vaatiakseen lunastustaan. Siihen asti Hän on Välittäjänä, mutta kun tulee todellinen ilmestys, 
joka koskee Sinettejä, kun ne alkavat murtua, Karitsa astuu esiin pyhäköstä. Se on Sanan 
mukaista. Me luimme sen eilen illalla. Hän tuli ulos esiin keskeltä ja otti Kirjan. Niinpä Hän ei 
enää ole Välittäjä, koska he jopa kutsuivat Häntä Leijonaksi, joka on Kuningas, eikä Hän ole 
silloin Välittäjä. 
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52 Vaikkakin näiden Sinettien näyttelijät alkoivat jo ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa… 
Muistakaa nyt, niin tulemme saamaan perusteellisen taustan sille, niin perusteellisen kuin vain 
voimme. “Näyttelijät”, sanon sen sillä tavalla, koska näyttelijä on joku, joka muuttaa 
naamiotaan. Näettekö? 
53 Tässä näytelmässä tänä iltana me tulemme näkemään, että Saatana muuttaa naamiotaan. Ja 

kaikki näyttelijät.  
54 Kristus, näytellessään osaa, kun Hän tuli Hengestä mieheksi, Hän vain puki ylleen 

näyttelijän vaatteet, inhimillisen lihan, ja tuli alas miehen muodossa voidakseen olla 
Sukulunastaja. 
55 No niin, te näette, että se on vain näytelmän muodossa. Sen tähden ne kaikki ovat tässä 

sellaisina vertauskuvina kuten eläimet ja niin edelleen. Kyseessä on näytelmä. Ja nämä 
näyttelijät aloittivat ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa, koska Kristus paljastaa itsensä 
seitsemässä seurakunta-ajanjaksossa. Ymmärrättekö te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
Hyvä on. Katsokaahan. Kristus paljastaa itsensä seitsemälle seurakunta-ajanjaksolle.  
56 Sitten näiden seurakunta-ajanjaksojen kautta mukaan tulee suuri sekasotku. Sitten 

seurakunta-ajan lopulla, Seitsemännen Enkelin Sanoma kerää yhteen nämä kadotetut salaisuudet 
ja antaa ne Seurakunnalle. Pankaamme se nyt merkille. 
57 Mutta niitä ei vielä silloin ollut paljastettu niiden todellisessa muodossa. Raamatun aikana 

nuo salaisuudet olivat siellä, ja he näkivät näiden asioiden tapahtuvan sillä tavalla, miten 
Johannes näki sen tässä. Hän. sanoi: “On valkoisella hevosella ratsastaja.” Mutta mikä sen 
salaisuus on? Tuohon ratsastajaan sisältyy salaisuus. Nyt sitä, mikä se oli, he eivät tienneet, 
mutta se on tuleva paljastetuksi. Ja se on tuleva paljastetuksi sen jälkeen, kun Karitsa jättää Isän 
Valtaistuimen esirukoilijana, Sukulunastajana. 
58 Tulen nyt sanomaan tähän väliin jotakin. Nyt, jos joku saa näitä ääninauhoja... Jokainen voi 

puhua mitä haluaa. Hänellä on oikeus vakaumukseensa. Mutta jos joku saarnaaja ei halua tätä 
seurakuntansa keskuuteen, silloin sanokaa, ettei hän ottaisi sitä. Mutta tämä on niiden ihmisten 
keskellä, joille minut on lähetetty puhumaan, ja sen vuoksi minun täytyy paljastaa se, mikä on 
Totuus. 
59 No niin, ollessaan välittäjänä Karitsa tiesi, että Kirjassa oli nimiä, jotka oli pantu sinne ennen 

maailman perustamista, ja niin kauan kuin heidän nimiään ei vielä ollut tuotu julki maan päällä, 
Hänen täytyi viipyä siellä Välittäjänä. Käsitättekö sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
Täydellisesti, ennalta määrääminen. Hyvä on. Hänen täytyi pysyä siellä, koska Hän tuli 
kuollakseen niiden puolesta, jotka Jumala oli määrännyt Iankaikkiseen Elämään. Ennalta 
tietämisen perusteella Hän näki heidät. Ei Hänen oman tahtonsa perusteella. Hänen tahtonsa oli, 
ettei kukaan tuhoutuisi, mutta ennalta tietämisen perusteella Hän tiesi, kuka haluaisi tulla ja 
kuka ei. Sen vuoksi, niin kauan kuin oli olemassa yksikin nimi, joka ei vielä ollut tullut julki 
maan päällä, täytyi Kristuksen pysyä siellä Välittäjänä voidakseen pitää huolta tuosta nimestä.  
60 Mutta niin pian kuin tuo viimeinen nimi oli loiskahtanut tuohon valkaisuaineeseen, silloin 

Hänen esirukoilijan päivänsä olivat ohitse. “Saastainen olkoon saastainen yhä, ja hän, joka on 
pyhä, hän pyhittyköön.” Ja Hän jättää pyhäkön, ja silloin siitä tulee tuomioistuin. Voi niitä, 
jotka silloin ovat Kristuksen ulkopuolella. 
61 Huomatkaa nyt, mutta se tulee paljastetuksi, kun Karitsa jättää esirukoilijan paikkansa Isän 

luona. No niin, se on Ilmestyskirja viisi. Hän ottaa Sineteillä sinetöidyn Kirjan, murtaa ne ja 
näyttää ne. Katsokaa. Nyt, ajan lopussa, kun välittämisen aika on ohitse, seurakunta-ajanjaksot 
ovat päättyneet.  
62 Hän tuli ensimmäisen, Efeson, ajanjakson aikana ja paljasti ja lähetti sanansaattajan.  
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63 Pankaa merkille, mitä tapahtuu, kun me menemme eteenpäin. Tässä on sen suunnitelma. 
Ensimmäinen asia tapahtuu, se ilmoitetaan ensin Taivaassa. Mitä tapahtuu? Sinetti on avattu! 
Salaisuus on paljastettu. Ja kun salaisuus avautuu, silloin pasuuna soi. Se julistaa sodan. Vitsaus 
lankeaa ja seurakunta-ajanjakso avautuu. Näettekö?  
64 Mitä varten on sota? Seurakunnan enkeli saa Jumalan salaisuuden, ei kuitenkaan vielä täysin 

paljastettuna, mutta kun hän saa tämän Jumalan salaisuuden, silloin hän menee ja julistaa sen 
ihmisille. Sen jälkeen kun salaisuus on annettu hänelle, hän vie sen ihmisille. Mitä hän tulee 
tekemään? Hän alkaa julistaa tuota Sanomaa, ja minkä se aloittaa? Sodan, hengellisen sodan. 
65 Ja sitten Jumala ottaa sanansaattajansa tuon ajanjakson valittujen kanssa, antaa heidän 

nukkua pois, ja pudottaa vitsauksen niiden päälle, jotka hylkäsivät sen. Se on väliaikainen 
tuomio. 
66 Ja sitten, kun se on ohitse, sitten heistä tulee kirkkokunta ja tuovat sisälle kirkkokuntia, ja 

sitten se alkaa jälleen jonkun miehen tekona, kuten oli Wesleyn kanssa ja heidän kaikkien 
muiden kanssa, ja sitten se kaikki jälleen tulee riitaiseksi.  
67 Ja toinen salaisuus tulee esiin. Mitä sitten tapahtuu? Toinen sanansaattaja saapuu maan 

päälle seurakunta-ajanjaksoa varten. Sitten kun hän saapuu, pasuuna soi. Hän julistaa sodan. Ja 
mitä sitten tapahtuu? Lopulta sitten hänet temmataan pois, ja sen jälkeen vitsaus lankeaa ja 
hävittää heidät. Hengellinen kuolema iskee seurakuntaan, ja tuo ryhmä on mennyttä.  

Ja sitten se jatkaa eteenpäin toiseen. Oi, se on suuri suunnitelma.  
68 Kunnes se tulee tuohon viimeiseen enkeliin. Nyt hänellä ei ole mitään määrättyä salaisuutta, 

mutta hän kokoaa kaiken sen, mikä on tullut kadotetuksi noiden muiden ajanjaksojen aikana, 
kaikki Totuudet, joita ei vielä todella ollut paljastettu, näettehän, kun ilmestys tulee. Sitten hän 
paljastaa nuo asiat omana aikanansa. Jos haluatte lukea sen, se on siellä. Ilmestyskirja 10:1-4. 
“Hän ottaa Kirjan Sinetit ja murtaa ne” ja näyttää Seitsemännelle Enkelille, sillä tämä yksin, 
Jumalan salaisuuksien paljastaminen, on Seitsemännen Enkelin palvelustehtävä! Me olemme 
juuri tulleet seurakunta-ajanjaksojen lävitse ja olemme jopa historian avulla todistaneet sen. 
Seitsemännen seurakunnan enkelin Sanoma paljastaa kaikki menneisyydessä olleet salaisuudet, 
kaikki menneet asiat. Ilmestyskirja 10:1-7, se on oleva. Muistakaa nyt, “Seitsemännen Enkelin 
päivinä, kun hänen äänensä alkaa kuulua, hänen toitottaessa Evankeliumin Pasuunaa, hän on 
päättävä kaikki Jumalan salaisuudet.”  
69 Niin kuin tämä oppi, joka tuli esiin täällä alkuseurakunnan aikana. Me tulemme puhumaan 

siitä jonkin ajan kuluttua. Se oli ensin vain sanonta, josta sitten tuli oppi, ja sitten siitä tuli 
asetus, sitten se tuli kirkoksi, ja kulki Pimeän Ajanjakson lävitse.  
70 Ja Pimeästä Ajanjaksosta tuli ulos ensimmäinen uskonpuhdistus, Luther. Ja hän toi 

mukanansa kaiken kaltaisia salaperäisiä asioita, joita tapahtui siellä tuon seurakunta-ajanjakson 
aikana, mutta hän ei koskaan päättänyt sitä. 
71 Sitten tuli mukaan Wesley pyhittämisen kanssa. Hänellä oli vähän enemmän sitä, mutta silti 

hän ei koskaan päättänyt sitä, vaan jätti kaikkialle irtonaisia päitä, sellaisia kuten 
pirskotteleminen kastamisen sijasta. Ja Luther otti “Isä, Poika ja Pyhä Henki” muodon “Herran 
Jeesuksen Kristuksen” Nimen sijasta. Ja kaikkia näitä erilaisia asioita. 
72 Sitten mukaan tuli helluntaiajanjakso Pyhän Hengen kasteen kanssa, ja he kietoutuivat 

siihen. Eikä enää voi olla enempää ajanjaksoja. Se on sen kaiken loppu. Seon Filadefia… tai, 
nyt, se on Laodikean Ajanjakso. Mutta sitten…  
73 Me huomasimme tutkiessamme Kirjoituksia, että sanansaattaja tuli joka kerta kullekin 

ajanjaksolle aivan ajanjakson lopulla. Paavali tuli ajanjakson lopulla. Me näemme Irenaeuksen 
tulleen ajanjakson lopulla. Martin, ajanjakson lopulla. Luther, katolisen ajanjakson lopulla. Ja 
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miten oli Wesley kanssa? Lutherin ajanjakson lopulla. Ja helluntailaisten aika, pyhittämisen 
ajanjakson lopulla Pyhän Hengen kasteen kautta.  
74 Ja helluntaiajanjakson lopulla meidän pitäisi Sanan mukaisesti saada sanansaattaja. Ja 

Jumala auttakoon minua tänä iltana osoittamaan teille, että meidän tulee saada sanansaattaja, 
joka tulee ottamaan nuo irtonaiset päät sieltä ja tulee paljastamaan koko Jumalan salaisuuden 
Seurakunnan ylöstempaamista varten. 
75 Sitten siellä tulee esiin seitsemän salaperäistä ukkosenjyrinää, joita ei laisinkaan kirjoitettu 

ylös! Niin se on! Ja minä uskon, että nämä seitsemän ukkosenjyrinää tulevat olemaan 
paljastettuina viimeisinä päivinä, jotta niiden kautta saadaan Morsian koottua yhteen 
ylöstempaususkoa varten. Koska sillä, mitä meillä on juuri nyt, me emme ole kykeneviä 
tekemään sitä. Jotakin täytyy tulla esiin, sillä meillä tuskin on uskoa jumalallista parantumista 
varten. Meillä on pakko olla tarpeeksi uskoa voidaksemme muuttua yhdessä hetkessä ja 
voidaksemme tulla pyyhkäistyiksi ylös ja pois tästä maasta. Ja me tulemme näkemään sen 
jonkin ajan kuluttua, jos Herra tahtoo, ja näkemään, missä se on kirjoitettu. 
76 Sitten, näiden pahantekijöiden kaikki tuomiot. No niin, näettekö, kautta ajanjaksojen nämä 

Sinetit ovat murtuneet, kunnes nyt viimeinen Sinetti on murrettu. Ja nyt, niin kuin he ovat 
tarkanneet näitä Sinettejä ja vain olettaneet, mitä olivat tekemässä, nyt seurakunnan 
ajanjaksojen lopulla, kaikki nämä pahantekijät tulevat ottamaan paikkansa ja menemään 
ahdistukseen. Kaikki nämä Seitsemän Sinetin pahantekijät ovat työskennelleet salaperäisesti 
seurakunnassa.  
77 Ja hetken kuluttua me tulemme näkemään, että se on jopa työskennellyt seurakunnan 

nimessä. He kutsuvat itseänsä Seurakunnaksi! Katsokaa vain, onko se oikein. Ei ole ihme, että 
olen ollut niin kirkkokuntia vastaan, tietämättä edes miksi. Näettekö? Näettekö? 
78 No niin, se alkaa täällä alussa lievässä muodossa ja sitten se tulee koko ajan jatkuvasti 

pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja ihmiset menevät suoraan siihen ja sanovat: “Oi, kyllä tämä on 
hienoa.” Mutta viimeisinä päivinä nämä asiat tehdään tiettäväksi. Lopulta siitä tulee niin pahaa, 
että he menevät suoraan ahdistuksen aikaan. 
79 Kuinka voi kukaan sanoa, että Kristuksen Morsian menee ahdistuksen aikaan? Minä en voi 

ymmärtää sitä! Morsian on otettu pois ahdistuksesta. Jos Seurakunta on jo tuomittu, jos he ovat 
tuominneet itsensä ja vastaanottaneet Veren, niin kuinka voisi Jumala tuomita jonkun, joka on 
täydellisesti ja kokonaisuudessaan synnitön?  

Te sanotte: “Ei sellaista henkilöä olekaan.”  
80 Jokainen uudestisyntynyt uskovainen, todellinen uskovainen, on täydellisesti, absoluuttisesti 

synnitön Jumalan edessä. Hän ei luota omiin tekoihinsa, ja Jeesuksen veri, johon hänen 
tunnustuksensa ovat pudonneet... Raamattu sanoo niin. Näettekö? “Hän, joka on Jumalasta 
syntynyt, ei tee syntiä, sillä hän ei voi tehdä syntiä.” Kuinka te voitte tehdä jostakin syntisen, 
kun Jeesuksen Kristuksen Veren valkaisuaine on hänen ja Jumalan välissä? Sehän hajottaisi 
synnin, niin ettei siitä olisi mitään jäljellä. Kuinka voisi tuo puhdas Kristuksen Veri sallia, että 
synti tulisi sinne? Hän ei voi tehdä syntiä. 
81 Jeesus sanoi: “Olkaa sen tähden täydellisiä, niin kuin teidän Isänne Taivaassa on 

täydellinen.” Ja kuinka me voisimme edes alkaa ajatella, että olisimme täydellisiä? Mutta Jeesus 
vaati sitä. Ja jos Jeesus vaati sitä, silloin Hänen täytyy valmistaa tie sitä varten. Ja Hän on tehnyt 
sen, Hänen oma Verensä. 
82 No niin, hän paljastaa kaikki salaisuudet, jotka ovat jatkuneet menneinä aikoina. Ajatus on 

siinä, että se tapahtuu täällä lopunaikana. Noiden salaisuuksien, jotka alkoivat siellä kauan aikaa 
sitten, ja jotka ovat tulleet läpi seurakunta-ajanjaksojen, ne tulevat paljastetuiksi täällä, kun 
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nämä Sinetit murretaan, täällä viimeisessä ajanjaksossa sen jälkeen, kun esirukousten aika 
tuohon aikaan on melkeinpä lopussa. 
83 Sitten tuomiot odottavat niitä, jotka ovat jäljellä. He menevät siihen. Se tapahtuu sen jälkeen, 

kun Morsian on otettu pois näyttämöltä.  
84 Oi, lukekaamme nyt eräs Kirjoitus. Haluatteko merkitä muistiin joitakin Kirjoituksia? 

Ottakaamme 2. Tessalonikalaiskirje ja katsokaamme tätä hetken ajan. Tässä on siitä niin kaunis 
kuva. Minä pidän siitä. Katsokaamme nyt. Kyllä, toinen Tessalonikalaiskirje, ja haluan ottaa 
siitä toisen luvun ja seitsemännen jakeen. Katsokaamme sitä. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:7. 
Uskon, että se on oikein. No niin, käteni vapisivat niin kovin, kun kirjoitin tätä muistiin. 

Sillä vääryyden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan hän, joka nyt sen sallii, sallii 
sen, että hänet otetaan pois tieltä. 

85 Kuka? “Hän, joka sallii.” Näettekö, tuo vääryyden salaisuus oli jo siellä, tässä aivan 
ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa. Paavali kirjoittaa tässä ja sanoen, että vääryyden 
salaisuus... Mitä on vääryys? Vääryys on jotakin, mistä te tiedätte, ettei teidän tulisi tehdä sitä, 
mutta te teette sen joka tapauksessa. Ja Paavali sanoi, että sellaisia on maassa tänään, vääryyden 
tekijöitä. Oi, kun me tulemme menemään... Lukekaamme siitä vähän matkaa. Aloittakaamme 
hieman aikaisemmin, kolmannesta jakeesta. 

Älkää antako kenenkään pettää teitä millään tavalla, sillä tuo päivä ei tule, ennen kuin 
ensin tapahtuu lankeaminen, ja tuo synnin mies (m-i-e-s) paljastetaan, kadotuksen 
poika; (oikein.) 

Joka vastustaa ja korottaa itsensä kaiken yläpuolelle, mitä kutsutaan Jumalaksi, tai 
mitä palvotaan; niin että hän Jumalan lailla istuu Jumalan temppelissä ja osoittaa 
olevansa Jumala, antaen anteeksi syntejä. 

Ettekö muista, että kun minä vielä olin teidän kanssanne, minä kerroin teille nämä 
asiat?  

86 Minä olisin halunnut istua kuuntelemassa joitakin näistä opetuksista. Ettekö tekin? 

Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin ettei hän voi olla paljastettu kuin vasta 
aikanansa. 

87 Ei silloin, näettehän, ei silloin, vaan “hänen aikanansa”, näettekö, tuon Sinetin tullessa 
murretuksi. Me tiedämme tarkalleen, mikä se oli. Kuka on tämä vääryyden mies? Kuka on tämä 
synnin mies? Tämä mies, joka tekee vääryyttä, joka on oleva paljastettu aikanansa? 

Sillä vääryyden salaisuus on jo vaikuttamassa: (pettäjiä, näettehän. pettäen ihmiset 
pois johonkin muuhun), kunnes hän (Jumala) joka nyt sen sallii, sallii sen, että hänet 
(Seurakunta, Kristus. Morsian) on otettu pois tieltä. 

Ja silloin on tuo Paha paljastetaan.  
88 Kun Sinetti murretaan, “hänen aikanansa”. Paavali sanoi: “Ei minun aikanani, vaan sinä 

aikana, jolloin hänet tullaan paljastamaan.” Ymmärrättekö?  

Jonka Herra on kuluttava suunsa henkäyksellä… 
89 Me tulemme menemään siihen jonkin ajan kuluttua, “...suunsa henkäyksellä.” Tarkatkaa, 

mikä se on.  

Ja on hävittävä tulemuksensa kirkkaudella; 

Hänet, jonka tulemus tapahtuu Saatanan työskentelyn mukaisesti.  
90 Hän, mies, jonka työskentely on Saatanan työskentelyn mukaista.  

Kaikella voimalla ja merkkien ja valheellisten ihmeiden kanssa. 
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Ja kaikella epävanhurskauden pettävyydellä pettäen ihmisiä epävanhurskaudella, niitä, 
jotka tuhoutuvat, (ei tämä Morsian), vaan niitä, jotka etsivät jotakin sen kaltaista asiaa, 
koska he eivät vastaanottaneet rakkautta totuuteen.  

91 Ja Kristus on Totuus, ja Kristus on Sana, mutta he tahtovat mieluummin jonkun 
uskontunnustuksen. Huh! Näettekö? 

…jotta he voisivat pelastua. 

Ja sen takia Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, että he uskoisivat valheen.  
92 Kun katsoin sitä sanakirjaista, siellä pitäisi olla käännettynä “tuo valhe” eikä “joku valhe”. 

“Tuo valhe”, sama, jonka hän kertoi Eevalle. 

Jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät uskoneet totuutta, vaan olivat mielistyneet 
epävanhurskauteen. 

93 Millainen lausunto! Sen jälkeen kun Morsian on otettu pois, tämä synnin mies tulee 
paljastamaan itsensä.  
94 Hän, todellinen Kristuksen Morsian, on valittu ulos jokaisesta seurakunta-ajanjaksosta. 
95 No niin, annoin kerran lausunnon, että tämä Morsian voisi mennä Kotiin, ettekä te tulisi 

koskaan tietämään siitä mitään. Se on totta.  
96 Joku sanoi: “Mutta veli Branham, sehän tulisi olemaan valtavan pieni joukko.”  
97 Jeesus sanoi: “Niin kuin oli Nooan päivinä”, puhukaa nyt sitten siitä Hänen kanssaan, 

näettekö, “kun vesi pelasti kahdeksan sielua, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemuksessa.” Jos 
heitä olisi kahdeksansataa, jotka menisivät ylöstempauksessa tänä iltana, te ette koskaan kuulisi 
sanaakaan siitä huomenna, seuraavana päivänä tai jonakin muuna aikana. He tulisivat olemaan 
poissa, ettekä te tietäisi siitä mitään. Kaikki olisi niin kuin ennenkin. 
98 Mitä minä yritän sanoa? Minä en yritä pelotella teitä, murehduttaa teitä. Haluan, että te olette 

varuillanne. Olkaa valmiita, valvokaa, joka hetki. Lopettakaa kaikki mielettömyys. Laittakaa 
välinne kuntoon Jumalan kanssa, koska on myöhäisempää kuin te luulettekaan. 

Muistakaa nyt, todellinen Morsian!  
99 No niin, on myös väärä morsian. Me tulemme siihen Ilmestyskirjan 17. luvussa. Hän sanoo: 

“Minä olen leski enkä mitään tarvitse”, ja istuu helakanpunaisen eläimen [pedon] selässä ja niin 
edelleen.  
100 Mutta todellinen Morsian koostuu tuhansista kertaa tuhansista ihmisistä, ja se tulee 

muodostumaan Valituista jokaisesta seurakunta-ajanjaksosta. Joka kerta kun Sanoma tuli esiin, 
ja ihmiset uskoivat Sen ja vastaanottivat Sen kaikessa Valossa, joka Sillä oli, heidät sinetöitiin 
pois tuohon lunastuksen päivään asti. 
101 Eikö Jeesus puhukin samasta asiasta, kun Hän sanoi: “Tuo ääni tulee seitsemännen vartion 

aikana”? Se on viimeisessä seurakunta-ajanjaksossa. Näettekö? Ja sanottiin: “Katso, Ylkä tulee. 
Menkää ulos kohtaamaan Häntä.” 
102 Sitten nukkuva neitsyt tuli, hieroi silmiään ja sanoi: “Luulen, että minulla myös tulisi olla 

vähän tuota öljyä.” Niinpä teidän ehkä on parasta hankkia sitä vähän. 
103 Tuo todellinen aito Morsian seisoi siellä ja sanoi: “Meillä on tarpeeksi vain itseämme 

varten. Meillä on tarpeeksi vain päästäksemme itse sisälle. Me emme voi antaa teille mitään. Jos 
te haluatte hiukan, niin menkää ja rukoilkaa.” 
104 Ja heidän poissa ollessaan Ylkä tuli, ja Morsian meni sisälle. Ja sitten tuo jäännös siellä, ne, 

jotka ehdottomasti olivat neitseellisiä, tuo seurakunta jätettiin ulkopuolelle! Ja Hän sanoi: 
“Siellä tulee olemaan itku ja valitus ja hammasten kiristely.”  
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105 Näettekö? Nyt, ne ovat Valittuja. Ja kun tuo huuto kuului: “Ylkä tulee”, silloin jokainen 
niistä, jotka nukkuivat kautta noiden ajanjaksojen, heräsi, joka ainoa! Katsokaahan, ei ole, niin 
kuin me ajattelemme, että Jumala kokoaisi vain muutama tuhat ihmistä tästä ajanjaksosta ja 
ottaisi heidät. Heitä ovat Valitut jokaisesta ajanjaksosta! Ja siksi Kristuksen täytyy pysyä siellä 
välittäjän istuimella esirukoilijana, kunnes tuo viimeinen nimi on tullut sisälle tuossa 
viimeisessä ajanjaksossa. Ja sitten nämä ilmestykset siitä, mitä se on ollut, murretaan ihmisille, 
ja he näkevät, mitä on tapahtunut. Käsitättekö te sen nyt? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Hyvä 
on.  
106 Huomatkaa nyt, “muut kuolleet”, seurakunnan jäsenet, “eivät vironneet eloon ennen kuin 

tuhat vuotta oli kulunut.” Seurakunnan jäsenet, kristityt, seurakunta, he. eivät vironneet eloon 
ennen kuin vasta tuhannen vuoden loppua, ja sitten he tulivat esiin seistäkseen Morsiamen 
edessä, näin on, seistäkseen Kuninkaan ja Kuningattaren edessä. Kunnia! 

Joku kirkko tänään kutsuu itseään “Taivaan Kuningattareksi”.  
107 Taivaan Kuningatar on valikoitu Kristuksen Morsian, ja Morsian tulee Hänen kanssaan. 

Daniel näki sen ja sanoi: “Kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta palveli Häntä.” Nyt, jos 
te tarkkaatte tuota Kirjoitusta siellä Danielissa: “Tuomio asetettiin, ja kirjat avattiin.” Muistakaa 
nyt, kun Hän tuli, Hän tuli Morsiamensa kanssa. Vaimo palvelee aviomiestänsä. “Ja 
kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta palvelivat Häntä. Tuomio asetettiin, ja kirjat 
avattiin.” Ja avattiin toinen kirja, joka oli Elämän Kirja. Kysymys ei ole laisinkaan 
Morsiamesta! Morsian on jo mennyt ylös ja tullut takaisin ja seisoo siellä tuomitsemassa noita 
sukupolvia, jotka hylkäsivät Evankeliumin Sanoman. 
108 Eikö Jeesus sanonut niin? Etelän Kuningatar nousisi tuomiolle yhdessä tämän sukupolven 

kanssa hänen päivinään ja tuomitsisi tuon sukupolven, sillä hän tuli maailman ääristä kuulemaan 
Salomon viisautta, ja tässä on suurempi kuin Salomon! Oli asetettu tuomio, ja Saban kuningatar 
seisoi siellä tuomiolla, ja hänen oma todistuksensa.  
109 Ei edes yhtä juutalaista tullut ylös tuon sukupolven kanssa, koska he olivat sokeita ja 

menivät Hänen ohitseen, vaikka odottivatkin Hänen tulevan. Mutta Hän tuli niin 
yksinkertaisella tavalla, että he menivät suoraan sen ylitse.  
110 Ja siellä tuo suuri kuningatar nöyryytti itsensä ja tuli ja vastaanotti Sanoman. “Ja hän tulee 

seisomaan tuomiolla”, Hän sanoi, “ja on tuomitseva tuon sukupolven.” 
111 Nyt te näette, että on olemassa aina nuo kolme ihmisluokkaa. Kuolleet tuomittiin kirjan 

mukaan, ja oli toinen kirja, Elämän Kirja, niitä varten, joiden nimet ovat Elämän Kirjassa. 
112 Sanotaan: “Jos nimenne on Elämän Kirjassa, niin eikö silloin kaikki ole kunnossa?” Ei ole 

niin!  
113 Katsokaahan, Juudas Iskariotilla oli nimensä Elämän Kirjassa. Sanotteko te, että se on 

väärin! Matteus 10, Jeesus antoi heille voiman ajaa ulos perkeleitä ja lähetti heidät parantamaan 
sairaita ja puhdistamaan pitaalisia ja herättämään kuolleita. Ja he menivät, Juudas heidän 
mukanaan, ja ajoivat ulos perkeleitä ja tekivät kaiken kaltaisia ihmeitä ja palatessaan takaisin he 
sanoivat: “Jopa perkeleet ovat alamaisia meille.” 
114 Jeesus sanoi: “Älkää iloitko siitä, että perkeleet ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että 

teidän nimenne ovat kirjoitettuina Taivaassa.” ja Juudas oli heidän kanssaan! Mutta mitä 
tapahtui? Kun tuli aika tuon todella valitun ryhmän mennä ylös Jerusalemiin Helluntaina ja 
todella vastaanottaa Pyhä Henki, niin Juudas näytti värinsä. Hän tulee olemaan siellä tuomiolla.  
115 Niinpä Kirjat oli avattu, ja Elämän Kirja oli avattu, ja jokainen tuomittiin sen mukaan. Nyt 

Morsian seisoo siellä Kristuksen kanssa tuomitakseen maailman. Eikö Paavali, kun hän puhui 
Morsiamelle, sanonutkin: “Kuinka te uskallatte käydä oikeutta tosianne vastaan ja mennä 
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epäoikeudenmukaisen lain eteen. Ettekö te tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maan?” Siinä 
se on teille. Pyhät tulevat tuomitsemaan maan ja ottamaan sen hallintaansa. Niin se on!  
116 Te sanotte: “Kuinka maailmassa tuon kaltainen pieni ryhmä?” Minä en tiedä, miten se tulee 

tapahtumaan, mutta Hän sanoi, että niin tulee tapahtumaan, joten se selvittää sen niin pitkälle 
kuin minä tiedän. 
117 Nyt, katsokaa. Nyt, pankaa nyt merkille. “Muut kuolleet”, seurakunnan jäsenet, kuolleet 

seurakunnan jäsenet, “eivät vironneet eloon ennen kuin nuo tuhannen vuotta ovat kuluneet.” Ja 
sitten tuhannen vuoden lopussa heidät koottiin, tuli toinen ylösnousemus, heidät koottiin. Ja 
Kristus ja Morsian, ei seurakunta, vaan Morsian, Kristus ja Kuningatar, ei seurakunta, Kristus ja 
Morsian seisoivat siellä.  
118 Ja heidät erotettiin niin kuin lampaat erotetaan vuohista. Se on oikein. Seurakunnan jäsenet 

olivat nousseet ylös. Sitten, jos he olivat kuulleet Totuuden ja hylänneet Totuuden, niin mitä 
silloin tullaan sanomaan, kun tuo koko asia levitetään siellä valkokankaalle, kun jopa teidän 
omat ajatuksenne tulevat olemaan siellä, se, mitä te ajattelitte siitä? Kuinka te pääsisitte 
pakenemaan sitä, kun se on suoraan siellä taivaiden valkokankaalla. Ja Jumalan suuressa 
televisiossa tullaan näyttämään, kuinka teidän omat ajatuksenne kapinoivat. Teidän omat 
ajatuksenne tulevat puhumaan teitä vastaan tuolla hetkellä. 
119 Niinpä jos te puhutte jotakin ja ajattelette toisin, niin teidän on parasta lopettaa se. Pitäkää 

ajatuksenne Jumalassa. Pitäkää ne puhtaana ja pysykää siellä sen kanssa ja sanokaa kaikki asiat 
samalla tavalla joka kerta. Älkää sanoko: “Hyvä on, minä sanon uskovani sen, mutta menen ja 
otan siitä selvän.” Uskokaa se! Aamen. 
120 Huomatkaa nämä esikuvat.- He kuolevat, koska he menevät ahdistuksenajan koettelevan 

puhdistuksen lävitse, koska he itse asiassa eivät ole Veren alla! He väittävät olevansa, mutta 
eivät ole. Kuinka he voisivat mennä koettelemuksen läpi puhdistettaviksi, kun Jeesuksen 
Kristuksen Veren valkaisuaine ottaa teistä pois jokaisen synnin oireenkin. Ja te olette jo 
kuolleita, ja teidän elämänne on kätketty Kristuksen kautta Jumalassa ja on sinetöity sinne 
Pyhällä Hengellä, niin mistä teidät vielä voidaan tuomita? Miksi teidän täytyisi saada 
puhdistuksenne, ja mistä teidät vielä täytyy puhdistaa, kun te jo olette täydellisesti synnitön 
Kristuksessa? Mitä varten teidät pitäisi tuomita? Mutta se on tuo nukkuva joukko, jotka eivät 
voi käsittää. 
121 No niin, he eivät ole käsittäneet sitä vuosiin, mutta tämä on ilmestyksen paljastamisen hetki, 

näettekö, näettekö, paljastetaan juuri ennen Yljän tulemusta. Viimeinen kokoaminen, viimeiset 
asiat ovat tulossa. Uskon, että se on tulossa loppuun, ystävät. Milloin? Minä en tiedä. En voi 
sanoa teille, mutta haluan elää tänä iltana niin kuin olisi tätä iltaa, haluan olla valmis. Hän 
saattaa tulla tänä iltana, ja kuitenkin, Hän ei ehkä tule kahteenkymmeneen vuoteen. Minä en 
tiedä, milloin Hän on tuleva, mutta milloin tahansa se onkin... Ja minun elämäni voi olla ohitse 
tänä yönä. Silloin, mitä tahansa olen tehnyt täällä, on päättynyt tuona hetkenä, ja minun täytyy 
mennä kohtaamaan Hänet tuomiolla sillä tavalla kuin lähdin täältä. Minne päin puu on 
kallellaan, sinnepäin se kaatuu. 
122 Muistakaa, kun he menivät ostamaan öljyä, he... “Oi”, te sanotte, “hetkinen vain, veli 

Branham. Enpä oikein tiedä...” Kun he olivat menneet ostamaan öljyä, niin kun he tulivat 
takaisin, Morsian oli jo mennyt, ja ovi oli suljettu. Ja he kolkuttivat ja sanoivat: “Päästä meidät 
sisälle. Päästä meidät sisälle.” [Veli Branham koputtaa useita kertoja saarnastuoliin.] Mutta he 
olivat uloimmassa pimeydessä.  
123 Jos te nyt haluatte esikuvan siitä, niin katsokaa. “Nooan aikana”, johon Jeesus viittasi. He 

menivät sisälle arkkiin, mutta he kulkivat tuomionajan ylitse. Mutta se ei ollut esikuva 
Kristuksen Morsiamesta.  
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124 Eenok oli esikuva Morsiamesta. Nooa kulki ahdistuksen ajan lävitse ja kärsi. Hänestä tuli 
juoppo ja hän kuoli. Mutta Eenok vaelsi Jumalan edessä viisisataa vuotta ja hänellä oli todistus. 
Hänen ylöstempaususkonsa miellytti Jumalaa, ja hän lähti vain kävelemään ja meni ylös läpi 
taivaiden ja meni Kotiin maistamatta kuolemaa. Hän ei laisinkaan kuollut. 
125 Se on esikuva siitä, että “me, jotka olemme elossa ja jäljellä, emme ole estävä noita muita, 

samanlaisia ihmisiä, jotka nukkuvat”, jotka ovat nukahtaneet inhimillisen ikänsä vuoksi. He 
kuolivat siellä aikaisemmin, mutta he eivät ole kuolleita. He nukkuvat! Aamen! He ovat unessa, 
he eivät ole kuolleita! Ja ainoa asia, mitä tarvitaan, on, että Ylkä herättää heidät. “Ja me, jotka 
olemme elossa ja jääneet tänne, emme ole estävä niitä, jotka jo ovat nukkuneet, sillä Jumalan 
pasuuna on soiva, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme 
elossa ja jäljellä, tullaan tempaamaan ylös yhdessä heidän kanssaan, ja me tulemme kohtaamaan 
Herran ilmassa.”  
126 Ja muut kuolleet eivät heränneet eloon tuhanteen vuoteen. Siinä se on teille! He kulkivat 

ahdistuksen ajan lävitse.  
127 Mistä oli kyse? Kuten Eenok. Katsokaahan, Nooa tarkkasi Eenokia, ja kun Eenokia ei enää 

löytynyt, hän tiesi, että tuomio on lähellä. Hän alkoi touhuta arkin ympärillä.  
128 Mutta Nooa ei mennyt ylös. Hän ratsasti ahdistusten yli. Hänet kuljetettiin ahdistuksen 

ajanjakson lävitse, ja hän kuoli. Näettekö? Nooa kuljetettiin ylitse.  
129 Mutta Eenok muutettiin näkemättä kuolemaa ja oli esikuva Seurakunnasta, joka temmataan 

ylös kohtaamaan Herra ilmassa yhdessä niiden kanssa, jotka nukkuvat,. Ja muut seurakunnasta 
menevät ahdistuksen aikaan. Minä en voi käsittää sitä millään muulla tavalla! Eenok temmattiin 
ylös, ilman kuolemaa. 
130 Aloittakaamme nyt hieman tutkia, menkäämme opetukseemme. Jos jatkan sen kanssa, 

emme koskaan tule pääsemään tähän Sinettiin. Nyt huomatkaa. Aloittakaamme nyt, koska me 
tulemme, ehkä huomenillalla tai seuraavana iltana, pääsemään pasuunaan, koska pasuuna soi 
samaan aikaan kuin Sinetit. Kyseessä on aivan sama asia. Seurakunta-ajanjakso avautuu...  
aivan sama asia. 
131 Nyt, pasuuna merkitsee aina sotaa tai vaihtoehtoisesti poliittista levottomuutta. Pasuuna saa 

aikaan poliittista levottomuutta, ja se aikaan sodan. Kun te sekoitutte politiikkaan ja saatte 
kaiken sekaisin, niin kuin meillä nyt on, olkaa varuillanne! Sota on käsillä! Mutta katsokaahan, 
maailman valtakunta yhä kuuluu Saatanalle. Hänellä yhä on tämä osa käsissänsä.  
132 Minkä tähden? Kristus on lunastanut sen, mutta Hän on suorittamassa sukulunastajan, 

hankkiakseen itselle alamaisia, kunnes viimeinen (nimi), joka on pantu tuohon Kirjaan, on 
vastaanottanut sen ja tullut sinetöidyksi. Oletteko nyt ymmärtäneet sen? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] 
133 Sitten Hän lähtee Valtaistuimeltansa, Isänsä Valtaistuimelta, astuu esiin ja ottaa Kirjan 

Valtaistuimella olevan Jumalan kädestä ja vaatii oikeuksiansa. Ensimmäinen asia, mitä Hän 
tekee, on se että Hän kutsuu Morsiamensa. Aamen! Minkä Hän sitten ottaa? Hän ottaa 
vastustajansa, Saatanan, ja sitoo hänet ja heittää hänet tuleen kaikkien seuraajiensa kanssa. 
134 Muistakaa nyt, se ei ollut Venäjä! Ei, antikristus on siloteltu mies. Tarkatkaa vain, kuinka 

liukas hän on. Hän on terävä-älyinen. Kyllä vaan. Tarvitaan vain Pyhä Henki, joka on ainoa, 
mikä voi voittaa hänet. 
135 Huomatkaa nyt, pasuunat merkitsevät poliittista levottomuutta, sotaa. Matteus 24:ssä Jeesus 

puhui siitä. Hän sanoi: “Te tulette kuulemaan sodista ja huhuja sodista...” Näettekö, niin on 
oleva koko ajan. Te muistatte Jeesuksen puhuneen siitä: “Sotia, huhuja ja sotia, ja huhuja ja 
sotia, ja aina loppuun saakka.” Siinä on nyt pasuunan ääni. 
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136 Kun me pääsemme noihin pasuunoihin, me tulemme menemään takaisinpäin ja ottamaan 
jokaisen noista sodista ja osoittamaan teille, että ne seurasivat noita seurakuntia,. osoitamme 
teille, että ne seuraavat näitä Sinettejä. Sotia ja huhuja sodista. Mutta pasuuna merkitsee 
poliittista levottomuutta.  
137 Kun taas Sinetit koskevat uskonnollisia levottomuuksia. Sinetti avataan, annetaan Sanoma. 

Ja silloin seurakunta on aina niin vakiintunut omiin poliittisiin tapoihinsa, ja sillä on kaikki 
kuuluisuutensa ja arvohenkilönsä. Niin todellinen Sanoma tulee alas, ja tuo sanansaattaja astuu 
esiin ja ravistelee heidät palasiksi. Se on totta! Syntyy uskonnollinen levottomuus, kun Sinetti 
avataan. Niin on tapahtunut. 
138 Elämästä tulee niin helppoa Siionissa. Seurakunta asettuu aloilleen ja... Se on tyytyväinen 

oloonsa. Aivan kuten Englannin kirkko, he olivat kokonaan asettuneet aloilleen. Katolinen 
kirkko, se oli kokonaan asettunut aloilleen, kun Luther ilmaantui. Silloin siellä syntyi 
uskonnollista levottomuutta. Kyllä, varmasti tapahtui! Sitten seurakunta meni edelleen Zwinglin 
kanssa, ja Zwinglin jälkeen tuli muita ja tultiin Calviniin. Ja jonkin ajan kuluttua anglikaaninen 
kirkko asettui aloilleen ja oli täydessä levossa. Ja sitten tuli Wesley! Syntyi uskonnollista 
levottomuutta. Katsokaahan, se merkitsee aina uskonnollista levottomuutta. 
139 Nyt tämä Sinetti. Lukekaamme nyt hieman. Haluan saada tämän, me tulemme lukemaan... 

Ja minä näin, kun Karitsa avasi yhden sineteistä, (mitä tapahtui?) ja minä kuulin kuin 
ukkosen äänen… 

140 Oi, kuinka haluaisinkaan viipyä siinä muutaman hetken! Toivon nyt, että kaikki ne ihmiset, 
jotka tietävät nämä asiat ja odottavat lohdutusta Herralta, tulisivat nyt tutkimaan erittäin tarkasti, 
ja toivon, että myös te ääninauhoilla ajattelisitte tätä.  
141 Tapahtui ensimmäinen asia. Kun Karitsa avasi tuon Ensimmäisen Sinetin, ukkonen jyrähti. 

No niin, sillä on merkitystä. Sillä on.. Se on merkityksellistä. Se merkitsee jotakin. Mitään ei 
tapahdu ilman merkitystä. Hyvä on, ukkonen jyrähti. Ihmettelin, mikä tuo ukkonen oli. 
142 Lukekaamme nyt siitä hieman. Menkäämme Matteukseen... Ei, ottakaamme ensin 

Johanneksen 12. luku ja aloittakaamme 23:sta jakeesta. Kuunnelkaa nyt tätä todella tarkasti. 
Sitten teidän ei enää tarvitse ihmetellä, mistä on kysymys. 

Ja Jeesus vastasi heille ja sanoi: Hetki on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan. 
143 Näettekö, te olette siellä ajanjakson lopussa. Hänen palvelutehtävänsä on päättynyt. “Hetki 

on tullut, että Ihmisen Poika kirkastetaan.”  
144 Miten on tuon hetken kanssa: “On tullut aika että Hänen Morsiamensa otetaan pois”? Mitä? 

On tullut hetki, ettei “aikaa enää ole”. Tuo Enkeli on valmiina asettamaan toisen jalkansa maan 
päälle ja toisen meren päälle, ja sateenkaari on hänen päänsä päällä, ja hän sanoo: “Aika on 
päättynyt.” Ja sen lisäksi Hän kohotti kätensä ja vannoi, ettei aikaa enää tulisi olemaan, kun 
tämä tapahtuisi. Kuinka täydellistä se onkaan, valalla vahvistettu kirjallinen lausunto 
Seurakunnalle!  

Hetki on tullut, että ihmisen poika pitää kirkastettaman. 

Totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellei vehnänjyvä putoa maahan ja kuole, se jää 
yksinään, mutta jos se kuolee, se tuottaa paljon hedelmää. 

Hän, joka rakastaa elämäänsä, menettää sen, ja hän, joka vihaa elämäänsä tässä 
maailmassa, on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. 

Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua, ja missä minä olen, siellä on myös 
minun palvelijani oleva. Jokaista, joka palvelee minua, tulee minun isäni 
kunnioittamaan. 
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Nyt on minun sieluni vaivaantunut... 
145 Te sanotte: “No Hänhän tulee tien päähän, ja te silloin joudutte ongelmiin?” Kun jotakin 

suurta hengellistä tapahtuu, eikö se saa teitä ajattelemaan, vaivaa teitä? Oi! Uh-huh! 

Nyt on minun sieluni vaivaantunut, ja mitä minun pitäisi sanoa? Isä, pelasta minut 
tästä hetkestä, mutta tätä varten minä tulin tähän hetkeen. 

Isä, kirkaste nimesi. Silloin taivaasta kuului ääni, joka sanoi: Minä olen kirkastanut 
sen ja tulen kirkastamaan sen uudelleen. Sen tähden kansa, joka seisoi katselemassa ja 
kuuli sen, sanoi ukkosen jyrisseen... 

146 Sitten kun Karitsa otti tuon Kirjan ja mursi tuon Ensimmäisen Sinetin, Jumala puhui 
Iankaikkiselta Valtaistuimeltansa sanoakseen sen, mitä tuon Sinetin tuli paljastaa. Mutta kun se 
oli asetettu Johanneksen eteen, se esitettiin symbolina. Kun Johannes näki sen, se oli yhä 
salaisuus. Miksi? Sitä ei edes paljastettu vielä silloin. Sitä ei voida paljastaa ennen kuin vasta 
lopun aikana, niin kuin Hän sanoi täällä. Mutta se esitettiin vertauskuvana. 
147 Kun ukkonen jyrisi... Muistakaa, voimakas ukkosen jyrähdys on Jumalan Ääni. Sitä 

Raamattu sanoo sen olevan, ukkosen jyrähdys. He ajattelivat ukkosen jyrisseen, mutta se oli 
Jumala. Hän ymmärsi sen, sillä se paljastetiin Hänelle. Se oli ukkosenjyrinä. 
148 Huomatkaa, Ensimmäinen Sinetti, kun se oli avattu symbolin muodossa, kuului ukkosen 

jyrinää. Nyt, miten on silloin, kun se avataan todellisessa muodossaan? Ukkonen jyrisi heti kun 
Karitsa mursi Sinetin. Ja mitä se paljasti? Ei kaikkea itsestänsä. Ensin se oli Jumala, seuraavaksi 
symbolina, sitten se paljastettiin, nuo kolme asiaa. Se tulee esiin Valtaistuimelta.  
149 Ensimmäiseksi, sitä ei voida nähdä, kuulla tai ei mitään muutakaan. Se on sinetöity. 

Karitsan Veri maksoi hinnan.  
150 Kuului ukkonen, kun Hän puhui sen. Ja kun Hän oli puhunut, valkoisen hevosen ratsastaja 

lähti liikkeelle. Ja yhä se oli symbolin muodossa. Tarkatkaa nyt. Hän sanoi, että se tultaisiin 
tietämään viimeisinä päivinä, mutta se tulee esiin seurakunnan symbolissa. Ymmärrättekö te 
sen, seurakunta? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Se tulee esiin seurakunnan symbolina, kun he 
tietävät, että siellä on Sinetti, mutta sitä, mitä se on, he eivät vielä tiedä, koska se on valkoisen 
hevosen ratsastaja. 
151 Ja se tulee paljastetuksi vain viimeisinä päivinä, kun tämä todellinen Sinetti on murrettu. 

Murrettu kenelle? Ei Kristukselle, vaan Seurakunnalle. Huomatkaa nyt... Oi, se panee minut 
vapisemaan! Toivon, että Seurakunta todella ymmärtää tämän, mitä minä tarkoitan, te ihmiset. 
Minä tulen kutsumaan teitä Morsiameksi, että te ymmärrätte sen. 
152 Ukkosen ääni. Mistä tuo ääni tuli? Valtaistuimesta, jonka Karitsa juuri oli jättänyt, kun Hän 

oli ollut siellä Välittäjänä. Nyt Hän seisoo tässä ottaakseen asemansa ja esittääkseen 
vaatimuksensa. Mutta tuo ukkosen jyrinä tuli Valtaistuimen sisältä, ukkonen jyrähti! Ja Karitsa 
seisoi täällä ulkona. Kuului ukkosen jyrinä sieltä, mistä Karitsa oli lähtenyt. Hän jätti Isän 
Valtaistuimen mennäkseen ja ottaakseen oman Valtaistuimensa. Kunnia! Älkää nyt kadottako 
tätä, ystävät. 
153 Me kaikki kristittyinä tiedämme Jumalan vannoneen Daavidille, että Hän tulisi herättämään 

Kristuksen istumaan Hänen Valtaistuimellaan ja antaisi Hänelle iankaikkisen kuningaskunnan 
täällä maan päällä. Ja Hän teki sen.  
154 Ja Jeesus sanoi: “Hän, joka voittaa antikristuksen ja kaikki maailman asiat, on istuva Minun 

kanssani Minun Valtaistuimellani, niin kuin Minä olen voittanut ja istunut Isäni 
Valtaistuimella.” Näettekö? 
155 Nyt jonakin päivänä Hän nousee Isän Valtaistuimelta, ja menee ja ottaa oman 

Valtaistuimensa.  
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156 Nyt Hän tulee esiin kutsuakseen alamaisiansa. Kuinka Hän tulee vaatimaan heidät? Hänellä 
jo on Lunastuksen Kirja kädessänsä. Kunnia! Oi, tunnen kuin haluaisin laulaa erään laulun: 

Pian Karitsa tulee ottamaan Morsiamensa, jotta hän lisi iäti Hänen rinnallansa, 
kaikki taivaan joukot tulevat koolla olemaan: (Millaista onkaan nähdä se.) 
Se tulee olemaan loistava näky. 
kaikki pyhät tahrattomassa valkoisessa, 
ja me olemme aterioiva Jeesuksen kanssa iankaikkisesti. 

157 Oi niin! Puhukaapa nyt istumisesta taivaallisissa paikoissa. Millaista tuleekaan olemaan, jos 
me jo täällä maan päällä voimme tuntea tällä tavalla ennen Ylöstempausta, tässä tilassa, jossa 
me olemme nyt, ja me voimme nauttia siitä, kun seisoskelemme seinien vierillä ja ulkona 
sateessa vain kuullaksemme tätä. Millaista tuleekaan olemaan, kun me näemme Hänet istumassa 
siellä? Oi! Oi, se tulee olemaan loistava aika! 
158 Hän jätti Isän Valtaistuimen, tuli esiin… Hänen poikansa, tullakseen... Hän on Daavidin 

Poika. Niin Israel ajatteli, että Hän olisi silloin tekevä. Muistatteko, kuinka tuo 
syyrofoinikialainen nainen sanoi: “Sinä Daavidin Poika.”? Muistatteko sokeaa Bartimeusta: 
“Sinä Daavidin Poika!” Uh-huh! Ja Jeesus tiesi, mikä suunnitelma oli, mutta he eivät tienneet 
sitä. He yrittivät pakottaa Häntä ottamaan valtaistuimen, ja jopa Pilatus kysyi sitä Häneltä.  
159 Mutta Hän sanoi: “Jos Minun kuningaskuntani olisi tästä maailmasta, silloin minun 

alamaiseni taistelisivat. Minun kuningaskuntani on ylhäällä.” Mutta Hän sanoi: “Kun te 
rukoilette, rukoilkaa: ‘Tulkoon Sinun kuningaskuntasi. Tapahtukoon Sinun tahtosi maan päällä, 
täällä niin kuin se tapahtuu Taivaassa.’” Aamen. Kuinka loistava tämä suuri asia onkaan. 
160 Hän jätti Isän Valtaistuimen ottaakseen oman Valtaistuimensa. Nyt Hän on tullut esiin 

suorittamasta välitystyötään ja vaatiakseen omaa Valtaistuintansa ja lunastettuja alamaisiansa. 
Sen Hän tuli tekemään, kun Hän astui esiin Valtaistuimelta. Silloin tuo leijonan kaltainen olento 
sanoi Johannekselle: “Tule katsomaan.” Tarkatkaa? Luetteko te sitä? 

...yhden sineteistä, ja minä kuulin, ikään kuin ukkosen jyrinän, ja yksi neljästä 
olennosta... 

161 Te tiedätte, mitä nuo olennot olivat. Me käsittelimme ne. Yksi oli leijona kaltainen, yksi 
vasikan kaltainen, yksi miehen kaltainen, yksi kotkan kaltainen. Nyt tämä ensimmäinen olento 
sanoi... Tarkatkaa, kuinka siellä joka kerta tulee erilainen olento noiden neljän hevosella 
ratsastavan aikana. Siellä ovat nuo neljä olentoa, ja siellä ovat nuo neljä hevosella ratsastajaa. 
162 Huomatkaa, että jokainen noista olennoista tekee ilmoituksen. Matteus, Markus, Luukas ja 

Johannes. Me tulemme menemään siihen takaisin ja todistamaan, mikä niistä on Matteus, mikä 
Markus, mikä Johannes, jokainen kun menivät… 

…yksi näistä olennoista sanoi: Tule ja katso.  
163 Hän kuuli ukkosen jyrähtävän, ja yksi olennoista sanoi: “Tule nyt ja katso.”  
164 Toisin sanoen, tässä seisoo Karitsa, ja Johannes seisoo siellä katsellen, kun se tapahtuu. 

Karitsa tuli Valtaistuimelta ikään kuin teurastettuna, yltä päältä veressä. Hänet oli todettu 
arvolliseksi, ja kun Hän otti Kirjan, silloin kaikki alkoivat huutaa ja kirkua, koska he tiesivät, 
että lunastus oli maksettu. 
165 No niin, Hän on tullut vaatimaan omiansa. Niinpä Hän ottaa Kirjan, ja seisoessaan siellä 

Johanneksen edessä, Hän murtaa tuon Sinetin ja irrottaa tuon Sinetin, ja kun Hän oli tehnyt sen, 
kajahti ukkosen jyrähdys. Ja kun tuo ukkonen jyrähti, Johannes on ilman epäilystäkään saattanut 
hypätä ilmaan, kun tuo ukkonen jyrähti.  



                              17 
 

166 Sitten yksi noista neljästä olennosta sanoi: “No niin, tulehan katsomaan, mitä se on. Mikä 
sen alta on paljastettu.” Oi! “Johannes, kirjoita muistiin, mitä näet.” Niinpä Johannes menee 
katsomaan nähdäkseen, mitä se oli. Johannes menee katsomaan, mitä tuo ukkonen sanoi. Silloin 
tämä olento käski Johannesta: “Tule ja katso, mikä tuo Ensimmäisen Sinetin alla oleva salaisuus 
on.” [Veli Branham koputtaa saarnastuolia neljästi.] Ukkosenjyrinä, Luojan Ääni oli puhunut 
sen. No niin, Hänen pitäisi tietää, mitä siellä oli. Näettekö? Oi! Mutta ajatelkaa, hän kirjoitti 
tämän.  
167 Mutta kun hän alkoi kirjoittaa noita toisia seitsemää ukkosenjylinää, hänelle sanottiin: “Älä 

kirjoita sitä.” Hänelle oli annettu tehtäväksi kirjoittaa kaikki, mitä hän oli nähnyt. Mutta kun 
nämä seitsemän ukkosenjylinää täällä Ilmestyskirjan kymmenennessä luvussa puhuivat, hänelle 
sanottiin: “Älä kirjoita niistä mitään.” Ne ovat salaisuuksia. Me emme vielä tiedä, mitä ne ovat, 
mutta minun mielipiteeni mukaan ne tullaan paljastamaan aivan kohta. Ja kun ne paljastuvat, se 
tulee saamaan aikaan uskon tuota ylöstempaus-armoa varten, jotta tuo Seurakunta lähtisi ulos. 
Näettekö? 
168 Me olemme kulkeneet kaiken lävitse, mitä vain tiedämme, kautta ajanjaksojen. Me olemme 

tarkanneet kaikkea. Me olemme nähneet Jumalan salaisuuksia. Me olemme nähneet tuon suuren 
Morsiamen kokoontumisen yhteen, ilmaantumisen viimeisinä päivinä, mutta kuitenkin siellä on 
vielä jotakin, josta me emme ole saaneet valoa. Siellä on jotakin.  
169 Mutta kuvittelen, että kun nuo salaisuudet alkoivat tulla esiin, Jumala sanoi: “Salaa se nyt. 

Odota hetkinen. Minä tulen paljastamaan sen tuona päivänä. Älä ensinkään kirjoita sitä, 
Johannes, koska he tulevat kompastumaan siihen. Antaa sen olla. Mutta Minä tulen 
paljastamaan sen tuona päivänä, kun heidän on syytä nähdä se.” 
170 Nuo ukkosenjylinät eivät puhuneet turhaan. Muistakaa, kuten tuolla pienellä mustepisaralla, 

kaikella on jokin tarkoitus. Kaikella on jokin syy. Huomatkaa nyt, Luoja puhui, ja hän kuuli 
tämän äänen ja meni katsomaan. 
171 Mutta nyt Karitsa näyttää Johannekselle symbolin muodossa, mitä kirjoittaa seurakunnalle, 

tuoda se seurakunnan tietoon. Hän vain sanoi: “Älä kerro tätä, mitä se on. Johannes, älä mene 
alas ja sano, että juuri tätä se on, tai mitä on tämän Seitsemännen Sinetin alla. Älä kulje ympäri 
kertomassa sitä. Sillä jos kerron Johannekselle sen, silloin koko suunnitelma kautta ajanjaksojen 
tulee murtumaan. Se on salaisuus.” Hän vain haluaa... Hänen tulemuksensa... Hän sanoi. 
“Kukaan ei tule tietämään, milloin Minä tulen.” Siinä kaikki. Ei ole minun asiani tietää milloin. 
Minun tulee vain olla valmis, näettehän? Sitten hän sanoi… 

Nyt kun Johannes astui esiin, hän ajatteli: “Minä tulen näkemään sen nyt.”  
172 Ja mitä hän teki, kun Johannes astui esiin? Nyt, mitä hänen tuli tehdä? Nyt, hänen täytyy 

kirjoittaa tämä seurakunta-ajanjaksolle. Niin hänen oletettiin tekevän, kirjoittaa se seurakunta-
ajanjaksoille. “Kirjoita se, mitä alussa näit näistä seitsemästä kultaisesta lampunjalasta. Kirjoita 
se tälle Seurakunnalle ja kerro asia heille.” Hyvä on.  
173 Ja ukkonen jyrähti, ja Johannes tiesi, että se oli Jumalan Ääni. Ja sitten tuo leijonan 

kaltainen olento sanoi: “Tule ja katso, mitä se oli.” Ja Johannes meni kynä valmiina 
kirjoittaakseen, mitä tulisi näkemään. 
174 No niin, hän ei koskaan nähnyt tarkalleen, mitä se oli. Hän ei koskaan ymmärtänyt sitä. 

Mutta se, mitä hän näki, oli se, mitä Jumala lähetti Seurakunnalle tuolla kerralla. Nyt Hänen 
täytyy... Hän tulee... Hän aina tekee niin. Hän tekee sen selväksi, kun on aika selvittää se. Mutta 
Hän ei tehnyt sitä selväksi silloin. Miksi? Koska Hän tulisi pitämään sen salaisuutena viimeisiin 
päiviin asti, ja viimeisen enkelin Sanoman kuuluessa tulisivat nämä salaisuudet kootuksi yhteen. 
Näettekö?  
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175 Se ei selvittänyt sitä. Mutta kun Johannes katsoi, hän näki vain valkoisen hevosen lähtevän, 
jolla oli ratsastaja selässään. Niinpä sitä hän kirjoitti muistiin.  

Sanottiin: “Tule ja katso.”  
176 Ja kun Johannes meni katsomaan nähdäkseen mitä voisi kirjoittaa Seurakunnalle, ja kun hän 

oli tehnyt sen, hän näki valkoisen hevosen. Ja hänellä, joka sen selässä istui, oli jousi ja hän lähti 
valloittaen ja valloittamaan, ja hänelle annettiin kruunu. Siinä oli nyt kaikki, mitä Johannes näki, 
joten hän vain kirjoitti sen muistiin. Katsokaahan nyt, se on symbolina. Tällä tavalla Seurakunta 
on vastaanottanut sen.  
177 Mutta lupauksen kanssa, ja että viimeisenä päivänä Hän tulisi paljastamaan sen, näyttäisi 

mitä se on. Jumala auttakoon meitä ymmärtämään seurakunta-ajanjaksot, mutta sitä ei tehdä 
täysin tunnetuksi ennen Seitsemännen Enkelin Sanomaa viimeisessä seurakunta-ajanjaksossa. 
Huomatkaa, hän aloittaa…  
178 Tämä seitsemännen seurakunta-ajanjakson sanansaattaja, jos haluatte panna sen merkille, 

niin hän ei aloita mitään kirkkokuntaa, niin kuin he muut tekivät. Muistakaa, ettei hän aloita... 
Ei, te olette näkevä, että hän on sitä vastaan. Oliko Elia sitä vastaan? Varmasti oli. Oliko 
Johannes, jolla oli Elian henki, sitä vastaan?  
179 Minkä kaltainen henki oli Elian yllä, kun hän oli täällä? Kukaan ei tiedä paljoakaan hänestä. 

Hän oli vain tavallinen mies, mutta hän oli profeetta. Hän oli vihattu. Millaisena aikana hän 
astui esiin? Aikana jolloin he kaikki olivat maailmallistuneet, ja hän oli “naisten vihaaja”. 
Varmasti oli. Ja hän rakasti erämaata. Se oli hänen luonteensa. 
180 Silloin noiden ihmisten olisi tullut tietää se, kun tuo mies, Johannes, astui esiin yllään tuo 

sama Henki. Hän ei ollut puettuna kuuluisuuksien tavalla, niin kuin sanoin eilen illalla. Sellaiset 
suutelevat lapsia ja vihkivät ja hautaavat ihmisiä ja niin edespäin, mutta tämä mies astui esiin 
erämaan miehenä. Toinen asia, mitä hän teki, oli se, että hän vihasi kirkkokuntia. Hän sanoi: 
‘’Älkää nyt alkako sanomaan: ‘Me kuulumme tähän tai tuohon.’ Sillä minä sanon teille, että 
Jumala kykenee näistä kivistä herättämään lapsia Abrahamille.”  
181 Hän ei ollut mikään kompromissintekijä. Jeesus kysyi: “Menittekö te katsomaan jotakin 

ruokoa, jota tuuli heiluttaa?” Johannes ei ollut sellainen! Ei koskaan. 
182 Mitä hän myöskin teki? Aivan niin kuin Eliakin puhui Iisebelille, hän puhui Herodiakselle. 

Hän käveli suoraan Herodeksen kasvojen eteen ja sanoi: “Ei ole laillista, että sinä pidät häntä.” 
He löivät häneltä pään pois sen vuoksi. Iisebel yritti tappaa Elian, ja tuo sama Iisebelin henki oli 
tämän naisen yllä.  
183 Ja sama asia on Iisebel-seurakunnassa tänään. Tuo sama asia. Huomatkaa nyt tämä. Kuinka 

suuren opetuksen me löydämmekään tässä.  
184 Ja nyt näyttää siltä, kuin noiden ihmisten olisi tullut tietää se, kun Johannes alkoi huutaa 

noille ihmisille. Näyttää siltä, että heidän olisi pitänyt tietää, että se oli Elian Henki. Heidän olisi 
pitänyt ymmärtää se. Sellainen hän oli. 
185 Nyt me näemme, että meille on Kirjoitusten mukaisesti kautta seurakunta-ajanjaksojen 

luvattu tuon saman Hengen takaisin paluu juuri ennen lopunaikaa. Onko se totta? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] 
186 Pankaa nyt merkille sen luonne. Hän ei tule aloittamaan uutta seurakunta-ajanjaksoa, kuten 

Luther ja Wesley ja he kaikki muut tekivät. Hän ei aloita uutta seurakuntaa, koska ei ole enää 
tulossa mitään seurakunta-ajanjaksoa. Näettekö? Sellaista ei enää tule olemaan. Joten hän tulee 
olemaan sitä vastaan, koska hänen Henkensä tulee olemaan aivan tarkalleen samanlainen kuin 
heidänkin henkensä siellä oli, tuo sama Henki.  
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187 Kuten sanoin eilen illalla: “Jumalaa näki hyväksi käyttää sitä kolme eri kertaa.” Se on 
Hänen lukunsa, kolme, ei kaksi, kolme. Hän on jo käyttänyt sitä kahdesti, nyt Hän tulee 
käyttämään sitä uudestaan. Hän sanoi niin. Hän lupasi tehdä sen. 
188 Huomatkaa nyt, hän ei tule aloittamaan mitään kirkkokuntaa, koska Laodikean seurakunta-

ajanjakso on viimeinen ajanjakso. Ja sen sanansaattaja, Seitsemäs Enkeli, joka on seitsemäs 
sanansaattaja seitsemännelle seurakunta-ajanjaksolle, on mies, joka tulee Pyhän Hengen avulla 
paljastamaan kaikki nämä salaperäiset asiat, joita tapahtuu. Kuinka monet teistä olitte täällä 
eilen illalla? Antakaapa meidän nähdä kätenne. Niinpä minun ei tarvitse lukea sitä. Te tiedätte, 
missä se on. Kymmenennessä luvussa, näettekö. Hyvä on. Hyvä on. 
189 Uskonpuhdistajat tulivat uudistamaan heitä edeltäneen langenneen seurakunta-ajanjakson. 

Sitten uskonpuhdistajien uudistettua seurakunnan, sen mentyä takaisin maailmaan, sen jälkeen 
he alkoivat uuden seurakunta-ajanjakson. He ovat aina tehneet niin. Aina. No niin, me 
menimme sen lävitse. Näettekö? 
190 Toisin sanoen, tässä oli roomalaiskatolisen kirkon ajanjakso. Sitten tuli Luther, 

uskonpuhdistaja. Häntä kutsutaan uskonpuhdistajaksi. Ja mitä hän teki? Hän alkoi vasarointinsa, 
ja niin tehdessään hän protestoi tuota kirkkoa vastaan. Ja ensimmäiseksi, tiedättehän, hän 
rakentaa saman asian, toisen kirkon, josta hän tuli lähteäkseen ulos.  
191 Sitten heillä on uusi seurakunta-ajanjakso. Sitten ennen kuin huomaattekaan, tuo 

seurakunta-ajanjakso on sellaisessa sekasotkussa, ja mukaan tulee John Wesley, toinen 
uskonpuhdistaja. Hän rakentaa toisen seurakunta-ajanjakson. Ymmärrättekö te, mitä minä 
tarkoitan? Toinen seurakunta-ajanjakso rakennettiin. He olivat kaikki uskonpuhdistajia.  
192 Pankaa merkille. Tämä viimeisen seurakunta-ajanjakson viimeinen sanansaattaja ei ole 

mikään uskonpuhdistaja, hän on profeetta! Hän ei ole uskonpuhdistaja! Näyttäkää minulle, 
missä joku profeetta koskaan olisi aloittanut mitään seurakunta-ajanjaksoa! Hän ei ole mikään 
uskonpuhdistaja, hän on profeetta!  
193 Muut olivat uskonpuhdistajia, mutta eivät olleet profeettoja. Jos he olisivat olleet, Herran 

Sana tulee aina profeetalle. Siksi he jatkoivat kastamista Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä 
ja kaikkia näitä muita asioita, koska he olivat uskonpuhdistajia eivätkä profeettoja. Mutta 
kuitenkin he olivat suuria jumalanmiehiä ja näkivät hetken tarpeen, jossa he elivät, ja Jumala 
voiteli heidät, ja heidät oli lähetetty sinne ulos repimään nuo asiat palasiksi. Mutta kokonainen 
Jumalan Sana ei koskaan tullut heille, koska he eivät olleet profeettoja. He olivat 
uskonpuhdistajia. 
194 Mutta viimeisinä päivinä sen tulee pakostakin olla profeetta, jotta hän voisi ottaa Jumalan 

salaisuudet ja paljastaa ne, koska vain profeetat voivat tuntea salaisuudet. Niinpä tämän miehen 
täytyy tulla. Näettekö nyt, mitä minä tarkoitan? Hän ei voi olla uskonpuhdistaja. Hänen on 
pakko olla profeetta, koska sen täytyy olla joku, jolle on annettu lahja, olla siellä ja vastaanottaa 
Sana. 
195 Nyt, nuo uskonpuhdistajat tiesivät, että jokin oli väärin. Luther tiesi, ettei tuo leipä ollut 

Kristuksen ruumis, ja niinpä hän saarnasi: “Vanhurskas on elävä uskosta”, ja se oli hänen 
Sanomansa. Ja kun John Wesley tuli mukaan, hän näki, että täytyi olla pyhittäminen, joten hän 
saarnasi pyhitystä. Se oli hänen Sanomansa. Helluntailaiset toivat sisälle Sanoman Pyhästä 
Hengestä ja niin edelleen.  
196 Mutta viimeisinä päivinä, tässä viimeisessä ajanjaksossa, sanansaattaja ei ole aloittava 

mitään uskonpuhdistusta, vaan hänen tulee ottaa kaikki noilta uskonpuhdistajilta jääneet 
salaisuudet ja koota ne yhteen ja selvittää ne ihmisille. Sallikaa minun lukea se uudestaan. Se 
kuulostaa minusta niin hyvälle. Haluan lukea sen. 
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Ja minä näin tulevan alas taivaasta toisen mahtavan enkelin, jonka vaatteena oli pilvi, 
ja sateenkaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja 
hänen jalkansa olivat kuin tulipatsaat. 

197 Nyt me näimme tuon saman asian, joka oli Kristus. Me tiedämme, että Kristus on aina 
Sanansaattaja Seurakunnalle. Häntä on kutsuttu Tulipatsaaksi, Liiton Enkeliksi ja niin edelleen. 

Ja hänellä oli kädessänsä avoinna pieni kirja  
198 No niin, Sinetit ovat jo tässä murrettu! Me murramme niitä nyt, mutta tässä se on avattuna.  

...ja hän asetti oikean jalkansa meren päälle ja vasemman jalkansa maan päälle, 

Ja huusi suurella äänellä, niin kuin leijona ärjyy. Ja kun hän oli huutanut, seitsemän 
ukkosenjylinää lausuivat äänensä. (Oi! Kokonaisuus!) 

Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat lausuneet äänensä, minä olin 
kirjoittamaisillani (kirjoittamassa mitä?) ja minä kuulin äänen taivaasta (Jumala) 
sanovan minulle: Sinetöi nuo asiat, jotka seitsemän ukkosenjylinää lausuivat, äläkä 
kirjoita niitä. Älä kirjoita niitä. (Näettekö?) 

Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti kätensä 
taivasta kohti, 

Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iäti, joka loi taivaan ja siellä olevat 
asiat, ja maan siellä olevat asiat, ja meren ja siellä olevat asiat, että enää ei ole oleva 
aikaa:  

199 Tarkatkaa! Älkää unohtako tätä nyt, kun jatkamme. 

Mutta seitsemännen enkelin äänen päivinä (päivinä)... 
200 Tuo viimeinen enkeli, maallinen enkeli. Tämä Enkeli tuli alas Taivaasta. Se ei ollut Hän. 

Hän tuli Taivaasta, mutta Hän on puhumassa tässä seitsemännen enkelin äänestä. Enkeli 
merkitsee sanansaattajaa. Jokainen tietää sen. Ja hän on seurakunta-ajanjakson sanansaattaja. 

Mutta seitsemännen enkelin äänen päivinä, kun hänen äänensä alkaa kuulua, Jumalan 
salaisuus (Seitsemän Sinettiä, kaikki salaisuudet) tulevat täyttymään, niin kuin hän on 
ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. 

201 Koko salaisuus on paljastettu. Se on tuon enkelin palvelustehtävä. Katsokaahan, se on niin 
yksinkertaista, että ihmiset vain menevät sen ylitse. Mutta tässä se tulee olemaan kaikkialla 
täydellisesti vahvistettu. Se tulee olemaan täydellisesti vahvistettu. Jokainen, joka haluaa nähdä 
sen, voi nähdä sen. Se on totta. Mutta nuo...  
202 Jeesus sanoi, kun Hän tuli: “Teillä on silmät, ettekä te voi nähdä. Jesaja sanoi, että te 

tekisitte niin. Teillä on korvat, ettekä te voi kuulla.” Niinpä me näemme, että... 
203 Pelästyin, kun katsoin tuota kelloa ja ajattelin sen olevan kymmenen. Mutta se ei vielä ole 

edes yhdeksää. Hyvä on. No niin, ottakaamme se nyt! Huomatkaa. Minä rakastan tätä.  
204 Toiset olivat uskonpuhdistajia, ja koska he olivat suuria jumalanmiehiä, he näkivät päivän 

tarpeen ja toivat esiin uskonpuhdistuksen.  
205 Mutta Ilmestyskirja 10 sanoi, että hänen Sanomansa tuli paljastaa eikä uudistaa, paljastaa 

salaisuudet. Paljastaa salaisuudet! Kyseessä on Sana miehessä. Hebrealaiskirje neljä sanoo, että 
“Jumalan Sana on terävämpi kuin kaksiteräinen miekka ja lävistää jopa luut ja on sydämen 
salaisuuksien paljastaja.” Tämä mies ei ole uskonpuhdistaja, hän on paljastaja. Minkä 
paljastaja? Jumalan salaisuuksien. Kun seurakunta on saanut sen kaiken sidotuksi yhteen, hän 
on astuva esiin Jumalan Sanan kanssa ja paljastava tuon asian.  
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206 Koska hän on asettava ennalleen lasten uskon takaisin isien puoleen. Seitsemäs Enkeli 
asettaa ennalleen alkuperäisen Raamatun uskon. Oi, kuinka minä rakastankaan tätä! Kaikki 
nämä Sinettien salaisuudet, joita uskonpuhdistajat eivät koskaan täysin ymmärtäneet! No niin, 
katsokaapa hetkisen Malakia neljää. Merkitkää se muistiin. Hän on profeetta ja palauttaa 
ennalleen alkuperäisen isien uskon. Me odotamme nyt tuon henkilön ilmestymistä näyttämölle. 
Hän tulee olemaan niin nöyrä, että kymmenet ja kymmenet miljoonat tulevat... No niin, siellä 
tulee olemaan vain pieni ryhmä, joka tulee ymmärtämään sen. 
207 Muistakaa, tuona päivänä, jolloin Johanneksen olisi pitänyt tulla, oli profetoitu, että 

sanansaattaja tulisi ennen Kristusta, huutavan ääni erämaassa. Myös Malakia näki hänet. 
Katsokaahan, Malakian kolmas luku on Elian tulemus, jonka tuli edeltää Kristuksen tulemusta.  
208 Te sanotte: “Enpä tiedä, veli Branham. Minusta se on neljäs luku.” Suokaa anteeksi.  
209 Jeesus sanoi että se oli kolmas luku. Ottakaa nyt Pyhä… Ottakaa Matteuksen yhdestoista 

luku ja kuudes jae. Uskon, että se on yhdennentoista luvun kuudes jae, neljäs, viides tai kuudes, 
jossakin siellä. Hän sanoi: “Jos te voitte vastaanottaa sen”, kun Hän oli puhumassa 
Johanneksesta, “tämä on hän, josta on puhuttu ja sanottu: ‘Minä tulen lähettämään 
sanansaattajani kasvojeni edellä.’” Lukekaa nyt Malakia kolme. Jotkut heistä yrittävät soveltaa 
sitä Malakia neljään. Ei! Se ei ole se!  
210 Pankaa merkille Malakia neljä. Niin pian kuin tuo sanansaattaja on tullut, maailma poltetaan 

täydellisesti, ja vanhurskaat kävelevät Tuhatvuotisvaltakunnassa heidän tuhkiensa päällä. Niinpä 
te näette, että jos te sovellatte sen Johannekseen, silloin Raamattu sanoo jotakin, mikä ei ollut 
niin. Meillä on ollut aikaa kaksituhatta vuotta, eikä maailmaa vielä ole poltettu, eivätkä 
ainoastaan vanhurskaat elä siinä. Niinpä sen täytyy olla tulevaisuudessa. Oi! [Veli Branham lyö 
kätensä yhteen.] 
211 Jos menette tänne Ilmestyskirjaan ja näette, mitä tuon sanansaattajan tämän ajanjakson 

lopulla pitäisi tehdä, silloin te tulette näkemään, mitä se on. Hänen täytyy olla profeetta. Hänen 
täytyy ottaa kiinni näistä päistä, joita nämä uskonpuhdistajat eivät nähneet, ja tuoda ne sisälle. 
212 Kuinka voitaisiin Matteus 28:19 verrata Apostolien tekojen 2:38 kanssa ilman hengellistä 

ilmestystä Jumalalta? Kuinka voivat nämä ihmiset sanoa, että ihmeiden päivät ovat ohitse, ja 
edelleen sillä tavalla? Heillä ei ole Jumalalta ilmestystä, joka on ainoa tapa miten se koskaan 
voidaan tietää, tietää onko se oikein tai väärin. Ymmärrättekö? Mutta he ovat tulleet 
seminaarien kautta... Toivon, että meillä olisi aikaa mennä siihen.  
213 Haluan kiirehtiä, koska en halua pitää teitä täällä viikkoa pidempään, ja tehän tiedätte, mitä 

tarkoitan, tätä, näiden Sinettien avaamista. Minulla on yksi ylimääräinen päivä ja haluan 
rukoilla sairaiden puolesta sinä päivänä, jos vain voin. 
214 Katsokaa nyt, Malakia neljä, hän on profeetta ja asettaa ennalleen alkuperäisen isien uskon.  
215 Lopun aikana, kun ahdistuksen aika tulee… Tässä on nyt eräs pikku asia, jossa tulemme 

menemään taaksepäin hetkeksi. Ne koskevat Danielin seitsemännen kymmenennen viikon 
loppupuolta, kolmea ja puolta vuotta. Kuinka monet muistavat sen seurakunta-ajanjaksoista? 
[Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Oli määrätty seitsemänkymmentä viikkoa. Katsokaa, kuinka 
täydellistä se oli. Sitten Messias tulisi ja viimeisen viikon keskellä Hänet tapettaisiin uhrina, ja 
päivittäinen uhri tultaisiin lakkauttamaan. Sitten siellä yhä odottaa kolme ja puoli vuotta 
Messiaanista oppia varten juutalaisille.  
216 Ja Jumala ei koskaan toimi juutalaisten ja pakanain kanssa samanaikaisesti. Hän toimii 

Israelin kanssa kansana, pakanain kanssa yksilöinä. Hän ei ota pakanoita Morsiameksensa, vaan 
Hän ottaa ihmisiä pakanoista. No niin. Hän toimii Israelin kanssa kansana. Ja siellä se on juuri 
nyt kansana. 
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217 Sain kirjeen tänään Paul, Paul Boydilta. Ja hän sanoi siinä: “Veli Branham, kuinka totta 
onkaan, että näillä juutalaisilla on yhä jotenkin erikoinen tunne pakanoita kohtaan huolimatta 
siitä, mitä on tapahtunut.” Varmasti heillä on. Heillä tuleekin olla. 
218 Kun Martin Luther antoi tuon julistuksen, että kaikki juutalaiset tulisi ajaa pois ja heidän 

rakennuksensa polttaa maahan, koska he olivat antikristus. Näettekö? Martin Luther itse antoi 
tuon lausunnon kirjoituksissaan. No niin, Hitler vain täytti sen, mitä Martin Luther oli sanonut. 
Miksi Martin Luther sanoi sen? Koska hän oli uskonpuhdistaja eikä profeetta.  
219 Jumala sanoi: “Profeettani siunasi Israelia.” Hän sanoi: “Jokainen, joka siunaa sinua, on 

oleva siunattu, ja joka kiroaa sinua, tulee olemaan kirottu.” Kuinka voisi yksi profeetta seistä ja 
kieltää sitä, mitä toinen profeetta on sanonut? Hän ei voi tehdä sitä. Sen täytyy olla 
sopusoinnussa.  
220 Mutta se on syy siihen, että te luokittelette… Katsokaahan Saksan oletetaan olevan 

kristillinen kansakunta, mutta kuinka he kohtelivatkaan Israelia. Heillä yhä on kaunaa heitä 
kohtaan, ettekä te voi syyttää heitä. Mutta muistakaa vain, jos täällä istuu yhtään juutalaista, 
älkää huolehtiko, teidän päivänne on tulossa! Jumala ei voi koskaan unohtaa heitä. Heidät 
sokaistiin meidän tähtemme. 
221 Te tiedätte, Hän sanoi profeetalle, Hän… Profeetta huusi ja sanoi: “Tuletko Sinä 

unohtamaan Israelin?” 
222 Hän sanoi: “Ota mittakeppi ja mittaa, kuinka korkea on taivas? Kuinka syvä on meri?” 

Hän sanoi: “En voi mitata sitä.”  
223 Jumala sanoi: “Minä en voi milloinkaan unohtaa Israelia.” Se on Hänen kansansa, Hänen 

palvelijansa.  
224 Ja pakanoista on otettu vain muutamia Hänen Morsiantaan varten. Tarkalleen oikein! Se on 

Morsian. 
225 Nyt nämä seitsemänkymmentä viikkoa oli määrätty. Ja tapahtui aivan täydellisesti niin kuin 

Daniel oli sanonut, että Messias tulisi, ja Hänet tapettaisiin keskellä viikkoa. Jeesus profetoi 
kolme ja puoli vuotta. Sitten keskellä tätä Danielin viimeistä viikkoa Hänet tapettiin. Mutta nyt 
loppuosa tuosta viikosta on oleva ahdistuksen aika, jossa pakanaseurakunta on. Oi, tämä on 
valtavaa! Älkää nyt kadottako sitä.. Morsian menee sisälle Yljän kanssa, sitten 
Tuhatvuotisvaltakunnan jälkeen, hän kävelee pahojen tuhkien päällä. 
226 Sallikaa minun tässä näyttää teille jotakin. Kun se on juuri nyt meidän mielessämme, niin 

näyttäkäämme teille, mitä Raamattu sanoo. Emmekä me voi kieltää, etteikö tämä olisi Jumalan 
Sana. Jos teemme sen, silloin me olemme jumalankieltäjiä. Katsokaahan, meidän täytyy uskoa 
se. Te sanotte: “Minä en ymmärrä sitä.” En myöskään minä, mutta odotan Hänen paljastavan 
sen Katsokaahan. 

Sillä, katso, päivä tulee, joka on palava kuin pätsi, ja kaikki ylpeät (kuten 
amerikkalaiset ja niin edelleen) kyllä… ja kaikki, jotka tekevät pahoin, ovat oleva 
oljenkorsia, (Se tulee palamaan) ja päivä, joka tulee, on polttava heidät, sanoo 
sotajoukkojen HERRA, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa. 

227 Kuinka teillä sitten voisi olla iankaikkista helvettiä? Katsokaahan, viimeisinä päivinä nämä 
asiat tulevat paljastetuiksi. Raamatussa ei ole yhtään paikkaa, missä sanottaisiin, että helvetti on 
Iankaikkinen. Voidaksenne olla iankaikkinen helvetissä, teillä täytyisi olla iankaikkinen Elämä. 
On vain yksi muoto iankaikkista Elämää, ja se on se, minkä puolesta me ponnistelemme. 
Kaikella, millä oli alku, täytyy olla loppu. Helvetti luotiin perkelettä ja hänen enkeleitään 
varten, ja se tulee olemaan poltettu ja poistettu. Niin se on. Näettekö? Mutta kun se tapahtuu, se 
ei jätä heistä juurta eikä oksaa.  
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Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on vanhurskauden aurinko nouseva 
parantuminen siivissänsä, ja te menette eteenpäin ja kasvatte kuin syöttövasikat. 

Ja te olette polkeva jalkoihinne, sillä he ovat oleva tuhkaa teidän jalkapohjienne alla 
päivänä, jona minä olen tekevä tämän, sanoo sotajoukkojen HERRA. 

228 Missä tulevat pahat olemaan ahdistuksenajan jälkeen? Tuhkana! 

Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä annoin hänelle Hoorebilla 
koko Israelia varten asetuksineen ja tuomioineen.  

Katso, minä tulen lähettämään teille profeetta Elian ennen suuren ja kauhistuttavan 
Herran päivän tulemista. 

229 Aamen! Tässä Vanha Testamentti sulkeutuu sillä tavalla, ja tässä Uusi Testamentti 
sulkeutuu aivan samalla tavalla. Kuinka te voisitte estää sen tulon? Katsokaa nyt: “Minä tulen 
lähettämään teille profeetta Elian ennen tuon päivän tulemista.” 

Ja hän on kääntävä isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä 
puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata kirouksella. (Uh!) 

230 Siinä se on teille. Se on Herran Sana. Hän lupasi sen. Sen täytyy tulla. Ja nyt, jos te haluatte 
panna merkille, kuinka tämä tapahtuu. Jumala tekee sen kauniisti. Morsian menee eteenpäin 
Yljän kanssa, ja sen jälkeen pahat poltetaan sammumattomalla tulella. Ja sen jälkeen kun 
maailma on puhdistettu, tuottaa itsensä uudelleen. Kaiken täytyy tehdä se, mennä tuon 
puhdistamisvaiheen lävitse.  
231 Tulivuoret tulevat purkautumaan tuon suuren viimeisen kerran, maa työntää esiin hehkuvan 

laavan, ja kaikki nämä synnin likakaivot ja kaikki maan päällä tulee sulamaan olemattomiin. Se 
tulee palamaan niin tulisella kuumuudella, että se tulee olemaan niin kuin tuo valkaisuaine, joka 
muuttaa mustepisaran värin sen alkuperäiseen tilaan. Jumalalta tuleva tuli on oleva niin kuuma, 
että se tulee muuttamaan kaikki saastaiset asiat alkuperäiseen tilaansa, kun Saatana ja kaikki 
synti ja kaikki on poltettu. Ja maa on tuleva esiin yhtä kauniina kuin mitä se oli Eedenin 
Puutarhassa. Niin se on. Oi, tuo suuri hetki on aivan edessämme. 
232 Tuon ahdistuksenajan aikana. Tässä on se, minkä haluan teidän nyt huomaavan. Eräs pieniä 

asia, jonka haluan sanoa tässä. Tämän ahdistuksenajan kuluessa, sen jälkeen, kun Morsian on 
kutsuttu ulos, ja seurakunta menee ahdistuksenajan lävitse, tulevat nuo kaksi Ilmestyskirjan 
yhdennentoista luvun todistajaa kutsumaan nuo sata neljäkymmentäneljätuhatta. Katsokaa nyt, 
he tulevat säkkipukuihin puettuina profetoimaan tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää. 
233 No niin, me tiedämme, että meidän roomalaisessa kalenterissamme on joskus 

kaksikymmentäkahdeksan ja kolmekymmentä ja kolmekymmentäyksi päivää kuussa, mutta 
todellisessa kalenterissa niitä on kolmekymmentä. Oikein! Ja ottakaa sitten tuo tuhat kaksisataa 
kuusikymmentä päivää ja jakakaa se kolmellakymmenellä ja katsokaa, mitä te saatte. Tarkalleen 
kolme ja puoli vuotta. Se on aika, joka on varattu messiaanisen sanomalle, joka tullaan 
saarnaamaan Israelille, kuten siellä aikaisemmin. Kun Hän palaa takaisin ja tekee itsenä 
tunnetuksi symbolin muodossa, kun Hän tulee... 
234 Kun Joosef vietiin Egyptiin veljiensä hylkäämänä, ja hän oli hengellinen mies. Hän pystyi 

näkemään näkyjä ja tulkitsemaan unia, ja koska hän teki niin, he panivat hänet kuoppaan ja 
myivät hänet melkein kolmestakymmenestä hopearahasta. Hän kuvasi tarkalleen Kristusta, 
koska Kristuksen Henki oli hänessä.  
235 Huomatkaa sitten, mitä tapahtui. Hänet pantiin vankilaan, ja yksi mies pelastui, ja toinen 

tuli kadotetuksi, tarkalleen samalla tavoin kun Jeesus oli vangittuna ristillä. Yksi pahantekijä 
pelastui, ja toinen tuli kadotetuksi. Tarkalleen! 
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236 Hänet heitettiin hautaan ja oletettiin kuolleeksi, hänet nostettiin ylös ja korotettiin faaraon 
oikealle kädelle, niin ettei kukaan voinut tavata faaraota tapaamatta ensin Joosefia. Jeesus istuu 
Jumalan oikealla kädellä, eikä kukaan voi tulla Isän luo paitsi Pojan kautta! 
237 Ja huomatkaa, joka kerta, kun Joosef lähti paikaltansa valtaistuimen oikealta kädeltä. Mitä? 

Kunnia! Siellä istui Joosef faaraon oikealla kädellä. Ja kun Joosef nousi jättääkseen 
valtaistuimen, pasuuna soi. “Notkistakaa polvenne, jokainen! Joosef on tulossa!” 
238 Ja kun Karitsa jättää Valtaistuimen, ja Hänen päivänsä välittäjänä ovat lopussa, kun Hän 

jättää Valtaistuimen siellä ylhäällä ja ottaa tuon Lunastuksen Kirjan ja astuu esiin, silloin 
jokainen polvi tulee notkistumaan! Siellä Hän on! Huomatkaa. 
239 Ja kun Joosef oli tullut veljiensä hylkäämäksi, hänelle annettiin pakanavaimo. Faarao antoi 

hänelle pakanavaimon, ja hänelle syntyi pakanalapsia, puoliksi pakanoita ja puoliksi juutalaisia. 
Siinä myös tuodaan esiin suuri symboli, kun Jaakob siunasi heidät, kun Efraim oli toisella ja 
Manasse toisella puolella. Hän risti kätensä ja antoi nuoremmalle lapselle siunauksen, ja nuo 
kaksi lasta lisättiin kahteentoista sukukuntaan, joita oli vain kymmenen tuohon aikaan. Ja kun 
Jaakob itse siunasi heidät, siellä seisoi Joosef, hänen profeetta-poikansa, joka sanoi: “Isä, sinä 
olet tehnyt väärin. Sinä panit oikean käden siunauksen nuoremman lapsen päälle, vaikka se olisi 
kuulunut vanhemmalle.” 
240 Hän sanoi. “Minä tiedän, että käteni ovat ristissä, mutta Jumala on pannut ne ristiin.” Miksi? 

Israel, jolla oli oikeus olla Morsian, hylkäsi ja myi esikoisoikeutensa, joka meni vanhemmalta 
pojalta, Israelilta, nuorimmalle, pakanoille, ja siellä siunaukset menivät ristin kautta heille. 
241 Mutta huomatkaa, sen jälkeen kun kaikki… Hän oli ottanut morsiamensa. Mutta nuo pojat 

tulivat ostamaan ruokaa…  
242 Oi, se on niin kaunis kuva. Olen mennyt pois tästä Sinetistä, mutta minun yksinkertaisesti 

täytyy sanoa se, koska uskon, että te tulette silloin saamaan siitä paremman kuvan. Huomatkaa.  
243 Kun he tulivat ostamaan ruokaa, Joosef heti tunsi heidät. Ja Joosef oli menestymisen poika. 

Ei ollut väliä sillä, minne hän meni, hän aina menestyi.  
244 Odottakaa vain, kunnes Hän tulee jälleen maan päälle, odottakaa, kunnes meidän 

Joosefimme tulee. Erämaa on kukkiva kuin ruusu, ja Vanhurskauden Aurinko on nouseva 
parantuminen siivissänsä. Oi! Kaikki nuo kaktukset Arizonan ympäristössä tulevat avautumaan 
kauniiksi puiksi. Se tulee olemaan kaunista. 
245 Huomatkaa, tässä hän tulee ja tekee pienen kepposen veljillensä. Hän kysyy: “Onko isänne 

vielä elossa?” Näettekö? Hän halusi tietää, vieläkö tuon pojan isä eli. Hän vastasi: “Kyllä.” Hän 
tiesi, että se oli hänen veljensä. Mutta panitteko merkille, kun hän oli valmis paljastamaan 
itsensä veljilleen?  
246 Ja hän löysi pienen Benjaminin, joka oli syntynyt hänen poissa ollessaan. Ja se edustaa näitä 

juutalaisia, noita sataa neljääkymmentä neljäätuhatta, jotka juuri nyt ovat kokoontumassa sinne, 
sen jälkeen kun Hän on ollut poissa. Ja kun Hän palaa takaisin... Katsoessaan Benjaminia hänen 
sydämensä oli murtumaisillaan.  
247 Ja muistakaa, he eivät tienneet, että hän osasi puhua hepreaa. Hän käytti tulkkia. Hän toimi 

kuin olisi ollut egyptiläinen. Näettekö? Ja sitten kun hän halusi tehdä itsensä tunnetuksi, hän piti 
katseensa pienessä Benjaminissa. Ja muistakaa, hän lähetti vaimonsa pois! Hänen vaimonsa oli 
palatsissa, kun hän teki itsensä tunnetuksi veljillensä.  
248 Ja Pakanamorsian, vaimo, sen jälkeen kun Hänen omansa hylkäsivät Jeesuksen, Hän on 

ottanut Pakanamorsiamen ja on vievä hänet täältä Palatsiin. Isänsä kotiin Kirkkaudessa 
hääateriaa varten, ja sitten Hän on livahtava takaisin alas ja tekevä itsensä tunnetuksi veljillensä. 
noille sadalle neljällekymmenelle neljälletuhannelle.  
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249 Siellä Hän seisoo! Ja muistakaa, katsokaa kuinka täydellisiä esikuvat ovat. Ja kun hän tuli 
heidän luokseen ja katseli heitä, he alkoivat puhua. He sanoivat: “No niin Ruuben, sinä tiedät, 
että me joudumme nyt maksamaan, koska tiedätkö, mitä me teimme? Me pudotimme tuon pojan 
silloin kuoppaan eikä meidän olisi tullut myydä veljeämme.” Ja heidän veljensä seisoi siellä, tuo 
mahtava ruhtinas, eivätkä he tienneet sitä. 
250 Siitä syystä Israel ei voi ymmärtää Häntä tänään. Heidän ei ole vielä aika tietää sitä.  
251 Ja sitten hän, he luulivat, ettei hän osannut hepreaa, mutta hän kuunteli heitä. He sanoivat: 

“Nyt meille tullaan kostamaan.” Ja Joosef, kun hän katsoi heitä, hän e kestänyt sitä pidempään.  
252 Ja muistakaa, hänen vaimonsa ja lapsensa olivat tuona hetkenä palatsissa. Pyhät ovat silloin 

menneet pois paikalta. 
253 Ja hän sanoi: “Minä olen Joosef, teidän veljenne.” Ja hän juoksi pienen Benjaminin luo, 

lankesi hänen kaulaansa ja alkoi itkeä. Ja hän teki itsensä tunnetuksi heille. 
254 Sitten he sanoivat: “Nyt me tiedämme, että meille tullaan kostamaan, sillä me myimme 

hänet. Juuri me myimme hänet. Juuri me yritimme tappaa hänet. Nyt me tiedämme, että hän 
tulee tappamaan meidät.” 
255 Hän sanoi: “Ei, älkää olko vihaisia itsellenne, te vain teitte sen pelastaaksenne elämän. Siksi 

Jumala lähetti minut tänne.”  
256 Ja kun Hän tekee itsensä tunnetuksi, Raamattu sanoo… niin kuin me siihen pian tulemme. 

Kun Hän tekee itsensä siellä tunnetuksi noille  sadalle neljällekymmenelle neljälletuhannelle, 
tuolle tämän päivän pienelle Benjaminille, tuolle juutalaisten jäännökselle siellä, kun Hän tekee 
itsensä tunnetuksi heille, he tulevat sanomaan: “Missä Sinä olet saanut nuo arvet? Mitä ne 
tekevät käsissäsi? 
257 Hän sanoo: “Oi, sain ne ystävieni talossa.” Näettekö? Oi, silloin he käsittävät tappaneensa 

Messiaan. Mutta mitä Hän on sanova? Samalla tavoin kuin Joosefkin: “Te teitte sen 
pelastaaksenne elämän. Älkää olko vihaisia itsellenne.” Sillä pakanoita ei olisi voitu tuoda 
sisälle, ellei juutalaisia olisi sokaistu. Niinpä niiden asioiden kautta, joita he tekivät, Hän pelasti 
seurakunnan elämän. Siinä se on teille. Siitä syystä he eivät vielä tänäänkään voi ymmärtää sitä, 
ei ole vielä sen aika.  
258 Samoin emme mekään voi ymmärtää näitä asioita, ennen kuin tulee aika ymmärtää ne. Oi, 

Ilmestyskirjan Seitsemän Ukkosenjylinää. Voikoon Hän näyttää Morsiamelle, miten 
valmistautua tuota suurta muuttumisuskoa varten!  
259 Kiirehtikäämme nyt, koska meillä ei ole enää kuin noin viisitoista tai kaksikymmentä 

minuuttia jäljellä. 
260 No niin, mitä tämä valkoinen hevonen merkitsee? Sallikaa minun lukea tämä. Olen mennyt 

niin kauas pois siitä. Suokaa minulle anteeksi, että olen mennyt pois aiheestani, mutta luen sen 
uudestaan, nämä kaksi jaetta. 

Ja minä näin, kun Karitsa avasi yhden sineteistä, ja minä kuulin kuin ukkosen jyrinän, 
kun yksi niistä neljästä olennosta sanoi: Tule ja katso. 

Ja minä näin: ja katso valkoinen hevonen, ja hänellä, joka istui sen selässä, oli jousi.  
261 Me menemme nyt toiseen jakeeseen.  

Ja hänelle annettiin kruunu (silloin hänellä ei vielä ollut sitä), ja hän lähti valloittaen 
ja valloittamaan.  

262 Siinä kaikki siitä. Se on sinetti. Etsikäämme nyt nämä symbolit.  
263 Me näimme jo, mitä ukkosenjyrinä merkitsi. Se oli täydellistä, ja me tiedämme sen. Tuo 

Ukkosenjyrinä oli Jumalan Ääni, kun Sinetti avautui. 
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264 Mitä nyt tämä valkoinen hevonen merkitsee? No niin, tässä sen ilmestys tulee. Olen tästä 
aivan yhtä ehdottoman varma, kuin tiedän seisovani täällä ja tiedän sen, että tämä on Sana.  
265 Olen lukenut jokaisen sitä koskevan kirjan, jonka olen voinut löytää. Viimeksi kun yritin 

mennä sen lävitse opettaakseni sitä noin kolmekymmentä vuotta sitten, minä otin tuon kirjan... 
Joku oli sanonut minulle, että adventisteilla oli enemmän valoa Kristuksen toisesta tulemuksesta 
kuin kenelläkään, jonka he tunsivat, joten etsin joitain heidän hyviä kirjojaan lukeakseni ne. 
Minulla on Smithin kirja Danielin ilmestys. Hän sanoi, että tämä valkoinen hevonen, joka lähti 
ja oli valkoinen, symbolisoi valloittajaa. Ja tässä valloittamisessa... Monet teistä 
adventistiveljistä täällä tiedätte tuon kirjan. Myös monet muutkin teistä olette lukeneet sen. Luin 
kaksi muutakin kirjaa, ja nuo molemmat miehet olivat samaa mieltä siitä, että se oli oikein. 
[Veli Branham koputtaa saarnastuolia viisi kertaa.] He olivat hienoja opettajia, ja heidän 
arvellaan olevan eräitä parhaista niistä, joilla on paras valo. Niinpä ajattelin: “Hyvä on, jos en 
tiedä sitä, tulen sanomaan vain sen, mitä he ovat sanoneet, ja yritän opettaa vain heidän 
tavallaan.”  
266 He antoivat oikein hyvän selityksen siitä, mitä se todella merkitsi. Ja hän sanoi: “Tässä on 

nyt valkoinen hevonen, ja valkoinen hevonen merkitsee voimaa, hyökkääjää.” Ja hän sanoi: 
“Tuo mies, joka istui valkoisen hevosen selässä, oli pyhä Henki, joka lähti alkuaikana ja valloitti 
tuon ajanjakson Jumalan Valtakunnalle. Hänellä oli kädessänsä jousi, joka merkitsi sitä, että hän 
ampui Jumalan rakkauden nuolia ihmisten sydämiin kuin Cupid [roomalainen jumala.] ja hän 
valloitti. 
267 No niin, se kuulostaa oikein hyvältä, mutta se ei ole Totuus. Ei, se ei ole sitä. Valkoinen 

merkitsee vanhurskautta. Me käsitämme sen. Valkoinen merkitsee vanhurskautta. Ja nuo 
opettajat opettivat, että se oli Pyhä Henki, joka valloitti ensimmäisen ajanjakson. Mutta minun 
ilmestykseni siitä Pyhän Hengen mukaan ei ole sillä tavalla. 
268 Minun ilmestykseni Pyhän Hengen mukaan on: Kristus ja Pyhä Henki ovat yksi ja sama 

Persoona, ainoastaan eri muodossa. Niinpä, tässä seisoo Kristus, Karitsa. Me tiedämme, että 
Hän oli Karitsa. Hän seisoo tässä Kirja kädessänsä, ja tässä lähtee valkoisella hevosella 
ratsastaja. Näettekö? Niinpä se ei ollut Pyhä Henki. 
269 No niin, se on yksi noista viimeisten päivien salaisuuksista, kuinka Kristus voi olla kolme 

persoonaa yhdessä. Se ei ole kolme eri henkilöä: Isä. Poika, ja Pyhä Henki, jotka olisivat kolme 
jumalaa, niin kuin kolminaisuususkoiset yrittävät sanoa meille, että niin on. Se on tuon saman 
Persoonan kolme ilmenemismuotoa, tai te voisitte kutsua sitä kolmeksi tehtäväksi [viraksi]. Jos 
te puhutte saarnaajille, te ette halua käyttää sanaa virka, koska satuin juuri ajattelemaan, että 
olen ääninauhalla. Tietenkään Kristus ei voinut sanoa: “Minä tulen rukoilemaan “virkaani”, ja 
Hän tulee lähettämään teille toisen “viran”. Me tiedämme sen. Mutta jos haluatte kutsua sitä 
kolmeksi samalle Jumalalle kuuluvaksi ominaisuudeksi, ei kolmeksi jumalaksi, vaan kolmeksi 
saman Jumalan ominaisuudeksi.  
270 Ja kuinka voisi Kristus olla siellä valloittamassa valkoisella hevosella ja seistä tässä Kirja 

kädessänsä? Niin ei ole. Se ei ole Kristus. 
271 Huomatkaa nyt, Pyhä Henki (ilmestyksessä) ja Kristus, se on, Pyhä Henki on Kristus 

toisessa muodossa. Oikein.  
272 Huomatkaa, Karitsa avasi Kirjan, ja Karitsa on Kristus, ja sen jälkeen Kristusta ei enää 

nähdä. Vasta Ilmestyskirjan 19. luvussa nähdään Hänen tulevan valkoisella hevosella.  
273 Jos te haluatte lukea sen, menkäämme Ilmestyskirja 19:11-16. Lukekaamme se nopeasti, 

kun meillä vielä on aikaa. Toivon, että se tekee teille asiasta hieman helpomman. Alkaen 
yhdennestätoista jakeesta ja luemme myös kuudennentoista. 
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Ja minä näin taivaan avattuna, ja katso valkoinen hevonen, (ei maan päällä, 
Taivaassa) ja hän, joka istui sen selässä, oli nimeltään Uskollinen ja Tosi, ja hän 
tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. 

Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua 
(katsokaa noita diadeemia), ja hänessä oli kirjoitettuna nimi, jota kukaan ihminen ei 
tiennyt kuin hän itse. 

274 Toivoisin voivani pysähtyä siinä hetkeksi. [Veli Branham kopauttaa saarnastuolia kerran ja 
lopettaa.] Oi! Minulla on siitä hyvä ajatus, mutta… Ehkä voisin, jos te… [Seurakunta sanoo: 
“Jatka.”] 
275 Näettekö, kukaan ei tiedä sitä. Oletteko koskaan tienneet, ettei tuo nimi Jehova ole oikein? 

Jokainen tietää sen. Tohtori Vayle, sinä tiedät, että se on totta. Kääntäjät eivät ole koskaan 
osanneet kääntää sitä. Se tavataan J-u-h-v... J-v-h-u, tarkoitan, että se ei ole Jehova. He eivät 
tienneet sitä. He eivät tiedä, mitä se on. ne Kutsuivat sitä “Jehova”, mutta se ei ollut Hänen 
Nimensä.  
276 Katsokaahan. Joka kerta, kun jokin voitto on saavutettu, tai jotakin tapahtuu, nimi 

muutetaan. 
277 Katsokaa sitä Abrahamin päivinä. Hän oli ensin Abram. eikä hän voinut saada tuota lasta, 

ennen kuin hänen nimensä oli muutettu Abrahamiksi. Ja S- a-a-r-a-i:n kohtu oli kuollut siihen 
asti, kunnes hänen nimensä oli muutettu S-a-a-r-a’ksi. 
278 Jaakob merkitsee “syrjäyttäjää, petturia”, ja sellainen hän oli. Hän puki ylleen 

lampaannahan pettääkseen profeetta-isänsä ja saadakseen esikoisoikeuden. Hän pani pilkullisia 
poppelikeppejä veteen pelästyttäen karjan, kun ne astuivat, saadakseen pilkullista karjaa ja 
lampaita. Hän ei ollut mitään muuta kuin pettäjä.  
279 Mutta yhtenä yönä hän sai kiinni jostakin todellisesta. Ja hän tiesi, että se oli todellista, ja 

hän pysyi sen kanssa ja piti siitä kiinni, kunnes oli voittanut ja hänen nimensä muutettiin 
Israeliksi, joka merkitsee “ruhtinas voiman kanssa Jumalan edessä”.  
280 Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] Jokainen voittaja! 
281 Simon oli kalastaja, mutta kun hänen uskonsa sai otteen, ja hän tiesi, että Jeesus oli Messias, 

kun Hän kertoi hänelle, mikä hänen nimensä oli, ja mikä hänen isänsä nimi oli. Hän oli voittaja 
ja hänen nimensä muutettiin Simonista Pietariksi. 
282 Saul, hyvä nimi. Saul oli erään kerran Israelin kuningas, mutta Saul ei sopinut apostolille. 

Se saattoi sopia kuninkaalle, mutta ei apostolille. Niinpä mistä mihin Jeesus muutti hänen 
nimensä? Saulista Pauliksi [Sauluksesta Paavaliksi]. 

Katsokaa Ukkosenjylinän poikia ja niin edelleen. 
283 Ja Jeesus, Hänen Nimensä maan päällä oli “Lunastaja”, Jeesus. Kun Hän oli maan päällä, 

Hän oli Lunastaja, se on totta. Mutta kun Hän oli valloittanut kuoleman ja helvetin ja voittanut 
ne ja noussut ylös korkeuteen, Hän sai uuden nimen. Siksi he huutavat sillä tavalla kuin tekevät 
eivätkä saa mitään.  
284 Se tullaan paljastamaan Ukkosenjylinöissä. Uh-huh! Näettekö? Pankaa merkille tuo 

salaisuus. Hän tulee ratsastaen... Täytyy olla jotakin, joka muuttaa tämän Seurakunnan, te 
tiedätte sen. On pakko olla jotakin! Huomatkaa! Kukaan ihminen ei tiennyt sitä, paitsi Hän itse. 
No niin, pankaa merkille, kukaan ihminen ei tiennyt sitä, paitsi Hän itse. 

Ja hän oli vaatetettu vereen kastetulla vaipalla, ja hänen nimensä on kutsuttu Jumalan 
Sanaksi.  

Oi, huomatkaa. 
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Ja sotajoukot, jotka olivat taivaassa, seurasivat häntä valkoisten hevosten selässä ja 
olivat vaatetettuina hienolla liinavaatteella, valkoisella ja puhtaalla. 

Ja hänen suustansa lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja, ja hän on 
hallitseva heitä rautaisella sauvalla ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan kiivauden 
ja vihan viinikuurnan. 

Ja hänellä on vaipassansa ja kupeessansa kirjoitettuna nimi: Kuningasten Kuningas, 
ja Herrojen Herra. 

285 Siellä tulee Messias! Siellä Hän on, ei tämä mies, joka oli täällä aikaisemmin hevosen 
selässä. Tarkatkaa eroa. Tässä Hän seisoo tuo Kirja kädessänsä! Lunastuksen työ on juuri... Hän 
ei ole vielä ottanut paikkaansa! Niinpä, se ei ollut Kristus, Pyhä Henki, joka lähti.  
286 En ollakseni eri mieltä noiden suurten miesten kanssa. Ei. Niin minä en tee. Minä en 

haluaisi tehdä niin, mutta tässä on se, millainen on minun ilmestykseni siitä. Jos teillä on jotain 
erilaista, niin se kyllä sopii, mutta minulle se ei sovellu. Minä uskon sen tällä tavalla. 
287 Huomatkaa nyt. Kristusta ei siellä enää nähdä tuosta ajasta alkaen. Mutta Hän on valkoisen 

hevosen selässä. Niinpä, jos tämä kaveri tässä ratsastaa valkoisella hevosella, silloin hän on vain 
Kristuksen jäljittelijä. Käsitittekö te sitä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 
288 Huomatkaa, tuolla ratsastajalla valkoisen hevosen selässä ei ole mitään nimeä. Hän voi 

käyttää kahta tai kolmea titteliä, mutta hänellä ei ole mitään nimeä.  
289 Mutta Kristuksella on Nimi! Mikä se on? Jumalan Sana! “Alussa oli Sana, ja Sana oli 

Jumalan kanssa, ja Sana oli Jumala.” Ja Sana on tehty lihaksi. Tällä ratsastajalla ei ole mitään 
nimeä, mutta Kristusta on kutsuttu Jumalan Sanaksi. Se Hän on. Häntä kutsutaan sellaiseksi. 
Nyt Hänellä on [eräs] Nimi, jota kukaan ihminen ei tiennyt, mutta Häntä kutsutaan “Jumalan 
Sanaksi”.  

Tätä kaveria ei kutsuta miksikään, mutta hän on valkoisen hevosen selässä. 
290 Tällä ratsastajalla ei ole lainkaan nuolia joustaan varten. Panitteko sitä merkille? Hänellä oli 

jousi, mutta ei sanottu mitään nuolista. Niinpä hänen täytyy olla hämääjä. Kyllä vaan. Hänellä 
saattaa olla paljon jylinää ilman salamointia, mutta te voitte nähdä, että Kristuksella oli sekä 
salamat että jylinä, sillä Hänen suustansa lähtee terävä kaksiteräinen miekka, ja Hän lyö sillä 
kansoja. Mutta tämä kaveri ei voi lyödä mitään, hän vaan näyttelee tekopyhän osaa. Hän lähtee 
ratsastaen valkoisella hevosella ja lähti valloittamaan. 
291 Kristuksella oli terävä miekka, ja tarkatkaa, se tulee Hänen suustansa, se on Elävä Sana! Se 

on Elävä Sana, joka on paljastettu Hänen palvelijoillensa, niin kuin silloin kun Hän sanoi 
Moosekselle: “Mene seiso siellä ja pidä tuo keppi ojennettuna ja kutsu kärpäsiä”, ja siellä oli 
kärpäsiä. Varmasti! Mitä tahansa Hän sanoi, Hän teki sen, ja se tapahtui. Hän on Elävä Sana. 
Jumala ja Hänen Sanansa ovat yksi ja sama Persoona. Jumala on Sana! 
292 Kuka sitten on tämä ensimmäisen seurakuntajakson salaperäinen ratsastaja? Kuka hän on? 

Ajatelkaamme sitä. Kuka on tämä salaperäinen ratsastaja, joka lähtee liikkeelle ensimmäisessä 
seurakunta-ajanjaksossa ja ratsastaa suoraan iankaikkisuuteen, loppuun asti? 
293 Toinen Sinetti tulee esiin ja jatkuu suoraan loppuun. Kolmas Sinetti tulee esiin ja jatkuu 

suoraan loppuun. Neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, jokainen niistä päättyy täällä lopussa. Nyt 
lopun aikana nämä Kirjat, jotka ovat olleet koko tämän ajan kierrettyinä rullalle, kaikkine niissä 
olevine salaisuuksiensa, on murretut. Sitten tulee esiin salaisuudet, jotta voisimme nähdä mitä 
ne ovat. Mutta itse asiassa ne lähtivät liikkeelle jo ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa, 
koska ensimmäinen seurakunta-ajanjakso vastaanotti Sanoman kuten tämäkin. [Veli Branham 
koputtaa saarnastuoliin kolme kertaa.] 
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294 Valkoisella hevosella ratsastaja lähti liikkeelle. Kuka hän on? Hän on mahtava 
valloittavassa voimassansa. Haluatteko minun sanovan teille, kuka hän on? Hän on antikristus. 
Juuri se hän on! Nyt, katsokaahan, jos antikristus... Jeesus sanoi, että nuo kaksi tulisivat 
olemaan niin lähellä toisiaan, kunnes se pettäisi jopa Valitutkin, Morsiamen, jos se olisi 
mahdollista. Antikristus, se on antikristuksen henki. 
295 Muistatteko seurakunta-ajanjaksoissa, kun me siellä avasimme ensimmäisen seurakunta-

ajanjakson, me totesimme, että Pyhä Henki oli erästä määrättyä asiaa vastaan, joka alkoi tuossa 
seurakunta-ajanjaksossa, ja sitä kutsuttiin “nikolaiittain teoiksi”. Muistatteko te? [Seurakunta 
sanoo: “Aamen.”] Niko merkitsee “voittaa”. Laitta merkitsee “seurakuntaa”, maallikoita. 
Nikolaiittaa, valloittaa maallikot. “Ottaa Pyhä Henki ulos seurakunnasta ja antaa se kaikki 
yhdelle pyhälle miehelle.” Antaa hänen olla kaiken sen pomo. Te menitte sen lävitse, näettekö, 
nikolaiitat. Huomasitteko, nikolaiitat oli “sanonta” yhdessä seurakunnassa, ja siitä tuli oppi 
seuraavassa seurakunta-ajanjaksossa. Tässä ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa se oli 
“pakottaminen”, ja heillä oli Nikean Neuvosto. Silloin siitä tehtiin oppi seurakunnassa. Mikä oli 
ensimmäinen asia, mikä tapahtui? Siitä tuli organisaatio! Onko se oikein? [“Aamen.”] 
296 Sanokaa minulle, mistä ensimmäinen organisoitu seurakunta tulee. Roomalaiskatolisesta 

kirkosta! Sanokaapa minulle, eikö Ilmestyskirjan 17. luvussa sanotakin, että hän oli huora, ja 
hänen tyttärensä olivat porttoja? Se on sama asia, nämä organisoituneet portot. “He ovat 
ottaneet kauhistuksen, heidän haureutensa, saastaisuuden opiksi, opettaen oppeina ihmisten 
käskyjä.” Huomatkaa nyt.  
297 Katsokaa, hän lähtee valloittamaan. Pankaa merkille, että hänellä ei ole minkäänlaista 

kruunua. Tällä valkoisella hevosella ratsastajalla, josta olen tässä puhumassa, hänellä on jousi, 
ja kruunu annettiin hänelle jälkeenpäin. Aluksi hänellä ei ollut kruunua. mutta sitten hänelle 
annettiin kruunu. Pankaa merkille, että myöhemmin hänelle annettiin kruunu. Hänellä oli niitä 
kolme, kolme yhdessä. Se oli 300 vuotta myöhemmin Nikean Kirkolliskokouksessa, kun hän, 
nikolaiittain henki, alkoi muodostaa organisaatiota ihmisten keskuuteen, ja sitten se jatkui 
edelleen ja edelleen, ja siitä tuli sanonta, ja sitten siitä tuli oppi. 
298 Te muistatte Kristuksen puhuneen siitä seurakunnalle. Hän sanoi. “Sinä vihaat näitä 

nikolaiittain tekoja, joita myös Minä vihaan.” Yrittäen valloittaa, ottaa Pyhän Hengen vain 
yhdelle pyhälle miehelle, hän pystyi antamaan anteeksi synnit ja kaiken.  
299 Ja me luimme juuri, kuinka Paavali puhui siitä. Tuo asia tapahtuisi viimeisinä päivinä, eikä 

hän voisi tulla paljastetuksi ennen kuin viimeisinä päivinä. “Sitten Hän, joka sallii, tulee 
ottamaan Jumalan Hengen sieltä pois, ja sitten hän tulee paljastamaan itsensä.” 
300 Tänään hän on valkoisen hevosen valepuvussa. Tarkatkaa, miten hän muuttuu tuosta 

valkoisesta hevosesta. Hän ei vain tule valkoiseksi hevoseksi, hän myös tulee eläimeksi 
[pedoksi], jolla on monta päätä ja sarvia. Näettehän? Valkoinen hevonen, hän on nyt pettäjä, ja 
sen takia ihmiset eivät ole tienneet sitä koko tänä aikana. He ajattelivat sitä, mutta tässä se nyt 
on. Se tulee paljastetuksi Kirjoituksella. Huomatkaa.  
301 Kun nikolaiittaismi, näettekö, antikristus, lopulta tulee lihaksi miehessä, silloin hänet 

kruunataan. Kun hän aloittaa nikolaiitaismin henkenä seurakunnassa, hän on henki. Te ette voi 
kruunata henkeä, mutta 300 vuotta myöhemmin hänestä tuli paavi! Silloin he kruunasivat hänet! 
Aluksi hänellä ei ollut minkäänlaista kruunua, mutta hän sai kruunun myöhemmin, kun tuo 
henki ruumiillistui. Hän tuli mieheksi. Nikolaiittain oppi tuli mieheksi, ja silloin he saattoivat 
kruunata hänet. He eivät voineet tehdä sitä aikaisemmin, koska hän oli vain oppi.  
302 Kunnia! Huomatkaa! Kun tämä Pyhä Henki, joka meillä on, tulee ruumiillistumaan meissä, 

kun tuo Yksi, joka nyt on keskellämme Pyhän Hengen muodossa, tulee ruumiillistumaan meissä 
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Jeesuksen Kristuksen Persoonassa, silloin me tulemme kruunaamaan Hänet Kuningasten 
Kuninkaaksi. Kyllä vaan. Näettekö? 
303 Nyt, muistakaa, suunnilleen samaan aikaan, kun Kristus tuli Valtaistuimelle, antikristus tuli 

valtaistuimelle, Juudas. Suunnilleen samaan aikaan, kun Kristus meni pois maan päältä, Juudas 
meni pois maan päältä. Suunnilleen samaan aikaan, kun Pyhä Henki tuli takaisin, antikristus tuli 
takaisin. 
304 Te tiedätte Johanneksen sanoneen täällä: “Lapsukaiset, minä en halua pitää teitä 

tietämättöminä antikristuksesta, joka on jo tullut ja työskentelee tottelemattomuuden lapsissa.” 
Tuo antikristus silloin, siellä hän oli, alkoi muodostaa nikolaiittain henkeä, muodostaa 
organisaatiota. 
305 Ei ole ihme, että olen vihannut tuota asiaa! Siinä se on teille. Se en ollut minä, se oli jotakin 

täällä sisällä. Siellä se on, se on tullut ulos. Näettekö te sitä? Se oli kaikkialla ympärilläni, enkä 
voinut nähdä sitä ennen kuin vasta nyt. Minä tiedän sen nyt. Siellä se on, tuo nikolaiittain henki, 
jota Jumala vihasi.  
306 Ja nyt tuo henki ruumiillistui, ja he kruunasivat sen. Tässä se on, juuri tässä, se, mitä 

Raamattu sanoi, että he tulisivat tekemään sen kanssa. Se on täydellistä. Ruumiillistunut, hän 
tuli mieheksi, ja sitten he kruunasivat hänet.  
307 Lukekaa, huomatkaa! Tai lukekaa, mieluimmin, kuinka Daniel sanoi, että hän tulisi 

ottamaan valtaansa kirkolliset valtakunnat. Haluaisitteko lukea sen? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Meillä on aikaa tehdä se, vai mitä? [“Aamen.”] Menkäämme hetkeksi Danielin 
kirjaan ja lukekaamme vähän; me emme enää tule olemaan kuin noin viisitoista, 
kaksikymmentä tai kolmekymmentä minuuttia. Onko hyvä?  [“Aamen.”] 
308 Ottakaamme Danielin 11. luku, ja sen 21. jae. Daniel puhuu nyt siitä, kuinka tämä mies 

tulisi ottamaan vallan. 

 Ja hänen sijaansa nousee kehno henkilö (puhutaan Roomasta), jolle he eivät anna 
kuningaskunnan kunniaa (nyt tarkatkaa), mutta hän on tuleva rauhassa ja on saava 
kuningaskunnan haltuunsa imarteluilla. 

309 Juuri tarkalleen sen, minkä Daniel sanoi tämän antikristuksen tulevan tekemään, se on 
tehnyt. Hän on sopiva ihmisten makuun. Se sopii heidän tämän päivän ruokavalioonsa 
seurakuntia varten, sillä tässä seurakunta-ajanjaksossa he eivät halua Sanaa, Kristusta, vaan he 
tahtovat kirkon. He eivät kysy teiltä, oletteko te kristitty, vaan: “Mihin seurakuntaan sinä 
kuulut?” “Mihin kirkkoon?” He eivät halua Kristusta, Sanaa. Menkää ja sanokaa heille se, mitä 
Sana sanoo, ja kuinka oikaista asiat, sitä he eivät halua. He haluavat jotakin, niin että he voivat 
elää miten he haluavat ja voivat yhä kuulua seurakuntaan ja pitää todistuksensa. Niinpä hän 
muokkaa ruokalistan heille sopivaksi. Ja muistakaa: häntä kutsuttiin Raamatussa lopussa 
“naiseksi”. Ja hän oli prostituoitu ja hänellä oli tyttäriä. Se sopii päivän makuun, siihen, mitä 
ihmiset tahtovat. Siinä se on. 
310 Jumala on luvannut sen. Sen jälkeen kun he ovat hylänneet Sanan, he tulevat kääntymään 

omiin haluihinsa. Lukekaamme jälleen Tessalonikalaiskirjeestä. Haluan teidän olevan tässä 
tarkkaavaisia hetkisen ajan. Me luimme sen hetki sitten 2. Tess. 2:9-l 1. Se sanoo, että ‘heidät, 
evättyään ja hyljättyään Totuuden, annettaisiin kelvottoman mielensä valtaan, ja he uskoisivat 
valheen ja tulisivat sen tuomitsemiksi.” Niin on Pyhä Henki sanonut. 
311 No niin, eikö seurakunnan halu tänään olekin sellainen? [Seurakunta sanoo: “Aamen.”] 

Yrittäkääpä sanoa ihmisille, että heidän pitäisi tehdä näin tai noin. He antavat teidän nopeasti 
tietää, että he ovat metodisteja, presbyteerejä ja mitä vielä, eikä heidän tarvitse soutaa teidän 
veneessänne. Näettehän? Varmasti. He tahtovat sitä.  
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312 Ja Jumala sanoi: “Jos he tahtovat sitä, Minä tulen antamaan sen heille. Ja Minä annan 
heidän itse asiassa uskoa, että se on Totuus, koska Minä tulen antamaan heille kelvottoman 
mielen, koskien Totuutta. No niin, katsokaahan, mitä Raamattu tässä myös sanoo: “Niin kuin 
Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta...” Samoin tulevat nämä kaverit viimeisinä päivinä 
tekemään, joilla on ‘kelvoton mieli, koskien Totuutta, ja jotka kääntävät meidän Jumalamme 
armon himokkuudeksi ja kieltävät Herran Jumalan.”  
313 Te näette, missä tilassa se nyt on, eivätkä vain katolilaiset vaan protestantitkin. Koko tuo 

asia, organisoitu maailma kokonaisuudessaan, se on tuo (valkoisella) hevosella ratsastaja, 
valkoisen, vanhurskaan kirkon nimen alla, näettekö, mutta se on antikristus. Sen täytyy näyttää 
samanlaiselta. Hän jopa tulee hevosen selässä samalla tavoin kuin Kristuskin. Oi, anti, niin 
lähellä, että se voisi pettää jopa Valitutkin. Tässä hän on. Hän on antikristus.  
314 Hän alkoi ratsastamisensa ensimmäisessä seurakunta-ajanjaksossa. Nyt hän ratsastaa 

eteenpäin ja eteenpäin jokaisen ajanjakson lävitse. Tarkatkaa nyt häntä. Te sanotte: “Joko siellä 
apostolien aikana?” Häntä kutsuttiin siellä nikolaiittaisuudeksi. Sitten seuraavassa seurakunta-
ajanjaksossa hänestä tuli oppi seurakunnassa. Ensin hän oli vain sanonta, sitten hänestä tuli 
oppi. 
315 Tyylikkäitä, kuuluisia ihmisiä, hienosti pukeutuneita, korkeasti koulutettuja, kiillotettuja. 

He eivät halunneet kaikkea tuota hälinää seurakunnassa, ei, he eivät halunneet kaikkea tuota 
Pyhä Henki -asiaa. Täytyy olla kirkko... “Kokoontukaamme kaikki Nikean 
Kirkolliskokoukseen, Roomaan.” Ja tultuaan sinne he ottivat kirkon, ottivat pakanuuden, 
roomalaisuuden ja pakanuuden, pakanallisen Rooman ja muutamia taikauskojaan. Ja he ottivat 
Astarten, taivaan kuningattaren, ja muuttivat hänet Mariaksi, äidiksi, ja tekivät kuolleista 
ihmisistä esirukoilijoita ja niin edelleen. Ja he ottivat pyöreän ehtoollisleipävohvelin, joka heillä 
vieläkin on, ja kutsuivat sitä Kristuksen ruumiiksi, koska se esitti Taivaan Äitiä. Kun 
katolilainen kulkee kirkkonsa ohitse ja näkee tuon valon palamassa siellä, hän tekee 
ristinmerkin, koska siellä pitäisi olla tuon ehtoollisleivän, joka on muutettu Jumalaksi jonkun 
papin vallalla. Kun se ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin vain selvää pakanuutta! 
316 Minä en yksinkertaisesti ymmärrä sitä! No niin, kyllä minä ymmärrän. Kyllä, kyllä 

ymmärrän. Kyllä! Minä ymmärrän sen Jumalan armosta. Varmasti. 
317 Pankaa nyt merkille. Hyvänen aika, miten he voivat tehdä sen! Ja heille on annettu heidän 

halunsa mukaan. Ei, se on totta, teidän ei tarvitse tehdä sitä. Ei. Jos te ette halua tehdä, teidän ei 
ole pakko tehdä sitä. Jos te ette halua elää Jumalan tavalla ja tehdä asioita oikein ja palvoa 
Jumalaa, teidän ei ole pakko tehdä sitä. Jumala ei pakota ketään tekemään sitä.  
318 Mutta sallikaa minun sanoa teille jotakin. Jos teidän nimenne oli pantu Karitsan Elämän 

Kirjaan ennen maailman perustamista, te tulette olemaan niin onnellisia voidessanne tehdä niin, 
että te ette voi odottaa hetkeäkään tehdäksenne sen. 
319 Katsokaahan tänne. Te sanotte: “Minä haluan sinun ymmärtävän, että olen aivan yhtä 

uskonnollinen.” No niin, se voi olla totta.  
320 Kuka voisi sanoa, etteivätkö nuo papit Jeesuksen Kristuksen päivinä olisi olleet 

uskonnollisia? Kuka voisi sanoa, ettei Israel ollut uskonnollinen siellä erämaassa? Kun olivat 
jopa… 

“Jumala on siunannut minua niin monta kertaa.”  
321 Kyllä. Hän siunasi myös heitä. Heidän ei tarvinnut edes työskennellä elääkseen. Hän ruokki 

heitä taivaista ja Jeesus sanoi: “He ovat kaikki kadotettuja ja poissa ja tuhoutuneita.” 
322 He sanoivat: “Meidän isämme söivät mannaa erämaassa neljäkymmentä vuotta.” 
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323 Jeesus sanoin. “Ja he ovat joka ainoa kuolleita, iankaikkisesti erotettuja.” Hän sanoi: “Mutta 
Minä olen Elämän Leipä, joka tuli alas Juhalan luota Taivaasta. Jos joku tätä leipää syö, hän ei 
tule koskaan kuolemaan.” Katsokaahan, Hän on tuo Elämänpuu. 
324 Huomatkaa nyt, miten ja milloin Jeesus tuli. Nuo hyvin uskonnolliset papit tulivat sinne. 

Pojat, kukaan ei olisi voinut sanoa, etteivätkö he olleet mukavia miehiä. Oi! He vaelsivat 
linjassa tuohon lakiin nähden. Kaiken sen, mitä tuo kirkko sanoi, he tekivät. Eivätkö tehneetkin? 
Ja miksi Jeesus heitä kutsui? Jos he eivät olisi eläneet sen mukaan, heidät olisi kivitetty. Ja 
niinpä kun he tulivat sinne Johanneksen luo, hän sanoi heille: “Te joukko ruohossa piileskeleviä 
käärmeitä. Älkää luulko, että sillä olisi mitään tekemistä Jumalan kanssa, kun te kuulutte tuohon 
organisaatioon.” Ja Jeesus sanoi: “Te olette isästänne perkeleestä.” Hän sanoi: “Joka kerta kun 
Jumala lähetti profeetan, mitä tapahtui? Te kivititte hänet ja panitte hänet hautaan ja nyt te 
menette ja silottelette hänen hautaansa.” 
325 Eikö saman asian ole katolinen kirkkokin tehnyt? Katsokaa Jeanne d’Arcia ja Pyhää 

Patrickia ja kaikkia muita. Juuri he polttivat hänet noitana, panivat heidät hautaan ja sitten 
parisataa vuotta myöhemmin he kaivoivat ylös noiden pappien ruumiit ja heittivät ne virtaan.  
326 Te olette isästänne perkeleestä ja hänen tekojansa te teette. Juuri niin se on. Se tulee 

menemään kaikkialle yli maailman. Näettekö? Oikein! Niin Jeesus sanoi. 
327 Ja te ajattelette, että kaikki on kunnossa. Se näyttää oikein hyvältä, tuo valkoinen hevonen, 

mutta katsokaa, mitä teillä on. Antikristus ratsastaa sillä. Hän sanoi, että he tahtovat sitä, ja 
niinpä Hän antaisi heille voimakkaan eksytyksen.  
328 Muistakaa, tämä Ilmestyskirjan 17. luvun prostituoitu, hän oli salaisuus: “Salaisuus, 

Babylon, porttojen äiti.” Johannes ihmetteli häntä, aivan niin kuin tämä mies… Nyt, odottakaa, 
me pääsemme tähän ja katsomme , kun hän katsoo tätä hevosta tässä. Näettehän, mutta te 
huomasitte, että se oli... Se, mitä tapahtui, oli tämä: hän ihmetteli häntä suurella ihmetyksellä, 
mutta salaisuus oli siinä, että tuo nainen joi Kristuksen marttyyrien verta. Kaunis kirkko istui 
siellä koristeltuna purppuralla ja kullalla ja piti kädessään haureuksiensa ja saastaisuutensa 
maljaa. 
329 Mitä on haureus [fornication]? Se on epävanhurskasta elämää. Se oli hänen oppinsa, jonka 

hän antoi ihmisille. Hän otti Jumalan Sanan ja teki siitä vaikutuksettoman jonkin “Terve 
Marian” avulla, ja kaikilla sellaisilla asioilla, ja antoi sen ihmisille, ja maan kuninkaat 
harjoittivat haureutta hänen kanssaan. 

Te sanotte: “Hyvä on, se on katolinen kirkko.”  
330 Mutta hän oli porttojen äiti, näettekö, samanlaisia kuin hänkin. Siinä se on teille!  
331 Mitä tapahtui? Kun uskonpuhdistaja kuoli, ja hänen sanomansa häipyi olemattomiin, te 

organisoitte sen ja panitte sinne joukon “rickyjä” ja aloitte elää niin kuin te tahdoitte. Te ette 
halunneet pysyä Sanan kanssa. Sen sijaan että he olisivat liikkuneet suoraan eteenpäin Sanan 
kanssa, he jäivät juuri siihen. “Tämä on se.” Niin te ette tee.  

Hän, se Se on, näettekö, Hän siellä ylhäällä! 
332 Huomatkaa, se oli eräs asia. He haluamme kosketella vielä paria muuta ennen kuin me 

lopetamme.  
333 Hän on tuo ruhtinas, joka hävittäisi Danielin kansan. Uskotteko te sen? Otan tämän, jos 

autatte minua ja kärsitte minua muutaman hetken. Teen sen niin nopeasti kuin voin, mutta 
haluan tehdä sen täysin varmaksi, koska Pyhä Henki antoi minulle tämän aivan yhtä varmasti 
kuin seison täällä. 
334 Menkäämme nyt hetkeksi jälleen takaisin Danieliin. Haluan lukea jotakin, mitä… Jos te ette 

mene takaisin, se sopii. Haluan lukea Danielin yhdeksän, Daniel yhdeksän. Ja haluan lukea 
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Danielin yhdeksännestä luvusta 26. ja 27. jakeen. Ja tarkatkaa, onko hän se, joka tulee 
hävittämään Danielin kansan, minkä hän tulee tekemään. 

Ja kuudenkymmenen kahden viikon kuluttua tapetaan Messias,  
335 Näettekö, Hänet tullaan tappamaan 62:lla viikolla, noista 70 viikosta.  

…mutta ei itsensä puolesta, vaan kansan ja ruhtinaan (se on tuo hierarkia tässä) 
puolesta, joka on tuleva (joka on tuleva). Kansa on hävittävä kaupungin ja pyhäkön, ja 
se loppuu tulvaan, ja sodan loppuun asti on määrätty hävitykset. 

336 Haluan kysyä teiltä ihmisiltä jotakin. Sen jälkeen kun Kristus kolmen ja puolen vuoden 
palvelustehtävänsä jälkeen oli tapettu, niin mikä hävitti temppelin? Kuka hävitti sen? Rooma! 
Varmasti. Konstatinus tai… Ei, suokaa anteeksi. Se oli Tiitus, tuo roomalainen kenraali. Hän 
hävitti ruhtinaan. Huomatkaa nyt.  

Tarkatkaa nyt, kaverit. Tuli suoraan, tuo muuri. 
337 Kun Jeesus oli syntynyt, punainen lohikäärme seisoi taivaalla seisovan naisen edessä 

nielläkseen hänen lapsensa, niin pian kuin se syntyisi. Onko se oikein? [Seurakunta sanoo: 
“Aamen.”] Kuka oli se, joka yritti niellä tuon lapsen, kun se oli syntynyt? [“Rooma.”] Rooma! 
Näettekö? Siinä on tuo punainen lohikäärme! Tässä on teidän ruhtinaanne. Tässä on teidän 
eläimenne [petonne]. Siellä ne ovat, jokainen niistä, aivan samalla tavalla, nielläkseen lapsen. 
Jumala otti Sen Taivaaseen istumaan Valtaistuimellaan. Siinä Kristus on nyt määrättyyn aikaan 
asti. Tarkatkaa nyt, mitä hän on tekevä. 
338 Nyt, oi, nyt uskon tänään puhuneeni täällä tästä jonkun kanssa. Se on voinut olla veli 

Roberson tänään, tai joku, jonka kanssa puhuin tästä, ei tästä täällä, mutta samasta asiasta. 
Uskon, ettei siitä ole kovinkaan pitkää aikaa, kun saarnasin täällä siitä, mitä tulee tapahtumaan 
Yhdysvalloille tämän rahatilanteen suhteen. Näettekö? Me maksamme nyt velkojamme veroista, 
jotka tullaan keräämään neljänkymmenen vuoden kuluttua. Niin kaukana me olemme jäljessä. 
Oletteko kuunnelleet radiosta KAIR tai Lifeline -ohjelmaa Washingtonista? Mehän olemme 
täydellisessä vararikossa. Siinä kaikki.  
339 Mikä on vikana? Kaikki kulta on varattu, ja juutalaisilla on arvopaperit. Se tulee olemaan 

Rooma. Nyt, tarkatkaa. Me tiedämme, ketkä omistavat suuret tavaratalot, mutta Roomalla on 
suurin osa maailman rikkauksista. Loput siitä on juutalaisilla. Tarkatkaa nyt tätä. Kuunnelkaa 
nyt vain tätä, miten Pyhä Henki selvitti tämän minulle. 

Ja hän on vahvistava liiton monien kanssa yhden viikon ajaksi (nyt tarkatkaa) ja viikon 
keskellä hän on lopettava uhrin ja uhraamisen, ja kauhistusten leviämisen vuoksi hän 
on tekevä sen autioksi, aina loppuun saakka, ja tuo määrätty tullaan vuodattamaan 
autiuden päälle. 

340 Tarkatkaa! Oi, kuinka ovela hän onkaan! Tässä hän on. Nyt meillä on siitä kuva, ja me 
tiedämme, että hän on Rooma. Me tiedämme, että hän on valkoisella hevosella ratsastaja. Me 
tiedämme, että hän lähti alussa oppina. Mitä sen jälkeen tapahtui pakanalliselle Roomalle? Se 
käännytettiin paavilliseksi Roomaksi ja kruunattiin. 
341 Tarkatkaa nyt. “Lopun aikana.” Ei niinä alkuaikoina, jolloin Kristus saarnasi, vaan lopun 

aikana, viikon loppu osassa, niin kuin me juuri käsittelimme Danielin 70 viikkoa. Kristus 
profetoi kolme ja puoli vuotta, ja kolme ja puoli vuotta on vielä määrätty. Onko se oikein? Ja 
tämä ruhtinas on tuona aikana tekevä liiton Danielin kansan kanssa, jotka ovat juutalaiset.  

Se tapahtuu, kun Morsian on otettu pois. Morsian ei tule näkemään sitä. 
342 Huomatkaa. Danielin 70. viikon viimeisellä puolikkaalla ihmiset tekevät liiton. Tämä 

ruhtinas tekee liiton Rooman kanssa. Epäilemättä hän tekee liiton heidän kanssaan rikkauksien 
vuoksi, sillä katolilaiset ja juutalaiset pitävät käsissään maailman rikkauksia. 



34          ENSIMMÄINEN SINETTI 
 

343 Minä olin Vatikaanissa. Olen nähnyt tuon kolminkertaisen kruunun. Minulla piti olla 
haastattelu paavin kanssa. Paroni von Blumberg järjesti sen minulle erääksi keskiviikon 
iltapäiväksi kello kolmelta.  
344 Kun he veivät minut erään kuninkaan luo, he leikkasivat käänteet pois housuistani. Se kyllä 

sopii. He käskivät minua olemaan kääntämättä selkääni, kun lähtisin pois hänen luotaan. Sitä 
vastaan minulla ei ollut mitään.  

Mutta kun kysyin. “Mitä minun täytyy tehdä tämän miehen edessä?” 
345 He sanoivat: “Mene vain sisälle, polvistu toiselle polvelle ja suutele hänen sormeaan.” 
346 Minä sanoin: “Se ei tule kysymykseenkään.” Minä sanoin: “Kutsun ketä tahansa miestä 

veljeksi, jos hän haluaa olla veli. Minä kutsun häntä pastoriksi, jos hän haluaa käyttää sellaista 
titteliä, mutta jonkun miehen palvominen, se kaikki kuuluu Jeesukselle Kristukselle.” Kukaan 
mies ei voi ottaa sellaista asemaa. Ei todellakaan. Niinpä minä en tehnyt sitä.  
347 Mutta minulla oli tilaisuus käydä koko Vatikaanin lävitse. Ettekä te voisi ostaa sitä sadalla 

miljardilla miljardilla dollarilla. No niin, te… Ja ajatelkaa vain: “Maailman rikkaudet”, sanoo 
Raamattu, “löytyivät hänestä.” Ajatelkaa vain noita suuria paikkoja ja miljardeja kertaa... 
348 Miksi kommunismi nousi esiin täällä Venäjällä? Yksinkertaisesti vatsani tulee kipeäksi, kun 

kuulen niin monien saarnaajien huutavan kommunismista, eivätkä he edes tiedä, mistä kiekuvat. 
Se on totta. Kommunismi ei ole yhtään mitään. Se on työkalu Jumalan kädessä tuomaan kosto 
maan päälle pyhien veren tähden. Oikein. 
349 Ja sen jälkeen kun Seurakunta on otettu pois, Rooma ja juutalaiset tulevat solmimaan liiton 

keskenään. Raamattu sanoo, että he tekisivät sen pyhän kansan kanssa. Ja huomatkaa nyt, he 
tekevät sen (miksi?), tämä kansa on menevä vararikkoon. Ja samoin on loppukin maailma, jolla 
on kultakanta. Te tiedätte sen. Jos me nyt elämme veroista, jotka tullaan keräämään 40 vuoden 
kuluttua, niin missä me silloin olemme?  
350 Voi tapahtua vain yksi asia. Se on kerätä sisään valuutta ja maksaa velat, emmekä me voi 

tehdä niin. Wall Street omistaa arvopaperit, ja juutalaiset hallitsevat Wall Streetiä, loput siitä on 
Vatikaanissa. Loput taas ovat juutalaisten hallussa Wall Streetillä maailman kaupan kanssa. Me 
emme voi kerätä valuuttaa.  
351 Ja jos me voisimme tehdä sen, niin luuletteko… Nämä viski- ja tupakkayhtiöt, jotka 

sijoittavat miljardeja ja miljardeja dollareita joihinkin raakoihin elokuviin veronvähennyksinä ja 
tekevät muita sen kaltaisia asioita. He menevät sinne Arizonaan ja ostavat tuhansia eekkereitä 
maata ja kaivavat noita suuria 50 000 dollarin kaivoja ja vähentävät ne verotuksessa? Ja he 
panevat teidät vankilaan, jos te ette maksa omianne. Mutta he vähentävät ne verotuksessa ja 
räjäyttävät nuo kaivot ja lähettävät katepillarit pois. Ja mitä he tekevät? He rakentavat sinne 
taloja, asuntoprojekteja, koska heidän täytyy sijoittaa tuo ylimääräinen raha. Ja he rakentavat 
taloja ja myyvät ne miljoonista dollareista. Luulisitteko näiden kaverien myöntyvän siihen, että 
valuutta muutettaisiin? 
352 Kuten tämä mies täällä… Mikä hänen nimensä olikaan? Castro teki. Ainoa älykäs asia, 

jonka hän silloin teki, oli se, että hän hävitti obligaatiot, maksoi ne pois ja hävitti ne.  
353 Huomatkaa, mutta me emme voi tehdä sitä. Nämä kaverit eivät anna meidän tehdä sitä. 

Maan rikkaat kauppiaat pitävät sitä käsissään.  
354 Ja on vain yksi asia, joka voidaan tehdä: katolinen kirkko voi maksaa sen pois. Se on ainoa, 

jolla on rahaa, ja se voi tehdä sen, ja se tulee tekemään sen. Ja kun tekee sen, saadakseen sen, se 
tulee tekemään kompromissin juutalaisten kanssa ja tekemään liiton. Ja kun hän tekee tämän 
liiton juutalaisten kanssa... Muistakaa nyt, minä otan tämän Kirjoituksista! Ja nyt, kun se tekee 
tämän liiton, niin me huomaamme Danielin 8:23 ja 25, että hän saa aikaan sen, “että se, mitä 
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hän käsillään tekee, menestyy. Ja käsillään tekeminen on valmistamista, “käsillään”: Ja hän 
tekee tämän liiton juutalaisten kanssa.  
355 Ja keskellä tätä kolmea ja puolta vuotta hän rikkoo liittonsa, niin pian kuin hän on saanut 

koko asian käärityksi yhteen ja on saanut juutalaisten rahat sidotuksi. Ja kun hän tekee sen… 
Oi! Oi! 
356 Häntä kutsutaan antikristukseksi seurakunta-ajanjakson loppuun saakka, sillä hän ja hänen 

lapsensa ovat Kristusta ja Sanaa vastaan. Tätä miestä kutsutaan antikristukseksi.  
357 Nyt, hän tulee hallitsemaan rahaa. Ja sitä kautta uskon hänen tulevan sisälle. Hetkinen vain 

ja tulen sanomaan tämän sitten. Haluan mennä siihen takaisin hetken kuluttua. 
358 Häntä kutsutaan antikristukseksi ja häntä tullaan kutsumaan antikristukseksi Jumalan 

silmissä lopunaikaan saakka. Mutta sitten häntä tullaan kutsumaan joksikin muuksi. 
359 Nyt, kun hän on saanut hallintaansa kaiken rahan, silloin hän tulee rikkomaan tämän liiton 

juutalaisten kanssa, niin kuin Daniel tässä sanoi, että hän tekisi Danielin seitsemännen 
kymmenennen viikon viimeisen puolikkaan keskellä. Sitten veli, mitä hän tulee tekemään? Hän 
tulee hallitsemaan koko maailman kauppaa, koska hän pitää täydellisesti käsissään maailman 
rikkauksia! Ja tuon ajan kuluessa, tulevat nuo kaksi profeettaa näyttämölle ja kutsuvat nuo sata 
neljäkymmentäneljä tuhatta. Mitä sitten tulee tapahtumaan? Sitten tuo Ilmestyskirjan 
kolmannentoista luvun Pedon Merkki on tuleva sisälle, koska hänellä on käsissään koko kauppa, 
käsityö ja kaikki maailmassa. Ja mitä tulee sitten tapahtumaan? Pedon merkki on tuleva sisälle, 
eikä “kukaan voi ostaa tai myydä, paitsi hän, jolla on pedon merkki.”  
360 Kiitos Jumalalle, Seurakunta tulee nauttimaan tuon suuren kolme ja puoli vuotta 

Kirkkaudessa. Heidän ei tarvitse mennä sen lävitse. 
361 Huomatkaa nyt, lopunaikana, seurakunta-ajanjaksojen lopulla, häntä ja hänen lapsiaan 

kutsutaan antikristukseksi, sillä kaikki, mikä on Kristusta vastaan, on antikristus. Ja mikä 
tahansa, joka on Sanaa vastaan, on Kristusta vastaan, koska Kristus on Sana. No niin, hän on 
antikristus.  
362 Sitten Ilmestyskirjassa 12:7-9, kun Saatana, tuo syyttäjä, on heitetty ulos. Voitte kirjoittaa 

sen muistiin jos haluatte, koska meillä ei ole aikaa lukea sitä, sillä kello on varttia vaille 
kymmenen. Mutta Ilmestyskirjassa 12:7-9 “Saatana”, tuo henki, “perkele”, joka nyt on siellä 
ylhäällä, “meidän veljiemme syyttäjä”. Hyvä on. 
363 Seurakunta on otettu ylös, ja Saatana on heitetty ulos. Kun Seurakunta menee ylös, Saatana 

tulee alas. Sitten Saatana on ruumiillistuva antikristuksessa, ja häntä kutsutaan Eläimeksi 
[Pedoksi]. Sitten Ilmestyskirjan kolmannentoista luvun mukaan hän asettaa Merkin. Näettekö?  
364  “Kun Hän, joka nyt sallii”, vain nyt, kristillisyys on jäljellä maan päällä puhtaudessansa, 

koska “Hän sen sallii”.  
365 Muistatteko täällä aikaisemmin Tessalonikkalaiskirjeessä, hän istuu Jumalan temppeliin, 

kutsuu itseään Jumalaksi ja antaa anteeksi syntejä maan päällä. Ja se tulee jatkumaan, ja vääryys 
tulee lisääntymään, koska häntä ei vielä tunneta, ennen kuin on aika hänen tulla paljastetuksi.  
366 Silloin Seurakunta tullaan tempaamaan pois. Kun Se on temmattu pois, silloin hän muuttaa 

itsensä siitä antikristuksesta, mikä hän nyt on. Oi, tuo seurakunta, suuri seurakunta ja... Nyt, 
hänestä tulee Eläin [Peto]! Toivoisin, että voisin saada ihmiset näkemään sen! 
367 No niin, muistakaa, antikristus ja tuo Peto ovat yksi ja sama henki. Siinä on kolmiyhteys. 

Kyllä. Sen on saman paholaisen voiman kolme eri ilmenemismuotoa. Muistakaa, 
nikolaiitaismin, näettekö, täytyi ruumiillistua ennen kuin se voitiin kruunata. Tarkatkaa nyt tätä, 
kolme vaihetta. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan antikristukseksi, toisessa vaiheeessa häntä 
kutsutaan vääräksi profeetaksi, kolmannessa vaiheessa häntä kutsutaan eläimeksi [pedoksi]. 
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368 Pankaa merkille, nikolaiittaisuus, antikristuksen opetus Jumalan Sanaa vastaan, joka alkoi 
Paavalin päivistä alkaen, antikristus. 
369 Sitten häntä kutsutaan jälleen vääräksi profeetaksi. Joka, kun hänen opetuksensa oli 

ruumiillistunut miehenä, sitä kutsuttiin vääräksi profeetaksi. Hän oli katolisen kirkon hierarkian 
opetuksen profeetta. Paavi oli väärän sanan profeetta, ja se teki hänestä väärän profeetan. 
370 Kolmas vaihe on eläin [peto]. Hän on mies, joka viimeisinä päivinä kruunataan kaikella 

sillä vallalla, mikä pakanallisella Roomalla koskaan on ollut, koska tuo seitsenpäinen eläin, 
lohikäärme, oli heitetty ulos Taivaasta ja ruumiillistui väärässä profeetassa. Tässä hänellä oli 
seitsemän kruunua, ja hänet heitettiin ulos ja heitettiin maahan ja mereen. Hyvä on. 
371 Mitä me olemme sanomassa? Kuka on tämä ratsastaja, tämän hevosella ratsastaja? 

Tiedättekö te, mikä se on? Se on Saatanan supermies. 
372 Menin yhtenä iltana kahden täällä olevan veljen kanssa, uskon, että se oli veli Norman, joka 

istuu siellä takana, ja veli Fred, kuuntelemaan, mitä eräs mies opetti antikristuksesta. Eräs hyvin 
tunnettu mies, yksi parhaista mitä Jumalan Seurakunnilla on. Ja hänen tulkintansa 
antikristuksesta oli se, että “he tulevat ottamaan jonkin sorttisen vitamiinin ulos ihmisestä, ja 
siirtämään tämän elämän ihmisestä johonkin suureen kuvapatsaaseen, joka voi astua 
kaupunkikorttelin yhdellä askeleella. Ja se on…” Voitteko te kuvitella, että joku Pyhällä 
Hengellä täytetty mies voisi olla jonkun sen kaltaisen harhaluulon alla, tai ainakin väitti 
olevansa?  
373 Kun Raamattu tässä sanoo, kuka antikristus on. Se ei ole mikään sellainen... Se on mies! 

Huomatkaa, tämä ratsastaja ei ole mitään muuta kuin Saatanan supermies, tuo ruumiillistunut 
perkele! Hän on koulutettu nero. No niin, toivon, että korvanne ovat avoinna. He testasivat yhtä 
hänen lastaan äskettäin televisiolähetyksessä nähdäkseen, olisiko hän älykkäämpi kuin toinen 
presidenttiehdokas. Joka tapauksessa hänellä on paljon viisautta, niin on Saatanallakin! Hän 
yrittää myydä sitä. Hän myi sitä Eevalle ja hän on myynyt sitä meille. Me olemme halunneet 
supermiehen, ja nyt meillä on sellainen. Hyvä on. Koko maailma haluaa supermiehen, ja he 
tulevat saamaan sellaisen. Odottakaa vain, kunnes Seurakunta menee ylös, ja Saatana on heitetty 
ulos. Hän tulee ruumiillistumaan. Kyllä. He tahtovat jonkun, joka voi todella tehdä tuon työn, ja 
hän tulee tekemään sen. 
374 Koulutettu! Tämä on… Saatanan supermies, jolla on koulutusta ja viisautta, kirkon 

teologian kanssa, joka on hänen oma sanansa, hänen omaa tekoaan, ja hän ratsastaa tällä 
valkoisella kirkkokunnallisella hevosella pettääkseen ihmiset. Hän tulee valloittamaan jokaisen 
maailman uskonnon, koska he kaikki tulevat liittymään Kirkkojen Maailmanneuvostoon. He 
ovat jo rakentaneet rakennuksensa, ja kaikki on valmiina linjassa. On vain yksi asia jäljellä. 
Jokainen kirkkokunta on menevä siihen kirkkojen liittoon. Ja mikä on sen takana? Rooma! Ja 
nyt paavi huutaa: “Me olemme kaikki yhtä. Tulkaamme yhteen ja kulkekaamme yhdessä.” 
375 Ja nämä ihmiset, jopa jotkut Täyden Evankeliumin ihmiset, kieltävät, teidän täytyy kieltää 

evankelistinen opetuksenne voidaksenne ottaa sen kaltaisen askeleen. He ovat tulleet niin 
sokeiksi tuolle kirkkokunnalliselle asialle. Te olette hyljänneet Totuuden. Ja Totuus oli asetettu 
heidän eteensä, mutta he menivät pois siitä ja jättivät sen, ja nyt heidät on annettu voimakkaan 
eksytyksen valtaan, niin että he uskovat valheen ja tulevat sen tuomitsemiksi. Juuri niin on.  
376 Ja antikristus ottaa sen kaiken. Ja Raamattu sanoi, että hän pettäisi kaikki, k-a-i-k-k-i, kaikki 

maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät olleet kirjoitettuna noiden Sinettien alla maailman 
perustamisesta lähtien! [Veli Branham lyö käsiään yhteen kerran.] Jos nyt Raamattu sanoo, että 
hän teki niin, silloin hän teki niin. 
377 He sanovat: “Hyvä on, minä kuulun...” Siinä se on teille. Sitä se on tarkalleen. Se on sama 

prostituoitu laitos. Se on sama järjestelmä, joka alkoi alussa, ja joka on kauttaaltaan antikristus.  
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378 Minä tulen kuulemaan siitä, mutta se on… Se on Totuus. Minä odotankin kuulevani. 
Aamen. 
379 Huomatkaa, hän tulee valloittamaan, ja hänellä melkein onkin se kaikki nyt otteessansa, kun 

hän on yhä antikristus. ennen kuin hänestä tulee peto. Puhukaapa julmasta rankaisemisesta. 
Odottakaahan vain! Katselkaa vain, minkä lävitse noiden maan päälle jäävien täytyy mennä. 
Siellä on oleva itku ja valitus ja hampaiden kiristys. Sillä lohikäärme, Rooma, syöksi vettä 
suustansa käydäkseen sotaa naisen siemenen jäännöstä vastaan, joka oli jäänyt maan päälle sen 
jälkeen, kun Morsian oli valittu ja otettu ylös. Sitten lohikäärme on sotiva jäännöksen kanssa. Se 
ei halunnut tulla sisälle, mutta se pakotettiin siihen.  
380 Ja todellinen Seurakunta menisi sen lävitse, jos olisi mahdollista, mutta he ovat tämän 

Veren alla Kristuksen armosta, ja niinpä se ei ole mahdollista. Heillä ei ole mitään ahdistuksen 
aikaa. Seuraava asia Seurakuntaa varten on Ylöstempaus! Aamen ja aamen! Oi, kuinka minä 
rakastankaan tätä!  
381 Sallikaa minun sanoa teille. Me puhumme siitä, kuinka hän tulee valloittamaan ja hän 

totisesti tulee valloittamaan. Hän on jo tehnyt niin! Se on aivan valmiina, siinä kaikki, he 
kokoavat rahan, se on likaista ahneutta. Tarkalleen. He rakastavat rahaa enemmän kuin Jumalaa. 
Kaikki mitä he nykyään ajattelevat, on se, miten paljon heillä on rahaa. Mitä se on?  
382 Te tiedätte kuinka useasti on sanottu: “Antakaa rahaa seurakunnalle, ja se tulee 

mullistamaan maailman. Antakaa rahaa seurakunnalle, ja se tulee lähettämään evankelistoja 
kaikkialle ympäri maailman. Ja mitä seurakunta tulee tekemään? Se on valloittava maailman 
Kristukselle.” 
383 Salli minun sanoa sinulle jotakin, sokea ystävä raukka. Maailmaa ei voiteta rahalla, vaan 

Jeesuksen Kristuksen Verellä. Antakaa Jumalalle urhoollisia miehiä, jotka tulevat seisomaan 
Sanan kanssa, elää tai kuolla, se tulee valloittamaan. On vain yksi ryhmä, joka voi valloittaa: ne, 
joiden nimet on kirjoitettu Karitsan Elämän Kirjaan ennen maailman perustamista. He ovat 
ainoat, jotka tulevat kuulemaan sen. Rahalla ei tule olemaan mitään tekemistä sen kanssa. Se 
vain johtaa heidät pidemmälle kirkkokunnallisiin perinteisiin. 
384 Katsokaamme. Kyllä, hän tulee olemaan koulutuksellinen nero. Hän tulee olemaan terävä-

älyinen. Oi niin, ja kaikki lapset hänen ympärillään tulevat olemaan älykkäitä, filosofian tohtori, 
lakitieteen tohtori., tupla lakitieteen tohtori., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. ja niin edelleen Ö:hön asti. 
Heillä tulee olemaan se kaikki. He tulevat olemaan älykkäitä. Miksi? Se on Saatanan 
järjestyksen mukaista. Mikä tahansa oveluus ja viekkaus, mikä on Raamattua vastaan, on 
Saatanasta.  
385 Juuri sen avulla hän otti Eevan. Eeva sanoi: “Oi, on kirjoitettu: Jumala käski meitä, ettemme 

tekisi sitä.”  
386 Hän sanoi: “Mutta odotahan. Varmastikaan Jumala ei tule tekemään niin, mutta minä tulen 

avaamaan sinun silmäsi ja antamaan sinulle vähän viisautta.” Ja hän sai sitä.  
387 Me, tämä kansakunta, olemme tahtoneet sitä ja me olemme myös saaneet sitä. Huomatkaa, 

hän tulee valloittamaan koko uskonnollisen maailman. Hän tulee tekemään liiton Danielin 
kansan kanssa. Tässä se on, pakanoille ja Danielin kansalle, juutalaisten viimeinen viikko. Ja 
tässä me olemme, se on jopa piirretty taululle. Ja te olette nähneet sen täydellisesti, siinä se on. 
Kiitos Jumalalle. Siellä hän on. Tuo organisoitunut järjestelmä on perkeleestä. Eikä siinä ole 
myöskään säästetty sanoja. Tarkalleen. Se on perkeleen juuri. Se on... 
388 No niin, eivät ihmiset, eivät siellä olevat ihmiset. He ovat Jumalan ihmisiä, monet heistä. 

Mutta tiedättekö mitä, kun me pääsemme tänne, missä nämä pasuunat soivat, ja muistatteko, 
kun kolmas enkeli tuli: “Tulkaa ulos hänestä, te minun kansani!” Kun tuo enkeli lentää, 
samanaikaisesti tuo Sanoma tipahtaa tänne tuota viimeistä pasuunaa varten, tuo viimeisen 
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enkelin Sanoma, ja viimeinen Sinetti avautuu. Se kaikki tapahtuu samaan aikaan. Se kaikki 
sinetöityy ja menee iankaikkisuuteen. 
389 Tarkatkaa nyt, samanaikaisesti kun tämä kaveri valloittaa… Sitten lopetan. Myöskin Jumala 

tulee tekemään silloin jotakin. Älkäämme nyt antako tässä Saatanalla kaikkea kunniaa. 
Älkäämme nyt pelkästään puhuko hänestä. Näettekö? Kun tämä suuri asia siellä tapahtuu, kun 
tämä suuri järjestelmä vetää sisälle nämä organisaatiot, ja kun muodostetaan liitto, niin että he 
kaikki voivat kokoontua yhteen ja seistä kommunismia vastaan, eivätkä he tiedä, että Jumala on 
nostanut kommunismin esiin valloittamaan heidät. Varmasti.  
390 Mikä aiheutti kommunismin heräämisen Venäjällä? Roomalaiskatolisuuden, samoin kuin 

muidenkin kirkkojen, epäpuhtaus. He ottivat kaiken rahan, mitä Venäjällä oli, ja antoivat 
ihmisten kuolla nälkään antamatta heille mitään, mutta itse he elivät aivan niin kuin muukin 
maailma.  
391 Minä olin äskettäin Meksikossa ja näin nuo pienet lapsiraukat. Yksikään katolinen maa ei 

kykene edes elättämään itseään, yhtäkään sellaista ei ole! Näyttäkää minulle, missä sellainen 
olisi. Yksikään katolisuuden hallitsema maa ei edes kykene elättämään itseään. Ranska, Italia, 
Meksiko, ne kaikki, minne tahansa te menettekin, ne eivät elätä itseänsä. Miksi? Kirkko on 
ottanut kaiken, mitä heillä on. Siksi Venäjä potkaisi sen ulos. Katsokaa, mitä tapahtuu.  
392 Minä tiedän tämän itse. Seisoin siellä. Ja te olisitte ajatelleet jonkun kultaisen riemujuhlan 

olevan meneillään, kun te olisitte kuulleet noiden kellojen soivan. Mutta tässä tuli eräs pieni 
naisparka polvillaan alas katua isän kantaessa vauvaa ja kahden tai kolmen muun lapsen 
itkiessä. Hän oli suorittamassa katumusta jollekin kuolleelle naiselle, joka heillä oli siellä 
mäellä, ja hän ajatteli menevänsä sillä tavoin Taivaaseen. Oi, kuinka säälittävä asia! 
393 Heidän talouselämänsä, se on niin kehnosti tasapainotettu. Kirkko ottaa kaiken, mitä heillä 

on. Tässä on pieni Pancho, ehkä hänen nimensä on Pancho, joka merkitsee samaa kuin Frank. 
Hän tulee, hän on muurari ja ansaitsee noin 20 pesoa viikossa, mutta tarvittaisiin koko tuo 20 
pesoa, jotta voitaisiin ostaa hänelle kenkäpari. Sellainen on heidän talouselämänsä. Mutta jos 
nyt hän on muurari ja ansaitsee 20 pesoa viikossa, en tiedä, mitä hän ansaitsee, mutta sanon sen 
vain niin, jotta voin osoittaa teille, miten tasapainossa heidän taloutensa on. Huomatkaa nyt, jos 
hän ansaitsee 20 pesoa viikossa.  
394 Tässä tulee Chico, joka merkitsee “vähäistä”, ja hän työskentelee siellä jossakin noin 5 

peson viikkopalkalla, ja hänellä on kymmenen lasta ruokittavana. Mutta siellä tulee joku 
kolkuttamaan hänen ovellensa [Veli Branham koputtaa saarnastuolia useita kertoja.] ottaakseen 
ehkä neljä noista viidestä maksuksi jostakin talikynttilästä, joka palaisi miljoonan dollarin 
kultaisella alttarilla hänen syntiensä puolesta. Siinä se on teille! Sellainen on heidän 
talouselämänsä tasapaino. Niin heidän maissaan on.  
395 Tuo asia ottaa sen kaiken. Kirkko ottaa sen kaiken. Kirkolla on se käsissänsä, siinä kaikki. 

Kirkko, tuon juutalaisten rahan vuoksi solmii liiton. Raamattu sanoo, että he tulisivat ottamaan 
kaiken.  
396 Ja sitten hänestä muuttuu eläimeksi [pedoksi]. Hän rikkoo liittonsa ja hän raiskaa ja repii 

ulos loput tuon naisen siemenestä sillä tavalla ja syöksee vettä suustansa, käy sotaa, ja siellä 
tulee olemaan itku ja valitus ja hampaiden kiristys.  
397 Ja Morsian mennee naimisiin Kirkkaudessa samaan aikaan. Älkää kadottako sitä ystävät. 

Jumala, auta minua, minä haluan olla siellä. Minä en välitä siitä, mitä se maksaa. Minä haluan 
olla siellä. 
398 Huomatkaa, juuri ennen kuin tämä tapahtuu maan päällä, Jumala.. . Hän on luvannut, että 

sillä aikaa, kun kaikki nuo kirkkokunnat väittelevät uskontunnustustensa eroista, Jumala lupasi, 
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että Hän lähettäisi meille todellisen Sanan todellisen profeetan Sanoman kanssa, joka 
palauttamaan alkuperäiseen Jumalan Sanaan ja “isien uskoon” ja tuomaan alas Pyhän Hengen 
voiman ihmisten keskuuteen, ja palauttaisi voiman, joka tulee kohottamaan Morsiamen näiden 
asioiden yläpuolelle ja tulisi samaan aikaan viemään hänet sisälle. Kyllä. Tuo sama Sana tulee 
Jeesuksen Kristuksen vahvistamaksi, että Hän on sama eilen, tänään ja iäisesti. “Katso, Minä 
olen teidän kanssanne aina, jopa maailman loppuun saakka. Ja niitä tekoja, joita Minä teen, 
myös te olette tekevä. Minä tulen olemaan kanssanne. Vähän aikaa, ja he eivät enää tule 
näkemään Minua, koska he tulevat organisoimaan itsensä ja levittäytymään, mutta te tulette 
näkemään Minut, sillä Minä tulen olemaan teidän kanssanne. Minä tulen jopa olemaan teissä 
maailman loppuun asti.” Kun Hänen suuttumuksensa tullaan vuodattamaan loppuun saattamisen 
jälkeen. Siinä se on teille. Oi Jumala!  
399 Kuka on tuo valkoisella hevosella ratsastaja? Te ette ole sokeita. Te näette, kuka se on. Se 

on tuo antikristus ja tuo pettäväinen henki, joka on lähtenyt liikkeelle ja ryöminyt sisälle. 
Näettekö? Jumala vain tekee sen uudelleen. Hän näytti siellä, kuinka tuo mies lähti valkoisen 
hevosen ja jousensa kanssa ilman nuolia. Hän on hämääjä. Hänellä ei ole minkäänlaista voimaa. 
Te sanotte: “Kirkon voima” Missä se on? Mitä he tekevät? He sanovat: “Me olemme 
alkuperäinen kirkko.” Alkuperäinen kirkko ajoi ulos perkeleitä, paransi sairaita ja nosti ylös 
kuolleita, näki näkyjä ja kaikkea muuta. Missä se on nyt? Se on hämäystä, jousi ilman nuolia. 
Niin se on. 
400 Mutta katsokaahan, kun Kristus tulee, Hänen suustansa lähtee miekka, joka on kuin 

salamanvälähdys. Se lähti Hänen suustansa ja kulutti Hänen vihollisensa ja ajoi pois perkeleen. 
Se leikkasi pois kaiken muun tullessaan. Hänen viittansa oli kastettu vereen, ja Hänen 
kupeeseensa oli kirjoitettu: “Jumalan Sana.” Aamen. Tässä Hän tulee sotajoukkonsa kanssa ja 
tulee Taivaasta.  
401 Tuo valkoisella hevosella ratsastaja on ollut koko ajan maassa. Hän tulee muuttumaan 

antikristuksesta. Ja kun hän tekee sen, hänestä tulee väärä profeetta. Näettekö, hän alkoi ensin 
antikristuksena, henkenä, sitten hänestä tuli väärä profeetta. Sitten myöhemmin, kun perkele on 
heitetty ulos, hän tulee silloin olemaan ruumiillistunut perkele. Kolme vaihetta! Ensiksi hän on 
alussa perkele, perkeleen henki. Sitten hänestä tulee väärä profeetta, väärän opin opettaja. 
Seuraavaksi hän tulee olemaan itse perkele ruumiillistuneena. Siellä hän on.  
402 Tuohon samaan aikaan, kun tämä perkele putoaa alas Taivaasta ja tulee ruumiillistuneeksi 

miehessä, Pyhä Henki menee ylös ja tulee alas ruumiillistuneena miehessä. Oi! Millainen aika! 

Huomen illalla, jos Jumala suo, Toinen Sinetti.  
403 Rakastatteko te Häntä? [Seurakunta sanoo: “Aamen.” Veli Branham pitää hetken tauon.] 

Nyt, uskotteko te sitä. [Seurakunta sanoo: “Aamen.”]  
404 Minäpä käännän ääninauhan pois päältä. Minä tulen kuulemaan siitä, te tiedätte sen, mutta 

niin minä odotankin kuulevani.  
405 Sallikaa minun sanoa teille jotakin, veljet. Juuri nyt minä tiedän kerrankin elämässäni, miksi 

tuo Henki on aina varoittanut minua noita vastaan, noita organisaatioita. Olen kiitollinen 
Herralle Jumalalle, että Hän on näyttänyt minulle nämä asiat. Minä tiedän, että se on Totuus. 
Siellä se on, paljastettuna juuri siellä. Tässä hän ratsastaa eteenpäin kautta ajanjakson ja tulee 
suoraan ulos täällä ja esittelee itsensä juuri täällä niin täydellisesti kuin hän vain voi olla. Se on 
hän. No niin, me emme ole sen pettämiä. Nyt teidän silmänne ovat avattu. Pysykää poissa tuon 
kaltaisesta asiasta. Rakastakaa Herraa kaikesta sydämestänne ja pysykää vain Hänen kanssaan. 
Kyllä vaan. Tulkaa ulos Babylonista! 
406 [Tyhjä kohta nauhassa.] Kolme asiaa: sanan vahvistama, kuvan esittämä, tullut julki Hengen 

tekojen kautta osoittaen, että Se on Sana. 
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407 Anna Sanan tulla näiden nenäliinojen päälle, Herra. Paranna sairaat. Paranna jokainen läsnä 
oleva henkilö, Herra, ja nuo, jotka tulevat kirjoittamaan ja soittamaan. 
408 Isä, tällä hetkellä pitäisi tapahtua toinen parantuminen juuri nyt, ja me jatkamme 

parantumiskokoukseen. Mutta, Herra, me haluamme, että sielu olisi järjestyksessä, Herra. Ja 
näiden asioiden täytyy tulla. 
409 me rukoilemme, Jumala, että ottaisit nämä sanat, jotka on sanottu, ja tekisit ne todellisiksi 

ihmisille. Anna heidän nähdä Se, Herra. Meillä on pula ajasta, ja, sinä tiedät, Isä, joten rukoilen, 
että olisi tullut sanotuksi tarpeeksi, niin että Pyhä Henki ottaisi Sen ja paljastaisi Sen sydämille. 
Ne, jotka kirjoittavat Kirjoitukset ylös, voikoot he tutkistella Niitä. Ne, jotka tekevät nauhoja tai 
kuuntelevat nauhoja, voikoot he tutkistella Sitä. Älkööt he laittako Siihen omaan tulkintaansa, 
vaan tutkiskelkoot Sanaa. Suo se, Isä. Jeesuksen Nimessä luovutan sen kaiken Sinulle ja sinun 
kunniaksesi. Aamen. 
410 [Joku veli antaa profetian. Seurakunta iloitsee.] Aamen. Oi, kiitos Sinulle! [Seurakunta 

jatkaa iloitsemista.] Oi!  
411 Jos täällä on joku, joka ei tunne Häntä anteeksiantamuksessa, tee se nyt. Kuule tuo suora, 

vahva nuhtelu. Jos koskaan ajattelet tulla lähelle, tee se nyt, sillä näiden päivien jälkeen. 
412 Mitä jos tuo oli Sinetin murtaminen? Mitä jos tuo oli Enkeli, joka oli lähetty, joka eräänä 

päivänä räjäytti (melkein) minut irti maasta, kun seisoin siellä, kun kolme todistajaa seisoi 
lähellä. Kerroin sen teille ennen kuin menin: “Tulisi olemaan räjähdys, joka melkein lähettäisi 
minut ylös.” Ja seitsemän Enkeliä otti minut ylös ja tuli itään päin. Tuo asia ravisteli minut irti 
maasta. 
413 Onko se oikein, veli Norman, veli Fred Sothmann, joka seisoi kanssani, kun se tapahtui 

Tucsonin yläpuolella? Ja kun nypin ohdakkeita vaatteistani, juuri niin kuin näyssä sanoi. Ja se 
oli etelään nähden Tucsonista. Jos se on oikein, kohottakaa kätenne veli Fred, veli Norman. 
Siellä he ovat. Nouskaa seisomaan, niin että ihmiset voivat nähdä, että te olitte siellä todistajina. 
Minä en ole koskaan elämässäni kuullut mitään sen kaltaista. 
414 Ja välittömästi, he eivät metsästäneet loppupäivän aikana. Pyysin Frediä seuraavana 

aamuna. Hän ei tiedä tästä. Pyysin häntä menemään metsästämään ja sanoin: “Tee niin. Tee 
niin.” 
415 Mutta Hän sanoi, Hän kertoi minulle siellä: “Hän ei tule tekemään niin. Sinä tule menemään 

Itään, juuri nyt.” 
416 Ja no seitsemän Enkeliä. Ensimmäinen räjähdys, se avautui. Kyllä. Mitä jos se on? Me 

olemme viimeisessä hetkessä. Näettekö? 

Minä rakastan… 

Palvokaamme Häntä. 

Minä rakastan Häntä 
Koska Hän ensin rakasti minua 

Nouskaamme seisomaan. 

Ja lunasti pelastuksein 
Puul’ Golgatan. 

417 Puhdistakaamme nyt sydämemme, veljet, kun kumarramme päämme. Sisareni, olen 
puhunut teillä kovasti, mutta olen tehnyt sen jumalallisella rakkaudella. Olen tehnyt sen, koska 
rakastan teitä; pitkän tukan pitämisestä ja pukeutumisesta ja käyttäytymisestä oikein. Olen 
tehnyt sen jumallisen rakkauden tähden. Puhdistakaamme omatuntomme nyt Jumala kloriitilla. 
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418 Aamulla voi ehkä olla liian myöhästä. Hän voi astua esiin. Nämä asiat tulevat esiin tällä 
tavoin, veljet, voi olla välittäjätehtävän loppu. Oletteko koskaan ajatelleet sitä? No niin, en tiedä 
onko niin. En sano, että niin olisi. Mutta, mitä jos niin olisi? Mitä jos niin olisi? Mitä sitten? Ei 
ole enää lunastusta, se on mennyttä sinä aikana. Toivon, ettei niin ole, mutta on mahdollista, että 
niin olisi. 

Minä rakastan Häntä, minä… 

Puhdista meidät, Herra. [Tyhjä kohta nauhassa.] 

…rakastan Häntä 
Koska Hän ensin rakasti minua 
Ja lunasti pelastuksein 
Puul’ Golgatan. 

419 Siunattu olkoon Herran Nimi! Kunnia Jumalalle! Minä rakastan tuota suloista tunnetta. 
Tunnetteko te Tuota? Vain Pyhä Henki tuolla tavalla kylvettäen ympärillänne, kulkien 
ympärillänne Sen kanssa. Oi, kuinka ihmeellistä! Oi, ajatelkaa Hänen armoansa! 

Minä rakastan Häntä, minä rakastan Häntä 
Koska Hän ensin rakasti minua 
Ja lunasti pelastuksein 
Puul’ Golgatan. 

420 Älkää unohtako Sitä, ystävät. Älkää unohtako Sitä. ottakaa Se kotiinne kanssanne. Pysykää 
Sen kanssa. Pitäkää Sitä tyynyllänne. Älkää unohtako Sitä. Jumala teitä nyt siunatkoon. 

Veli Neville, pastorinne. 


